
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja Beseda 
 

»Milost Gospoda Jezusa Kristusa 
in ljubezen Boga 

in občestvo Svetega Duha z vami 
vsemi!«  

2 Kor 13,13 
 

 
 
 

Beseda o Besedi 
 

 
To je pozdrav, ki ga sv. Pavel v drugem 
berilu na praznik Sv. Trojice namenja 
kristjanom v Korintu. Gre za trojiški 
pozdrav; v njem so dejansko omenjene 
tri Božje osebe: Oče (Bog), Sin (Jezus 
Kristus) in Sveti Duh. 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bog je ljubezen, pravi Sveto pismo. Če je 
torej ljubezen, je jasno, da mora nekoga 
ljubiti. Ljubezen v prazno, ki ni 
usmerjena v nikogar, ne more obstajati.  
 
Krščanski Bog je eden in troedin, ker je 
občestvo ljubezni. V ljubezni se med 
seboj spravita edinost in raznolikost; 
ljubezen ustvarja edinost v 
različnosti: edinost namenov, misli, 
hotenja; različnost oseb, značilnosti in v 
človeškem svetu tudi spolov. 

  R. Cantalamessa  

Leto XII., 
štev. 85, 
12. nedelja 
med letom; 

19.6.2011  

 

 

 

Nedelja Sv. Trojice  

 Leto XII., 
 štev. 85, 
12. nedelja  
med letom; 

 19.6.2011 



ZA OTROKE IN MLADE  
 

NAVADNE MISLI  
O NAVADNIH REČEH 
 
Na Salomonovih otokih v južnem 
Pacifiku nekateri domačini na 
edinstven način podirajo drevesa. 
Če je drevo preveliko, da bi ga 
posekali, ga spravijo na tla tako, da 
kričijo nanj. (Prisežem, da je tako 
pisalo v članku v znani reviji.) 
Gozdarji s posebnimi sposobnostmi 
tik pred zoro splezajo na drevo in 
nenadoma začnejo na vse grlo 
kričati. To nadaljujejo trideset dni. 
Drevo umre in pade. Obstaja 
namreč domneva, da vpitje ubije 
drevesnega duha. Kot pravijo 
vaščani, vedno deluje. 
Ah, ti ubogi naivneži. Kakšne čudne 
džungelske navade. Kričanje na 
drevesa, no, lepo vas prosim. Kako 
primitivno. Škoda, da niso deležni 
ugodnosti sodobne tehnologije in 
znanstvenih nazorov. 
Jaz? Jaz vpijem na moža, pa še na 
koga. Vpijem v telefon in na 
kosilnico za travo. Vpijem na 
računalnik in štedilnik in najbolj na 
otroke. Znano je, da včasih grozim 
s pestjo in vpijem v nebo. Sosed 
pogosto vpije na avto (ok, jaz 
tudi). In to poletje se ga je slišalo 
vse popoldne vpiti na lestev. Mi 
moderni, razgledani ljudje vpijemo 
na promet in na politike, pa na 
račune, banke in stroje – posebno 
na stroje. Stroji, sorodniki in 
najbližji vseh sort so deležni 
največjega vpitje. 
Ne vem sicer, čemu to koristi. 
Stroji in stvari samo stojijo tam. 

Celo brcanje in metanje stvari 
navadno ne pomaga. Kar zadeva 
ljudi, no, prebivalci Salomonovih 
otokov imajo mogoče prav. 
Kričanje na živa bita res ubije duha 
v njih. Palice in kamni nam 
polomijo kosti, besede pa nam 
strejo srce … 

 
P.S.: Zagovor kričanju. Vpitje je 
primarni izraz strinjanja, pogosteje 
nestrinjanja; vsekakor pa daje 
vedeti, da kričač na nek način 
sodeluje ali vsaj želi sodelovati s 
tarčo kričanja. Čeprav ni najbolj 
primerno, je še vedno bolje kot tišina 
in malodušje. 
 

Povzeto po: Vse, kar moram vedeti, 
sem se naučil v vrtcu. 

 
 

PRAZNIK SV. REŠNJEGA 
TELESA IN KRVI - TELOVO 

 

Ker je evharistična skrivnost, to je 
spomin Gospodove smrti in vstajenja 
(prim. Mr 14), središče vsega 
krščanskega življenja, je kaj naravno 
da se je pojavila težnja, 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 
hvaležnost, da je Bog stalno med 
nami. Potrebno je bilo uvesti 
poseben praznik Svetega Rešnjega 
telesa. 
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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. 
 
V naših krajih so praznik poznali že 
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 slovesnost. 
 

Vir: France Oražem; Leto Kristusove 
skrivnosti 85 – 87 

 

NAŠA OZNANILA  
  

 

 Danes je naš gospod župnik z 
mladimi v župniji Ludmansdorf na 
Avstrijskem Koroškem kjer prosijo za 
duhovno in materialno pomoč za našo 
župnijo. Prisrčno se zahvalimo 
očetom frančiškanom, ki so nam 
danes, kot že pogosto priskočili na 
pomoč.  
 Pred nami je nadaljevanje del v 
naši cerkvi, prosimo vas, da se vsak 
na svoj način udeležimo tega 
pomembnega dogajanja. 
 Letos bomo prvič v naši župniji 
organizirali počitniški program za 
otroke imenovan »oratorij«. 
Program se bo odvijal v zadnjem 
tednu šole in sicer v popoldanskem 
času in se bo vsak večer zaključil s 
sv. mašo. Vabljeni! 
 Vabimo vas na srečanje Slovencev 
in Hrvatov na Ptujsko goro, ki bo v 
soboto 2. julija ob 11h. Če bo dovolj 
velik interes bomo organizirali tudi 
avtobus. Vabljeni! 
 V soboto 25. junija 2011 
vabljeni, da se udeležimo dogajanja 
ob Slomškovi romarski poti, več na: 
www.slomskova-romarska-pot.si  
 
 Bog vam povrni za vaše darove: 

Binkošti – slovesnost sv. birme: 
850 EUR; 

pred nami je nadaljevanje del na 
naši župnijski cerkvi, fasada in 

zaključna dela v župnišču. 

http://www.slomskova-romarska-pot.si/


Sv. maše v juniju   
 

 

 

NEDELJA SV. TROJICE, 19.6., 
Romuald, opat; 
9.30 + mož, oče in dedek Franc 
Majcan (7. obletnica smrti) 

 
 

TOREK, 21.6., 
Alojzij Gonzaga, redovnik; 
13 - 18.30: ORATORIJ  
19.00 – sv. maša 
 
SREDA, 22.6., 
Pavlin iz Noe, škof 
13 - 18.30: ORATORIJ  
19.00 – sv. maša 
 
ČETRTEK, 23.6, 
Slovesni praznik Sv. Rešnjega  
Telesa in krvi – Telovo 
13 - 18.30: ORATORIJ  
19.00 + Srečko Menciger 

 
PETEK, 24.6.,  
Rojstvo Sv. Janeza Krstnika; 
13 - 18.30: ORATORIJ  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 25.6.,  
Doroteja, žena in mati, 
Dan državnosti; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 + Jožef Čeh 
 
 
13. NEDELJA MED LETOM, 26.6., 
Vigilij, zavetnik škofije Trident; 
9.30 + Stanko Črnčič 
 

 
 

Molitveni kotiček  
 

Marijina hvalnica (Magnificat) 
 
Moja duša poveličuje Gospoda, moje 
srce se raduje v Bogu, mojem 
zveličarju. 
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, 
odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. 
Velike reči mi je storil Vsemogočni, 
njegovo ime je sveto. 
Iz roda v rod izkazuje svoje usmiljenje 
vsem, ki mu zvesto služijo. 
Dvignil je svojo močno roko, razkropil 
je vse, ki so napuhnjenih misli. 
Mogočne je vrgel s prestola  
in povišal je nizke. 
Lačne je napolnil z dobrotami in 
bogate je odpustil prazne. 
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, 
kakor je obljubil našim očetom. 
Spomnil se je svoje dobrote do 
Abrahama in vseh njegovih potomcev. 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, 
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in 
vselej in vekomaj. Amen.  

 

Izdajatelj 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Ul. Vita Kraigherja 2, Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
 

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 
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