
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Božja beseda 
 

 »Ko pa pride on, Duh resnice, vas 
bo uvedel v vso resnico.«  
                                             (Jn 16,13) 
 

 Beseda o Božji besedi 
  
V prvem berilu iz knjige Pregovorov 
spoznavamo Božjo modrost, ki jo je imel 
Gospod v začetku, še pred začetkom 
zemlje (prim. Prg 8,22-23). Božja 
modrost je bila pri Gospodu, ko je 
utrjeval nebo, ko je določal morju meje 
in ko je postavljal temelje zemlji (prim. 
Prg 8,27-29). Iz Božje modrosti veje, kipi 
veselje ob stvarjenju, saj se je veselila 
dan za dnem, se igrala pred Gospodom in 
njeno veselje je bilo pri človeških otrocih 
(prim. Prg 8,30-31). Gospod, odpri nam 
oči, da bomo videli tvoja čudovita dela, 
se vsak dan veselili podarjenega dneva in 
da bi spoštovali življenje od spočetja 
naprej!   
V drugem berilu apostol Pavel govori o 
nas kristjanih, da se nam je zaradi vere 
odprl dostop do Božje milosti in da se 
ponašamo z upanjem v večno življenje 
(prim. Rim 5,2). In dalje pravi, da se 
lahko »celo ponašamo s stiskami, saj 
vemo, da stiska rodi potrpljenje, 
potrpljenje preizkušenost, preizkušenost 
upanje. Upanje pa ne osramotí, ker je  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Božja ljubezen izlita v naša srca po 
Svetem Duhu, ki nam je bil dan« (prim. 
Rim 5,3-5). Zato dragi župljani 
zaupajmo, da je z nami Sveti Duh – 
Tolažnik, ki nas po Kristusu vodi k Bogu! 
Danes praznujemo nedeljo Sv. Trojice. 
Smo pa tudi v času devetdnevnice – 
priprave naših birmancev, njihovih 
bližnjih in celotne župnije na sv. birmo, 
ki bo naslednjo nedeljo. Birmanci se na 
sv. birmo pripravljajo tudi s vprašanji in 
eno izmed vprašanj je tudi: V koga 
kristjani verujemo? In odgovor, ki ga 
gotovo birmanci poznate, se glasi: 
»Kristjani verujemo v troedinega Boga: V 
Očeta, ki nas je ustvaril, v Sina, ki nas je 
odrešil in v Svetega Duha, ki nas 
posvečuje.« Kot izhaja iz evangelija, je 
Sv. Duh – Duh resnice, ki oznanja, kar 
ima Sin od Očeta (prim. Jn 16,13-14).  
V tednu, ki je pred nami, pa tudi 
zaključujemo šmarnice in prav je, da se 
zahvalimo Mariji za njeno varstvo in jo 
prosimo, da nas še naprej materinsko 
vodi. Sv. Katarina Sienska je dejala: »O 
Marija, ustvarjena si kot knjiga, v kateri 
je zapisano naše vodilo: v tebi, Marija, 
vidim, da je roka Svetega Duha zapisala 
vate Trojico, tako da je v tebi oblikovala 
edinorojeno učlovečeno Besedo.« V tej 
misli se nam odkriva pomen Sv. Trojice 
in kako se je po Mariji uresničil Božji 
načrt, da je mogla ta Večna skrivnost 
zaživeti na zemlji in vstopiti v osebni 
odnos s človekom.          Vladka Arnuš 
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Sveta Trojica - Andrej Rubljov (1360–1430) 

 
 
V Katoliški Cerkvi na nedeljo po 
binkoštnem prazniku praznujemo 
nedeljo Svete Trojice. To bo letos 
26. maja. 
Nauk o Sveti Trojici se je izoblikoval 
že na koncilu v Niceji (325 po Kr.) in 
je kot veroizpoved (credo) v 
bogoslužni rabi prisoten vse do 
današnjih dni. Vera v Sveto Trojico je 
sestavni del kristjanove vere v enega 
Boga v treh osebah. Na nedeljo Svete 
Trojice se pri bogoslužju zato 
posebej poglabljamo v skrivnost 
verske resnice o enem Bogu v treh 
osebah, ki so Oče, Sin in Sveti Duh 
(prim. Katekizem Katoliške Cerkve 
(KKC) 249–256). 
Kristjani smo krščeni v imenu Očeta 
in Sina in Svetega Duha, s čimer 
postanemo tudi člani Cerkve. 
Skrivnosti enega Boga v treh osebah 
verujočim ni dano spoznavati samo z 
razumom, temveč tudi na osnovi 
milostnega daru vere ter Božjega 
razodetja Jezusa Kristusa. O 
identiteti Boga Očeta in Svetega 
Duha je spregovoril Jezus Kristus.[1] 

Čeprav tri Božje osebe ločimo med 
seboj, nobena od treh oseb nikdar ne 
deluje brez sodelovanja drugih dveh. 
Očetu pripisujemo, da je Stvarnik 
vesolja in človeka, Jezusu Kristusu 
dela odrešenja, Svetemu Duhu, ki 
izhaja iz Očeta in Sina, pa dela 
posvečenja. 
Čeprav razlikujemo tri Božje osebe, 
jih ne smemo ločevati. Nauk o Sveti 
Trojici poudarja, da je delo 
stvarjenja skupno vsem trem osebam 
Trojice, saj so vse tri eno počelo 
stvarjenja. Hkrati pa je stvarjenje 
povezano z razodetjem in 
odrešenjem, ki je prišlo po Jezusu 
Kristusu, stvarstvu pa se posreduje 
po Svetem Duhu. Sveti Duh je kot 
tretja Božja oseba poslan od Očeta in 
Sina ter vodi Cerkev, ki je skupnost 
verujočih. Bistvo odnosov med tremi 
Božjimi osebami je brezpogojna 
ljubezen. 
Ena od najbolj znanih upodobitev 
Svete Trojice je ikona ruskega 
ikonopisca Andreja Rubljova (1360–
1430). Vsebinsko jo povezujemo s 
starozaveznim svetopisemskim 
odlomkom, ki opisuje Božji obisk pri 
Abrahamu in Sari ob Mamrejevih 
hrastih.[2] 
  

 
[1] O skrivnostni dinamiki odnosov 
med Očetom in Sinom in Svetim 
Duhom je največ zapisov in razlag v 
Janezovem evangeliju. 
[2] Prim. 1 Mz 18,1–15. 
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Naša oznanila  
  
 S prvim majem smo začeli s šmarnično 
pobožnostjo. Mesec maj se počasi 
preveša v mesec junij. V tem tednu bo 
sv. maša vsak dan, zato bodo tudi 
šmarnice ves teden v župnijski cerkvi. V 
Počehovi šmarnic v petek ne bo, bodo pa 
zato v četrtek ob 18h. Zadnji dan 
šmarnic boste otroci, ki ste pridno ves 
mesec maj hodili k šmarnicam, prejeli 
skromno darilce.  

 
 V četrtek je praznik Sv. Rešnjega 
Telesa in Krvi – Telovo. Po večerni sv. 
maši bo zato procesija z Najsvetejšim – 
vabljeni!  
Kdor se sv. maše ne more udeležiti je 
vabljen v nedeljo na zunanje 
praznovanje Telovskega praznika, ki se 
bo začelo ob 17h z molitveno uro v 
stolnici, ob 18h z nadškofovo sv. mašo in 
ob 19.15 z mestno evharistično procesijo 
od stolnice k frančiškanom. Vabljeni!    
 
 Še sedem dni nas loči do sv. birme, ki  
bo v nedeljo 2. junija 2013 ob 9.30 v 
naši ţupnijski cerkvi. Slovesnost bo 
vodil naš ordinarij, g. nadškof metropolit 
msgr. dr. Marjan Turnšek.  
 
 Na današnjo nedeljo se naši birmanci 
priporočajo v molitev vseh nas, zato pri 
izhodu ob koncu maše vzemite iz košare 
listke z imeni naših birmancev in birmank 
in zanje molite. Bog daj, da bi 
praznovanje sv. birme v vseh nas, 
posebej pa v naših mladih obrodilo obilo 
duhovnih sadov.  
 
 V soboto smo začeli z birmansko 
devetdnevnico h kateri poleg 
birmancev staršev in botrov vabljeni 
vsi ţupljani v čim večjem številu.   
 
 V četrtek bo generalno čiščenje naše 
cerkve in ţupnijskega doma. Prosimo za 

čim večjo udeležbo, več ko nas bo lažje 
in bolje bomo pripravili vse potrebno za 
slovesnost. Dobimo se ob 10h,vabljeni! 
 
 V petek 31. maja ob 18h bo v naši 
ţupniji naš g. nadškof Turnšek. V 
cerkvi se bo najprej srečal z birmanci, 
botri in starši. Lepo bo, če ga 
pričakamo v čim večjem številu. G. 
nadškof bo preveril versko znanje naših 
birmancev in vse nas  opogumil na poti 
krščanskega ţivljenja. Po sv. maši se bo 
srečal še z Ţupnijskim pastoralnim 
svetom in tako vse nas spodbudil pri 
naših prizadevanjih za nadaljevanje 
gradnje naše cerkve in duhovne rasti 
naše ţupnije.   
 
 Nedelja pred nami bo velik dan za 
našo ţupnijo. Bog nam daj lepo vreme, 
da bo praznik še lepši. Vse, ki stanujete 
blizu naše župnijske cerkve še posebej 
naprošamo, da pridete peš. Če morate na 
pot z avtomobilom, naj bo zares poln 
potnikov, da se bomo tako kolikor se da, 
izognili avtomobilski zmedi na našem 
parkirišču. Kolikor bo le mogoče bodo za 
red skrbeli redarji in gasilci, a kljub 
temu je zelo pomembno, da najprej vsak 
sam poskrbi za skrbnost in strpnost pri 
parkiranju.  
 
 Danes ob 19.30 bo v Škofijski avli na 
Slomškovem trgu muzikal o blaţeni 
Materi Tereziji z naslovom »Svinčnik 
zanj«. Ogled predstave zelo 
priporočamo. Vabljeni! 
 
 V soboto 8. junija 2013 bo ţupnijsko 
romanje na goro Oljko, sledi obisk 
podružne cerkve bl. škofa Slomška v 
Zgornji Rečici pri Laškem, kjer bo tudi 
sv. maša, nato bo kosilo v Domu sv. Jožef 
nad Celjem in kot sklep še popoldanski 
obisk celjske stolnice in Marijine bazilike 
v Petrovčah, kjer bomo imeli večernice. 
Cena prevoza je 15 eur. Prijavite se čim 
prej!   



 Sv. maše so v cerkvi   
 

NEDELJA SV. TROJICE, 26.5., 
birmanska devetdnevnica, 
Filip Neri, duhovnik; 
9.30 + Srečko in Ana Knuplež; 
 

PONEDELJEK, 27.5., 
birmanska devetdnevnica, 
Alojzij Grozde, mučenec; 
19.00 + Jože Pak, 8. obletnica smrti    
             (darovala gospa Milka Pak) 
 

TOREK, 28.5., 
birmanska devetdnevnica,  
German Pariški, škof; 
19.00 + p. Bogoljub Gselman OFM 
 

SREDA, 29.5., 
birmanska devetdnevnica, 
Maksim Emonski, škof; 
19.00 – po namenu  
 

ČETRTEK, 30.5., 
birmanska devetdnevnica, 
Sv. Rešnje Telo in Kri – Telovo; 
19.00 – v zahvalo  

 

PETEK, 31.5.,  
birmanska devetdnevnica, 
Obiskanje device Marije – zaključek 
šmarnične poboţnosti ;  
18.00 – srečanje vseh ţupljanov, 
posebej pa še birmancev, staršev in 
botrov z g. nadškofom 
19.00  + župljani in dobrotniki naše   
            župnije  
 

SOBOTA, 1.6.,  
Birmanska devetdnevnica, 
Justin, mučenec; 
18.30 – molitvena ura  
19.00 za mir na svetu in v dušah 
(darovala gospa Marta Nikitenko) 
 

NEDELJA, 2.6., 
Slovesnost sv. birme,  
Erazem, škof; 
9.30 + Avguštin Kosi – obl. smrti 
(darovala gospa Antonija Kosi);  
+ dedek Andrej Repina  
(darovali vnukinji Suzana in Andreja) 

 Molitev tedna 
 

 
O pridi, stvarnik, Sveti Duh, 
obišči nas, ki tvoji smo, 
napolni s svojo milostjo 
srce po tebi ustvarjeno. 
 
Ime je tvoje Tolažnik 
in dar Boga najvišjega, 
ljubezen, ogenj, živi vir, 
posvečevalec vseh stvari. 
 
Razsvetli z lučjo nam razum, 
ljubezen v naša srca vlij, 
v telesni bedi nas krepčaj, 
v slabosti vsaki moč nam daj. 
 
Odženi proč sovražnika 
in daj nam stanoviten mir, 
pred nami hodi, vodi nas 
in zla nas varuj vsakega. 
 
Po tebi naj spoznavamo 
Očeta in Sina Božjega, 
in v tebe trdno vérujemo, 
ki izhajaš večno iz obeh. Amen. 

 

 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, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
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