
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Vse krščansko življenje se odvija 
v znamenju in navzočnosti 
Trojice. Ob zarji življenja smo bili 
krščeni »v imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha«, in ob koncu, v 
upanju na milost, da bomo umrli 
kot kristjani, bodo ob naši 
bolniški postelji molili z 
besedami: »Odidi, krščanska 
duša, s tega sveta v imenu Očeta, 
ki te je ustvaril, Sina, ki te je 
odrešil in Svetega Duha, ki te je 
posvetil.« 

Med tema dvema skrajnima 
trenutkoma so uvrščeni drugi t.i. 
»prehodni« trenutki, ki so za 
kristjane vsi zaznamovani s 
klicanjem Trojice. V imenu Očeta 
in Sina in Svetega Duha se 
novoporočenca združita v zakonu 
in si izmenjata prstana, v imenu 
Trojice so po škofovih rokah 
posvečeni duhovniki. Nekoč so v 
imenu Trojice začeli z delom 
kmetje, izrekali razsodbe, skratka 
vsak pomemben družben ali  

 

 

 

 

 

 
verski dogodek je bil povezan z 
imenom Svete Trojice. 

Ne bo torej držalo, da je Trojica 
oddaljena skrivnost, nepomembna 
za vsakdanje življenje. 
Nasprotno, to so tri osebe, ki so 
nam v življenju »najbližje«: torej 
niso zunaj nas, kot so to naše 
najbolj ljubljene osebe: recimo 
žena ali mož, ampak so v nas. 
One »prebivajo v nas« (Jn 14,23), 
mi smo njihov »tempelj«. Zakaj 
kristjani verujemo v Trojico? Ali 
ni že dovolj težko verovati, da 
Bog je in sedaj dodajamo še, da 
je »eden in troedin«? Danes so 
nekateri, ki bi brez težav pustili 
ob strani Trojico tudi zato, da bi 
se tako lažje pogovarjali z Judi in 
muslimani, ki izpovedujejo vero v 
Boga, ki je strogo eden. 

Odgovor je naslednji: kristjani 
verujemo, da je Bog troedini, ker 
verujemo, da je Bog ljubezen.  
          
                       R. Cantalamessa 

Leto XV., 
št. 244, 
Nedelja   
Sv. Trojice; 

15.6.2014  

 

Nedelja Sv. Trojice   

 Leto XV., 
 št. 244, 
Nedelja 
Sv. Trojice; 

 15.6.2014 



Sv. Rešnje Telo in Kri - 
Telovo 

Ker je evharistična skrivnost, to 
je spomin Gospodove smrti in 
vstajenja (prim. Mr 14), središče 
vsega krščanskega ţivljenja, je 
kaj naravno da se je pojavila 
teţnja, naj jo počastijo s 
posebnim praznikom. 

Res je, da se evharistična 
skrivnost posebno slavi na veliki 
četrtek zvečer. Ker pa je 
slavljenje povezano z velikim 
petkom, to je s premišljevanjem 
Kristusovega trpljenja in 
smrti, je nemogoče izkazati 
primerno veselje in 
hvaleţnost, da je Bog stalno 
med nami. Potrebno je bilo 
uvesti poseben praznik Svetega 
Rešnjega telesa. 

Telovo - odgovor na krivoverstvo 

Kristjani so že od prvih časov 
Kristusu navzočem v Svetem 
Rešnjem telesu v zvezi z 
udeleževanjem evharistične 
daritve in v zvezi s prejemanjem 
obhajila izkazovali Božje 
češčenje. 

Posebno češčenje evharistije 
zunaj maše se je je začelo širiti v 
11. stoletju. 

 Brez dvoma je bilo odgovor 
krivovercem (Berengar), ki 

so tajili Kristusovo resnično 
in trajno navzočnost pod 
podobo posvečenega kruha 
in vina. Hkrati pa je bilo to 
tudi nekakšno nadomestilo 
za vse redkejše prejemanje 
obhajila. 

Praznik, ki so ga ponekod uvajali, 
je bil le ena izmed oblik tega 
češčenja. Neposredno pobudo za 
uvedbo tega posebnega praznika 
je dala redovnica Julijana iz Liega 
na osnovi osebnega razodetja v 
katerem ji je Kristus naročil, naj 
stori vse, da bi bil praznik 
vpeljan. Tamkajšnji škof Robert 
je leta 1246 odredil obhajanje 
slovesnega praznika v čast 
Svetemu Rešnjemu telesu, in 
sicer naj bo ta praznik v četrtek v 
osmini praznika Svete Trojice. 
Leta 1261 je bil izvoljen za 
papeža arhidiakon Jakob 
Pantaleon iz Liega in si izbral ime 
Urban IV. Ta je že leta 1264 
določil, naj se praznik obhaja tudi 
v Rimu. Del mašnih molitev in 
spevov za mašo (sekvenca Lauda 
Sion) je sestavil Tomaž Akvinski. 

Telovo v naših krajih 

V naših krajih so praznik poznali 
ţe zelo zgodaj. Oglejska Cerkev 
ga je sprejela že leta 1254. 
Naslednik Urbana IV., Klement V. 
Je leta 1311 praznovanje potrdil. 
Praznovanje se je hitro širilo in 
postalo priljubljena ljudska 
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slovesnost. Po drugem 
vatikanskem koncilu se imenuje 
praznik Sveto Rešnje Telo in 
Rešnja Kri. Ni pa zdaj več 
praznika Dragocene krvi našega 
Gospoda Jezusa Kristusa, ki je bil 
prej 1. julija. Zdaj dvojni naslov 
poudarja, da je evharistija ena 
sama pod dvema podobama. V 
zvezi s praznovanjem Svetega 
Rešnjega telesa so nastale mnoge 
liturgične in ljudske pobožnosti: 

 izpostavljanje 
Najsvetejšega, 

 blagoslov z Najsvetejšim, 
 štirideseturna molitev in 
 procesija kot 

izpovedovanje vere v 
resnično Kristusovo 
navzočnost v evharistiji. 

Procesija za Najsvetejšim v 
začetku ni bila sestavni del 
praznika, vendar so jo ponekod že 
imeli v 13. stoletju (npr. V Koelnu 
leta 1274). 

Naša oznanila  
 
 Pred nami je še nekaj dni do 
konca veroučnega in šolskega 
leta. Tudi letos bomo v naši 
župniji organizirali počitniški 
oratorij in zaključno romanje 
otrok in staršev naših 
veroučencev – posebej letošnjih 
prvoobhajancev.  
Oratorij z naslovom: »Preko 
vode do svobode«, bo v naši 

ţupniji potekal od srede 2. julija 
do nedelje 6. julija. Delavnice 
bodo vsak dan od 10h dopoldan do 
16.30h, ko bo vsak dan sv. maša. 
Oratorij bo potekal v domu 
krajanov. V soboto bo celodnevno 
romanje za otroke in starše. V 
nedeljo 6. julija pa bomo pri sv. 
maši s sodelovanjem otrok sklenili 
letošnje oratorijsko dogajanje. Za 
sodelovanje otrok na oratoriju 
prosimo za prostovoljni prispevek. 
Čim prej se prijavite g. ţupniku!   
 
  Prihodnjo nedeljo 22. 6. bo 
sv. maša ob 9h na prostoru pred 
našo cerkvijo. Vabljeni! 
 
 V petek 20.6.2014 bo za našo 
cerkev potekala ţe druga draţba 
v višino 840.000 eur. Glede na 
gospodarsko krizo, ki je ne le v 
Sloveniji, temveč tudi v vsej 
Evropi, upamo in molimo, da tudi 
tokrat ne bo kupca. Ker se 
zavedamo, da je naša edina in 
največja moč, zaupanje in vera v 
Boga - v katerem ni nič nemogoče 
– začenjamo danes s Slomškovo 
devetdnevnico. Ves teden se 
bomo vsak večer zbirali k sv. maši 
ob 18h in molitvi k bl. škofu 
Slomšku, naj posreduje za nas v 
naši hudi stiski, v kateri smo se 
znašli. Prepričani smo, da bo 
Bog poskrbel za svoje! 
 
 V četrtek je praznik Sv. 
Rešnjega Telesa ali Telovo. Ker 
je g. ţupnik v nedeljo 22.6. 



sluţbeno odsoten, bo telovska 
procesija v nedeljo 29.6.2014. 
Vabljeni! 
 
 Z zaskrbljenostjo v naši 
ţupniji ugotavljamo, da 
kronično primanjkuje mašnih 
namenov. Lepo vas prosimo 
zbudite se iz spanja in poživite 
vašo gorečnost in ljubezen do 
naše župnije in do domačega 
dušnega pastirja. Tudi obilje ali 
primanjkovanje mašnih namenov 
je osebna izkaznica župnije in 
zelo veliko pove o vernosti in 
pobožnosti njenih župljanov. 
Ţupnija, ki ni v stanju 
vzdrţevati svojega ţupnika, si ga 
tudi ne zasluţi!  
 
 

  Sv. maše so v domu    
 krajanov v Košakih  

 
NEDELJA SV. TROJICE, 15.6.,  
Vid, mučenec; 
09.00 + Terezija Fras 
(darovala družina Šestanj) 

 
PONEDELJEK, 16.6., 
Beno, škof; 
19.00 – v priprošnjo za rešitev 
 
TOREK, 17.6.,  
bl. Marija Joţef Cassant, 
redovnik; 
19.00 + župnik Franc Markovič 
 
 
 

SREDA,  18.6.,  
Marko in Marcelijan, mučenca; 
19.00 – v priprošnjo za rešitev 

 
ČETRTEK,  19.6.,  
SV. REŠNJE TELO IN KRI 
19.00 + Milan Robar 
(darovala družina Šteinabuer) 
 
PETEK, 20.6.,  
Florentina, redovnica;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije  
 
SOBOTA , 21.6.,  
Alojzij Gonzaga, redovnik; 
19.00 + Milan Robar 
(darovala družina Novak) 
 
 

12. NEDELJA MED LETOM, 
22.6.; 
9.00 + Jože Kaučič  
    in + p. Franci pivec  
 
 

 
 

 

 Izdajatelj 
 
 

Ţupnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
Igor Novak, ţupnijski upravitelj:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove 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 
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