
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja Beseda 
 

  »Padli so predenj in ga počastili.«                           
                                       (Mt 2,11) 

 
 

Beseda o Besedi 
 

 

Za razliko od ostalih božičnih 
praznikov, ki so v glavnem 
usmerjeni na jaslice in sveto 
družino, današnji dan široko odpira 
vrata vsemu svetu: Gospod ni prišel 
na svet za ozek krog izbrancev, 
poslan je, da bi se po njem vsi 
ljudje zveličali in prišli do 
spoznanja resnice. Morda bi prav 
kot odmev na sporočilo današnjega 
praznika lahko razumeli skozi ves 
pontifikat ponavljajoče se vabilo 
Janeza Pavla II.: odprite vrata 
Kristusu, ne bojte se! 
Modri na svoj način pojasnjujejo 
odprtost Boga vsem ljudem in 
obenem za slehernega človeka 
lastno pot do Boga. Ne iščejo 
izgovorov, ne zadrži jih zahrbtni 
Herod, tudi ne prestrašeni 
Jeruzalemčani, oni gredo za 
znamenjem: 
- videli njegovo zvezdo na 

Vzhodu: ne znamo si 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
natančneje razložiti te "zvezde", 
nedvomno pa jih je k nekaj, čemur 
se človek preprosto ne more upirati; 
- iskali so novorojenega kralja, našli 
so otroka preproste in revne družine 
– se jim je morda takrat razkrilo 
spoznanje, da se veličina in 
neskončnost Boga razodeva v 
ljudomilosti, v krotkosti in 
dobrohotnosti srca; 
- padli so predenj in ga počastili, 
odprli so svoje zaklade in mu darovali 
zlata, kadila in mire – mar ni za nas 
zgovorno znamenje, če ti, ki si Pismo 
imenuje modre, mi jim pravimo 
kralji, doumejo, da je Bog blizu 
tistemu, ki ga je voljan sprejeti z 
iskrenim, odprtim, otroško 
preprostim srcem; Pot in iskanje ter 
povpraševanje treh modrih nam lepo 
nakazuje dejstvo, da smo tudi mi 
vedno na poti: verujemo, imamo cilj, 
ki je neminljivo življenje, 
potrebujemo pa na poti zvezdo, 
vodnika, luč, oporo: kdor se je 
krotkega in iskrenega srca srečal z 
Gospodom, ve, da je našel varno 
spremstvo, ki ga nenehno usmerja na 
pot pravičnosti, miru in dobrega, ve, 
da je z njim Gospod, ki je o sebi 
zatrdil: jaz sem pot, resnica in 
življenje.              P. Metod Benedik 
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Sv. Trije kralji  
 

Cerkveni praznik Svetih treh kraljev 
je eden izmed praznikov iz božičnega 
sklopa in se ga praznuje 6. januarja. 
Praznik najbolj poznamo po tem, da 
so takrat prišli trije kralji k 
novorojenemu Jezusu in prinesli vsak 
po eno darilo. V spomin na to danes 
na ta dan v jaslice postavimo te tri 
kralje: Gašperja, Miho in 
Boltežarja.Ponekod (tudi pri nas) 
praznik imenujejo tudi tretji božič, 
večer pred njim pa tretji sveti večer. 
S kralji se konča “božična doba” ali 
dvanajsterodnevje (dodekahemeron); 
demoni ne strašijo več ali divja jaga, 
ki je norela po nebu izgine z obzorja. 
Zato je na ta dan in njegov predvečer 
veliko šeg in verovanj. Kristjani ob 
mraku zopet poškropijo in pokadijo s 
kadilom svoje domove. S kredo pa 
nad vrata napišejo letnico in prve 
črke imen teh kraljev (ta dva običaja 
se vedno bolj opuščata oziroma ju 
ljudje ne izvajajo), na primer 
20+G+M+B+13 (kratice pomenijo 
Gašper, Miha, Boltežar). V nemških 
deželah namesto G, M, B napišejo C, 
M, B, saj so pri njih imena kraljev 
malo drugačna, in sicer Caspar, 
Michael, Balthasar. 
Samo poimenovanje dneva 
pravzaprav ni točno, saj Cerkev ne 
slavi treh kraljev, ampak Gospodovo 
razglašenje ali epifanijo (iz grške 
besede epihaneia, ki pomeni pojaviti, 
prikazati se). V epifaniji so zajeti 
zlasti trije dogodki, ki so, vsak pa 
svoje “razglasili” Kristusovo 
božanstvo: poklonitev modrih z 
Vzhoda, Jezusov krst v Jordanu in 
ženitovanje v Kani. 

V Evangeliju po Mateju, nič ne piše o 
kakšnih kraljih. Matej jih imenuje 
modri (magoi). Beseda namiguje na 
prebivalce Iranske visoke planote. 
Zastavljata pa se dve vprašanji, in 
sicer od kod izvirajo njihova imena in 
kako vemo, da so bili ravno trije? 
Od kod prepričanje, da so bili modri 
kralji in da jim je bilo ime Gašper, 
Miha (Melhior) in Boltežar? Ker to ne 
moremo razbrati iz evangelija, je 
odgovor bržkone v tem, da se je 
zadeva spletla v pobožnem izročilu in 
napačnem poimenovanju nekaterih 
mest v stari zavezi, na primer 
Izaijevega stavka: Množica velblodov 
te zagrne, dromedarji iz Midiana in 
Efe, vsi pridejo iz Sabe, zlata in 
kadila neso in veselo oznanjajo 
slavna Gospodova dela (60, 6) ali 
Kralji iz Tarza in iz Sabe bodo 
prinašali darove (Ps 72,10). Mnogi so 
mislili, da sta se s prihodom modrih 
uresničili prav ti napovedi. Pobožno 
ljudsko izročilo, zapisano v armenski 
Knjigi detinstva (6. stoletje), pozna 
celo njihova imena. Prvemu je bilo 
ime Melkon, na Vzhodu so mu rekli 
Melhior, kar pomeni “moj kralj je 
luč”; prišel je iz Perzije. Drugemu 
Baltazar: prišel je iz Indije. Ime naj 
bi izhajalo iz dveh hebrejskih imen. 
Prvo je Belšaccar, grško Baltasar, v 
vulgati Balthassar in ga razlagajo iz 
akadijskega Bal-šar-ucur, “Bel, varuj 
kralja”. Drugo je Beltšaccar, v 
vulgati Bačtassar in ga razlagajo iz 
arkadijskega balatsu-ucur, “naj 
varuje svojo ženo”. Prvi člen imena 
Baal ali Bel pomeni v hebrejščini 
“gospod”. To je tudi babilonsko ime. 
Belsazar je bil babilonski kralj v 5. 
stoletju. Tretji, Gašper, naj bi prišel 
iz Arabije. Ime izhaja iz latinskih 



oblik Caspar, Gaspa, Casparus, ki jih 
preko aramejskega ghizbar 
(zakladnik) razlagajo iz perzijskega 
gaz-bar, “ki nosi zaklad”; drugi ga 
izvajajo iz perzijskega imena 
Gathaspar, in ga povezujejo s 
staroperzijskim windahwarene, “ki 
ima sijaj”. Iz Evangelija ne izvemo 
koliko jih je bilo. Da so bili trije, so 
sklepali iz tega, ker so prinesli tri 
darove. Izročilo glede njihovega 
števila zelo niha. Na starih slikah sta 
včasih upodobljena dva, včasih trije. 
Najdemo pa tudi slike, kjer jih je 
sedem ali celo dvanajst. Take slike so 
znane zlasti v Siriji, kjer so modre 
zelo častili. Na splošno je potem 
obveljalo, da so trije in da njihove 
ostanke hranijo v Kölnu, zato so tam 
zgradili njim v čast slovito katedralo, 
kamor so romali ljudje z vseh koncev 
(tudi iz Slovenije). 
 Srednji vek je imel o treh modrih 
svoje predstave. Melhior naj bi bil 
najstarejši in sivolas, Boltežar mož, 
Gašper pa mladenič dvajsetih let; 
tako naj bi simbolično predstavljali 
tri človekove starostne dobe. Ali pa 
naj bi  simbolično predstavljali 
pogane – betlehemski pastirji so 
namreč zastopali Jude: Gašper naj bi 
bil  predstavnik semitov, Melhior 
jafetidov, Boltežar hamitov, zato so 
začeli upodabljati Gašperja kot 
Azijca, Melhiorja kot Evropejca, 
Boltežarja pa kot Etiopca, črnca. 
Tudi darove so jim razdelili: Melhior 
kot najstarejši, naj bi Mesiji podaril 
zlato, ker je Mesija kralj, Gašper 
kadilo (prisotnost  Božjega duha), ker 
je Misija Bog, Boltežar pa miro (nežni 
vonj, ki ga oddaja oplemenitena 
materija), ker je Misija človek. Vse 
to se je ohranilo do današnjega časa, 

kar lahko opazujemo tudi na slikah, 
kipih in v jaslicah: eden je starec, 
drugi mož, tretji pa črnec; vsi imajo 
krone ali kraljeva pokrivala, pred 
Jezuščkom pa so odkriti. Poklon 
svetih treh kraljev (na sliki) je 
najljubši motiv starokrščanske 
umetnosti, zlasti na sarkofagih od 4. 
do 5. stoletja. 
 

NAŠA OZNANILA  
  

 
 Božično praznovanje v naše 
domove vabil tudi kolednike. Prvič so 
vas že obiskali na god nedolžnih 
otrok – tepešnice ali pametve. Včeraj 
v soboto pred praznikom Sv. Treh 
kraljev, so vas obiskali trikraljevi 
koledniki. Letos so vaše domove 
obiskovale tri skupine kolednikov, kar 
je doslej največ odkar smo spet 
začeli načrtno uvajati ta častitljiv in 
starodaven način koledovanja v naši 
mladi župniji. Vsem mladim se zato 
prisrčno zahvaljujemo z željo, da bi 
se stari krščanski običaji v naši 
župniji vedno bolj uveljavljali.  
Tudi v času pred nami bo g. župnik še 
naprej blagoslavljal vaše domove.  
 
 Pri izhodu iz cerkve je na 
razpolago blagoslovljena voda, ki jo 
vzemite in ponesite na svoje domove.  
 
 Za nami je prvi četrtek, petek 
sobota in nedelja z ustaljenimi 
pobožnostmi. Prisrčno se vam danes 
na prvo nedeljo v mesecu januarju 
zahvalimo za vaše darove za našo 
novo cerkev, Bog vam povrni.     
 
 Nabirka pretekle nedelje: 187 eur;   

     Bog vam povrni! 



 Sv. maše so v cerkvi   
 

 
NEDELJA, 6.1., prva v mesecu, 
Gospodovo razglašenje –  
Sv. Trije kralji;  
9.30 + starši Unuk Peršuh 
          (darovala družina Peršuh) 
 
PETEK, 11.1.,  
Pavlin Oglejski II., škof; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije  
 
SOBOTA, 12.1.,  
Tatjana, mučenka; 
19.00 – po namenu 

 
 
NEDELJA, 13.1.,  
Jezusov krst;  
9.30 + Slavko Fidler; 
       + Jože Jazbec (30. dan) 

 
PETEK, 18.1.,  
Marjeta Ogrska, kneginja, 
dominikanka; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije  
 
SOBOTA, 19.1.,  
Makarij Aleksandrijski, opat ; 
19.00 + iz rodbine Lorber in Vrečko 
           (darovala družina Novak) 

 
 

NEDELJA, 20.1.,  
2. nedelja med letom 
Fabijan, papež, mučenec;  
9.30 + Zorica Štrakl in vsi  
       + iz družin Cetl, Slaček in   
          Štrakl  
      (darovala gospa Cvetka Mihelič) 

 

Božična molitev 
 
Gospod Bog in Oče Jezusa Kristusa,  
v tej noči je bil rojen nas Rešitelj 
in naše Upanje. Prosimo te, naj 
gledamo, kako vzhaja njegova luč, 
naj ga ljubimo in ohranimo tvojo 
besedo v svoji sredi, mir na zemlji, 
zdaj in vse dni in vekomaj.  
Gospod, nas Bog,  slavimo rojstvo luči, 
Jezusa, tvojega Sina, našega Gospoda. 
Prosimo te, naj v njem spoznamo tvojo 
dobroto in milost in naj njegova 
podoba zasveti z vsem sijajem zdaj in 
vse dni. Gospod, naš Bog, to je dan, ki 
si ga naredil, luč tvoje luči, dan 
velikega veselja. Odpri se vsem, ki 
tipajo v temi, pridi naproti njim, ki so 
še v skrbeh. Daj nam, da bomo gledali 
Jezusa Kristusa, veselo oznanilo temu 
svetu, tolažljivo luč za naše oči na 
vekomaj.  Oče Jezusa Kristusa, naš 
Bog, okrepi nas v veri, da je On tisti, 
katerega čakamo in da je v njem 
zasvetila luč temu svetu. Prosimo 
te, odstrani iz naše srede, kar ne 
prinaša luči,in daj, da bomo ljubili 
mir. Amen.  
                                 Huub Oosterhuis 

 

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  
 
 

Igor Novak, župnijski 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. 
 

»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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