
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beseda o Besedi 

Eno prvih Jezusovih dejanj takoj 
po krstu v Jordanu je izganjanje 
nečistega duha iz človeka v 
shodnici v Kafarnaumu. V 
današnjem evangeliju beremo: »V 
njihovi shodnici pa je bil prav 
tedaj človek z nečistim duhom in 
je zavpil: 'Kaj imamo s teboj, 
Jezus Nazarečan? Si nas prišel 
pokončat? Vem, kdo si: Sveti, 
Božji.' Jezus pa mu je zapovedal: 
'Umolkni in pojdi iz njega!' Nečisti 
duh ga je stresel, zavpil z 
močnim glasom in šel iz njega.« 
 
V evangeliju po Marku ta dogodek 
predstavlja neke vrste začetek 
Jezusovega mesijanskega 
delovanja. Množica, pod vtisom, 
komentira: »Kaj je to? Nov nauk z 
oblastjo! Celo nečistim duhovom 
ukazuje in so mu pokorni.« Kaj si 
misliti o tem in tolikih drugih 
podobnih dogodkih, ki jih 
najdemo v evangelijih? In še bolj 

 

 

 

 

 

 
temeljno vprašanje: ali še 
obstajajo »nečisti duhovi«? Ali 
hudobni duh obstaja? Uvodoma 
povejmo nekaj besed o tem, kako 
današnji človek verjame v 
hudobnega duha. Glede tega 
moramo dobro ločiti dve ravni: 
raven ljudskega verovanja in 
intelektualno raven (literatura, 
filozofija in teologija). 
 
Na ljudski ravni ali na ravni šeg se 
današnji položaj ne razlikuje kaj 
dosti od srednjeveškega ali od 
časov med 14. in 16. stoletjem, ki 
so tradicionalno znani zaradi 
pomena, ki so ga dajali pojavom, 
povezanim s hudobnim duhom. 
Res je, da ni več tako slabe 
osnovne izobrazbe med ljudmi kot 
je bila nekoč; toda dejavnosti, ki 
imajo v središču hudobnega duha, 
so še bolj razširjene kot nekoč, in 
to ne le med revnejšimi ljudskimi 
sloji. To je postalo družbeni (in 
komercialni!) pojav širokih 
razsežnosti. Lahko bi rekli: 
kolikor bolj skušamo hudobnega 
duha izgnati skozi vrata, toliko 
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bolj se vrača skozi okno; kolikor 
bolj ga izključujemo iz vere, 
toliko bolj se vsiljuje v 
vraževerju. Veliko drugačne pa so 
stvari na t. i. intelektualni in 
kulturni ravni. Iz tega zornega 
kota lahko v treh stopnjah 
povzamemo proces, ki je privedel 
do sedanjega položaja.   

Prvi korak v procesu ločevanja od 
tradicionalnega pogleda se je 
zgodil na področju estetike. 
Hudobnega duha, ki so ga v 
figurativni umetnosti in poeziji 
(npr. Dante) vedno pogosteje 
predstavljali groteskno in 
strašljivo, v nekem trenutku 
začno predstavljati kot lepega ali 
pa vsaj melanholičnega in 
poetičnega. Od Miltona naprej 
hudobni duh prevzame podobo 
propadle lepote. 

Še preden je Jezus tistega dne v 
shodnici v Kafarnaumu karkoli 
rekel, se je nečisti duh čutil 
razkrinkanega in prisiljenega, da 
je prišel na plan. Nečisti duh »ni 
prenesel« Jezusove »svetosti« in 
je zato začel vpiti: »Vem, kdo si: 
Sveti, Božji!« Kristjan, ki živi v 
milosti in je tempelj Svetega 
Duha, ima v sebi nekaj te 
Jezusove svetosti in prav ta je 
opravlja v okolju, v katerem živi, 
tih in učinkovit eksorcizem. To se 
udejanja predvsem v evharistiji. 
»Kristjan, ki prihaja od 
evharistične mize,« pravi sv. 

Janez Zlatousti, »je podoben 
levu, ki bruha iz svojih ust ogenj; 
njegovega pogleda hudobni duh 
ne more prenesti.«                               
                                            R.C. 

Svečnica 

V katoliški Cerkvi 2. februarja 
praznujemo praznik Jezusovega 
darovanja v templju, ki ga 
obhajamo štirideset dni po 
božiču, praznik pa je dobil tudi 
ime svečnica, ker na ta dan po 
stari navadi po cerkvah 
blagoslavljamo sveče. Svečnica se 
praznuje se 40 dni po rojstvu 
Jezusa.  

Svečnica je dan, ko sta mati 
Marija in sveti Jožef odnesla 
novorojenega sina v tempelj v 
Jeruzalemu in se zahvalila Bogu. 
Ko jih je Simeon videl, je vedel, 
da je Jezus mesija, na katerega 
Izrael in svet čakata. Vzel je 
otroka v naročje, se zahvalil Bogu 
in naznanil, da bo otrok luč 
celotnemu svetu. V spomin temu 
dogodku, se ob polnoči prižgejo 
sveče, kot simbol očiščenja. Po 
judovski postavi je morala vsaka 
mati, ki je rodila sina, šrirideseti 
dan po porodu priti v tempelj, 
tam darovati in se tako očistiti. 
Če je mati rodila sina je bila po 
porodu obredno nečista sedem 
dni, če je rodila hčer je bila 
obredno nečista štirinajst dni. V 



tem času se ni smela družiti z 
nikomer, zlasti pa ni smela iti v 
svetišče. 

Sveti Blaž, škof in mučenec, ki 
ima god naslednji dan (3. 
februarja), je zavetnik zoper 
bolezni v grlu in spada tudi med 
14 pomočnikov v sili. Sprva so si 
verniki na njegov god sami 
pokladali na vrat sveče, 
blagoslovljene na svečnico. 
Ljudsko šego pa je Cerkev 
sprejela v svoj obrednik. Tako 
duhovnik na Blaževo po maši 
podeljuje vernikom Blažev 
blagoslov, Blažev ''žegen'' in jim 
ob tem podrži dvoje prekrižanih 
sveč pri vratu. 

Naša oznanila 

 

 Danes obhajamo nedeljo 
Svetega pisma pod geslom Z 
Bogom v družini. »Kakor je svet 
ta, ki vas je poklical, bodite tudi 
sami sveti« (1 Pt 1,15). 
Slovensko biblično gibanje je 
pripravilo srečanja po škofijah s 
predavanjem in nadaljnjim 
programom. Vabljeni člani 
bibličnih skupin, bralci Božje 
besede pri liturgiji in vsi 
prijatelji Božje besede. Srečanja 
bodo povsod ob 15. uri: 
 
Maribor – Teološka fakulteta, 
doc. dr. Samo Skralovnik 
 

 Duhovne vaje za 
ministrante naše nadškofije v 

Podlehniku: 
1. termin: od 9.-11.2. 2018 

(začetek ob 17.30) 
2. termin: od 23.-25.2. 2018 

(začetek ob 17.30) 
 

 Spet smo začeli z zbiranjem 
nedeljskih podobic. Če jih boste 
otroci do Velike noči zbrali vsaj 
5, se boste lahko udeležili 
našega romanja otrok in staršev 
v neznano! Vabljeni! 
 

 Pred nami je prvi četrtek, 
petek in sobota z običajnimi 
pobožnostmi. Na prvi petek bo g. 
dekan obiskal in obhajal bolnike 
na domu. Bog povrni za vaš 
prvonedeljski dar za našo župnijo!  
  

 

 Vabimo na predavanje s 
pričevanji »Ločitev-priložnost?« 
v župnišču Maribor - Sv. 
Magdalena, Magdalenski trg 3, v 
četrtek, 8. februarja 2018 ob 19 
h. Predaval bo: p. dr. Viljem 
Lovše, DJ.  
 

 V sredo 31.1.2018 po večerni 
sv. maši bo 1. Srečanje naše 
Kolpingove družine v vetu 2018. 
Člani vabljeni! 
 

 V soboto vas bodo na vašem 
domu obiskali svečenski 
koledniki. Bog povrni za vaše 
darove za našo župnijo! 

https://goo.gl/maps/SDVJssFTHHv
http://www.jezuiti.si/?page_id=314
http://www.jezuiti.si/?page_id=314
http://www.jezuiti.si/?page_id=314


 Pred nami je praznik Svečnice 
z večerno sv. mašo ob 19h. Prav 
tako je pred nami Blaževo, ko 
bomo prejeli Blažev »žegen« z 
molitvijo za zdravje grla in za 
zaščito pred vsakim drugim zlom. 
Vabljeni!  
 
 

V Bogu je zaspala 
 

Gospa LJUDMILA KAUČIČ,  
stanujoča Kozinova 7, Maribor.  

Rojena je bila 9.9.1930,  
umrla je 26.1.2018.  

Pogreb bo v torek, 30.1.2018 ob 
13.45h na Pobrežju.  

 
Gospod, daj ji večni pokoj  
in večna luč naj ji sveti,  
naj počiva v miru, amen. 

 
*** 

 
 

Sv. maše pred nami 
 
 

 

4. NEDELJA MED LETOM – 
NEDELJA SVETEGA PISMA, 28.1., 
Tomaž Akvinski, duhovnik, 
cerkveni učitelj ;  
09.00 + starši Golob  
           Angela in Ivan  
 
PONEDELJEK, 29.1.,  
Konstancij, škof;  
19.00 + župnik Ivan Vogrin 
 
 

TOREK, 30.1., 
Martina, mučenka;  
19.00 + Jožefa Korošec  
 
SREDA, 31.1.,  
Janez Bosko, duhovnik, 
ustanovitelj salezijancev; 
19.00 – v zahvalo 
 
ČETRTEK, 1.2., prvi v mesecu,  
Brigita Irska, opatinja; 
19.00 – za nove duhovne poklice 
in za svetost duhovnikov 
  
PETEK,2.2., prvi v mesecu, 
Jezusovo darovanje - Svečnica;  
19.00 + Janez Ajlec 
 
SOBOTA, 3.2.,  
Blaž, škof in mučenec; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + župljani in dobrotniki 
nape župnije 
 
5. NEDELJA MED LETOM, 
4.2.2018, prva v mesecu,  
Jožef Leoniški, kapucin, 
misijonar; 
09.00 + Robert Štandeker in  
    vsi + iz družine Štandeker 
 

Izdajatelj 
 

Župnija Maribor-Košaki,  
Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: zupnijakosaki.wodpress.com 
e-pošta: zupnija.kosaki@gmail.com 
TRR: SI56 0451 5000 3172 990 
Igor Ignacij Novak, dekan: 
00386/041-868-298 
Uradne ure: takoj po sv. maši. 
Bog povrni za Vaše darove za našo župnijo! 
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