
 Sv. maše so v novi cerkvi  
 
8. VELIKONOČNA - BINKOŠTNA 
NEDELJA, 27.5., 
Alojzij Grozde, mučenec; 
9.30 + mož, oče in dedek Sandi  
         Cekovski (10. obl.) 
 
 
BINKOŠTNI PONEDELJEK, 28.5., 
Marija Mati Cerkve; 
19.00  v naši župniji ni ne maše ne 
šmarnic – poromamo v župnijo 
Pobrežje kjer bo sv. maša  
  
TOREK, 29.5., 
Maksim Emonski, škof;  
19.00 šmarnice v Domu krajanov 
SREDA, 30.5., 
Ivana Orleanska, devica; 
19.00 šmarnice v Domu krajanov 
ČETRTEK, 31.5., 
Obiskanje Device Marije – SKLEP 
ŠMARNIŠČNE POBOŽNOSTI; 
19.00 šmarnice v Domu krajanov 
 
PETEK, 1.6., prvi v mesecu, 
Justin, mučenec – ZAČETEK 
POBOŽNOSTI VRTNIC; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 2.6., prva v mesecu, 
Erazem, škof; 
19.00 + Jože Kaučič in + p. Franci 
Pivec (OFM) 
 
 
NEDELJA SV. TROJICE, 3.6., 
prva v mesecu, 
Klotilda, kraljica; 
9.30 + Jože Pak (7. obl) 
 

 Jezusova učenka je postala  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zala Horvat,  
rojena 20.11.2011 v Mariboru, 

stanuje Na prehodu 30, 2000 Maribor: 
njena godovna zavetnica je Rozalija 

Sicilska, ki goduje 4. septembra 
Čestitamo! 

 
 
 
 
 
 

Izdajatelj 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
sl-si.facebook.com/people/Župnija-Košaki/ 
 

Igor Novak, župnijski upravitelj:   
041/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove,  
ki jih nakažete na naše TRR: 
PBS SI56 9067 2000 0591 664 ali 
RB  SI56 2410 0900 4344 691 
s pripisom: za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, župnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja beseda 
 
 »Sveti Oče, ohrani jih v svojem 
imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno 
kakor midva« (Jn 17,11). 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Ko prebiramo Apostolska dela, ki govore 
o življenju in delovanju Cerkve v njenem 
najzgodnejšem času, se kar ne moremo 
načuditi, kako pogumno, odločno, 
prodorno so apostoli oznanjali Jezusa 
kot Vodnika in Zveličarja, kot sodnika 
živih in mrtvih, o njem so prepričljivo 
zagotavljali: v nikomer drugem ni 
zveličanja. Kakšna sprememba, če 
primerjamo apostole, ki se po vstajenju 
vsi zbegani, polni strahu pred Judi, spet 
zberejo in zaklenejo, ali po Binkoštih, ko 
je očitno, da jim je z oči padel zastor, 
vidijo pred seboj široko obzorje,   
razumejo: potrebno je bilo, da je Kristus 
to pretrpel in šel v svojo slavo. Ni več 
strahu, notranja osvobojenost kar žari iz 
njih: ne moremo, da ne bi govorili, kar 
smo videli in slišali; Boga je treba bolj 
poslušati kot ljudi. 
Navzočnost in dejavnost, moč in 
prodornost Duha govori iz današnje 
Besede: - Gospod je učencem 
zagotovil: Tolažnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem 
imenu, vas bo učil vsega in spomnil 
vsega, kar sem vam povedal - ta Duh jim 
je odprl obzorje spoznanja, odslej vedo, 
da je Jezus tisti, ki so ga preroki 
napovedovali kot Odrešenika, razumejo 
Gospodove besede in vedo, da je 
Jezusova pot trpljenja obenem za vse 
človeštvo pot odrešenja; 
 
- Duh pa ni le spoznanje, je tudi moč, 
pogum; bojazljivi Peter pogumno govori 
pred velikim zborom poln Svetega Duha v 
moči Duha je število učencev naraščalo, 
v moči Duha se kristjanom pridruži prvi 
pogan Kornelij z družino; 
- Duh, ki ga prejemajo tisti, ki verujejo v 
Gospoda, je življenje, je dinamika, 
razgibanost, navdušenje, sproščenost, 
moč, trdnost - kako značilne so njegove 
prispodobe: veter, ki razgiba, prezrači, 
osveži, ogenj, ki prežarja in prečiščuje, 
voda, ki daje zemlji rodovitnost, brez 
katere suha moka ne more biti kruh; 
Pred 450 leti je Trubar tiskal prvo 
slovensko knjigo, Katekizem. V svojih 
knjigah je večkrat nagovarjal "ubogo in 
ustrahovano slovensko ljudstvo".  
Kako potrebno je, da bi se odprli Duhu, 
sprejemali spodbude za dobro, zaživeli 
bolj veselo, kot apostoli bolj 
osvobojeno in sproščeno, brez zdrah, v 
miru, strpnosti in dobrotljivosti. 
               p. Metod Benedik (OFMCap) 

 

Leto XII., 
štev. 132, 
6. vel. 
nedelja; 
13.5.2012  

 

Binkoštni praznik 

 Leto XII., 
 štev. 134, 
8. vel. 
nedelja; 

 27.5.2012 



Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BINKOŠTI 
 
Beseda binkošti izvira iz grške besede 
pentekoste, to je petdeseti, namreč 
petdeseti dan. Binkoštna nedelja, kot že 
rečeno, spet velja za sklep 
petdesetdnevnega praznovanja 
 Kristusovega vstajenjskega slavja. 
  

 

K poveličanemu življenju pri Očetu spada 
tudi podaritev Svetega Duha, s katerim 
nas poveličani Kristus že sedaj pripravlja 
deležne notranjega življenja troedinega 
Boga. Z vnebohodom je šel Kristus vidno 
v popolno zunanjo oddaljenost od svojih 
učencev. Dnevi prikazovanj so bili s tem 
končani. 

 
Toda prav zanimivo je, da evangelist 
Luka poroča o veselju nad 
vnebohodom. „Peljal jih je ven, tja proti 
Betaniji. Povzdignil je roke in jih 
blagoslovil. Med tem, ko jih je 
blagoslavljal, se je ločil od njih in se 
vzdignil v nebesa. Oni pa so padli pred 
njim na obraz. Nato so se pa v velikem 
veselju vrnili v Jeruzalem. Bili so ves čas 
v templju in poveličevali Boga“(Lk 24, 
50-53). 
S tem dovolj jasno pove, da so 
ob vnebohodu Jezusovi učenci imeli pred 
očmi vse kaj več kakor ločitev. Saj to v 
bistvu sploh ni bila ločitev, temveč 

pritegnitev Jezusa v večjo bližino. Zato 
je tudi razumljivo, da evangelist Matej‚ 
namesto vnebohoda navaja kar Jezusovo 
obljubo: „Vedite pa jaz, sem z vami vse 
dni do dovršitve sveta“ (Mt 28, 20). Pri 
tem pač misli na novo skrivnostno trajno 
Kristusovo navzočnost, ki se je začela z 
vnebohodom. Veliko veselje prič 
Kristusovega vnebohoda je vhod v radost, 
ki sedaj nič več ne preneha in ki nastane 
povsod tam, kjer kdo res postane 
kristjan. 

 
Kristusova fizična navzočnost je 
prenehala, nastala pa je bogatejša 
navzočnost na duhovni zakramentalni 
ravni. Ta navzočnost pa se bistveno 
uresničuje po Svetem Duhu, ki je Duh 
poveličanega Kristusa, povišanega na 
Božjo desnico. 
 
Delovanje Svetega Duha se je posebno 
pokazalo na binkoštni praznik, ko so bili 
učenci napolnjeni s Svetim Duhom in 
začeli pogumno pričevati Jezusu Kristusu 
in njegovem odrešenjskem delu. 
Tako so v moči Svetega duha zamesili 
kvas Božje besede v testo človeške 
zgodovine. 

 
Apostol Peter je zbrani množici oznanil 
križanega in vstalega Kristusa kot 
odrešenika sveta. „Tisti, ki so sprejeli 
njegovo besedo, so se dali krstiti; in tega 
dne se jim je pridružilo tri tisoč 
ljudi“ (Apd 2, 41). 
Veliko začudenje je pri ljudeh vzbudil 
poseben dar (karizma) govorjenja in 
razumevanja tujih jezikov (glosolalija). 
Apostoli so govorili „v tujih jezikih, kakor 
jim je dal Duh izgovarjati“(Apd 2, 4), in 
v tej veliki množici ljudi jih je „vsakdo 
slišal govoriti v svojem jeziku“(Apd 2, 6). 
Ljudje so jim s srcem prisluhnili ker so 
čutili, da so nagovorjeni v globini svoje 
osebnosti. Ta čudež razumevanja jezikov 
in edinosti ima poseben pomen. 

 
Zgodba o babilonskem stolpu kaže, kako 
je greh najgloblji vzrok nerazumevanja 
med ljudmi in odtujitve med narodi. V 
moči Kristusovega odrešenja pa na 
binkoštni praznik Sveti Duh začenja novo 
obdobje razumevanja in edinosti. Ta 
dogodek napoveduje tudi vesoljnost 
Kristusovega oznanila odrešenja. Kristus 
sam je v svojem zemeljskem življenju 
res deloval samo med judovskim 
narodom, izvoljenim ljudstvom stare 
zaveze. Zdaj pa Sveti Duh izbira v 
Jezusovem imenu vse narode v novo 
Božje ljudstvo ob spoznanju in ljubezni 
pravega Boga. 
 
Vsa prenova Cerkve je delo Svetega 
Duha, zato se Cerkev v vseh časih toliko 
prenavlja, kolikor se da voditi Svetemu 
Duhu. Seveda pa ima prenova Cerkve za 
cilj prenovo vseh njenih članov. 
V čim popolnejši meri naj bi postali zares 
kristjani, to se pravi v sebi naj bi imeli 
Kristusovo misel in Kristusovega duha in 
iz tega tudi živeli. 
Vir: France Oražem; Leto Kristusove 
skrivnosti 63 – 65 
 
 

Naša oznanila 
 
� Na razpolago je zgodovinska 
povest o Slomšku z naslovom 
»Otrok luči« 5 eur in »Slomškove 
drobtinice« 2,5 eur. Kdor želi knjige 
kupiti, naj jih po maši dvigne v 
zakristiji. 
 
� Jutri na Velikonočni ponedeljek 
ne bo v naši župniji ne maše ne 
šmarnic, saj bomo skupaj z vsemi 
župnijami mariborske dekanije  
poromali v novo cerkev Marije 
Matere Cerkve na Pobrežje  kjer bo 

ob 19h sv. maša s šmarnično 
pobožnostjo, vabljeni! 
 
� V soboto 16.6.2012 bomo imeli 
župnijsko romanje v župnijo 
Črenšovci. Romanje bo celodnevno, 
ogledali si bomo več cerkva in župnij 
v Prekmurju. Odrinili bomo ob 8h 
zjutraj iz parkirišča naše nove 
cerkve. Najprej bomo obiskali 
podružno cerkev župnije Črenšovci – 
Gornja Bistrica, kjer bo sv. maša. Po 
sv. maši si bomo ogledali še župnijsko 
cerkev. Nato bomo krenili v Odrance, 
kjer si bomo ogledali znamenito 
župnijsko cerkev. Nato bomo krenili v 
Bogojino, kjer si bomo ogledali 
znamenito župnijsko cerkev, ki jo je 
ustvarjal najpomembnejši slovenski 
arhitekt Jožef Plečnik. V Bogojini bo 
tudi kosilo. Po kosilu se bomo nazaj 
grede ustavili še v veliki Polani, kjer 
bomo obiskali grob Danijeli Halasa, 
duhovnika mučenca, za katerega 
poteka postopek za beatifikacijo. 
Prispevek za romanje skupaj s 
kosilom je 20 eur.  Želimo, da se 
čimprej prijavite, da tako napolnimo 
ves avtobus, o ceni in bolj 
natančnem programu romanja 
prihodnjič! Vabljeni! 
 
� Pred nami je prvi četrtek, petek in 
sobota z ustaljenimi pobožnostmi. G. 
župnik bo na prvi petek obiskal in 
obhajal starejše na domu. Bog lonaj 
za vaše darove na prvo nedeljo v 
mesecu juniju.    
 
� Nabirka pretekle nedelje je bila: 

320 eur; 
Bog vam povrni, iskreno vas 

prosimo za vašo pomoč! 


