
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Pomenljivo sporočilo, ki nam ga 
Jezus podarja na današnjo 
nedeljo, prihaja iz podeželskega 
življenja. Uglašeno je na letni 
čas, v katerem živimo, ko že na 
marsikateri njivi iz zemlje 
poganja mlado zelenje, ki ga boža 
pomladni veter. Jezus v 
evangeliju pravi: »Če pšenično 
zrno ne pade v zemljo in ne 
umre, ostane samo; če pa umre, 
obrodi obilo sadu.« Vemo, da ne 
gre za osamljen primer učenja, ki 
ga Jezus zajema iz kmečkega 
življenja. Evangelij je poln prilik, 
podob in namigov iz poljedelstva, 
ki je bilo svoj čas (in je za 
marsikateri narod še danes) 
poklic, s katerim se ukvarja 
večina ljudi. Jezus spregovori o 
sejalcu, o delu na polju, o žetvi, 
o vinu, olju, smokvi, trti, trgatvi 
… o vsem. Toda Jezus se seveda 
ne ustavlja preprosto ob 
poljedelstvu. Podoba pšeničnega 
zrna mu služi za posredovanje 

 

 

 

 

 

 
pomembnega nauka, ki najprej 
osvetljuje njegovo osebno 
zgodbo, potem pa tudi življenje 
njegovih apostolov. 

Pšenično zrno je predvsem Jezus 
sam. Kakor pšenično zrno je tudi 
on sam padel v trpljenje in smrt, 
spet vzklil in obrodil sad v svojem 
vstajenju. »Obilen sad«, ki ga je 
dal, je Cerkev, ki se je rodila iz 
njegove smrti; to je njegovo 
skrivnostno telo. Po krstu smo s 
Kristusom en sam klas; sv. Pavel 
pravi »en sam kruh« (prim. 1 Kor 
10,17). Kruh, ki ga posvečujemo 
na naših oltarjih in ga prejemamo 
v evharistiji, v njegovi moči 
prihaja iz Jezusa, ki je pšenično 
zrno, padlo v zemljo. 

S Kristusom je vstalo od mrtvih 
vse človeštvo, ne le mi, ki smo 
krščeni; ker je on umrl za vse, so 
bili vsi po njem odrešeni, tudi 
tisti, ki tega še ne vedo. 
Evangeljski odlomek sklene z 
naslednjimi pomembnimi 
besedami: »Ko bom povzdignjen z 
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zemlje, bom vse pritegnil k sebi.« 
          Ta zgodba o drobnem 
pšeničnem zrnu nam po drugi 
strani pomaga razumeti sebe in 
smisel našega bivanja. Kako, nam 
pojasni Jezus sam, ko potem, ko 
je spregovoril o pšeničnem zrnu, 
doda: »Kdor ljubi svoje življenje, 
ga bo izgubil in kdor sovraži (drug 
evangelist pravi izgubi) svoje 
življenje na tem svetu, ga bo 
ohranil za večno življenje« (Jn 
12,25; prim. Mt 16,25). 

Pasti v zemljo in umreti ni le pot 
do prinašanja sadov, ampak tudi 
pot do »reševanja lastnega 
življenja«, kar pomeni živeti še 
naprej! Kaj se zgodi s pšeničnim 
zrnom, ki odkloni, da bi padlo v 
zemljo? Ali prileti kakšna ptica in 
ga pozoblje ali se posuši in splesni 
v kakšnem vlažnem kotu, lahko pa 
ga zmeljejo v moko in pojedo, in 
je tako z njim konec. V vsakem 
primeru zrno samo v sebi nima 
prihodnosti. Če pa je posejano, 
bo vzklilo, ozelenelo, užilo 
pomladno toploto in poletno 
sonce. Deležno bo novega 
življenja, kakor lahko vidimo 
zdaj, spomladi, da se dogaja z 
jeseni posejanim semenom. 

Na človeškem in duhovnem 
področju je pomen tega jasen. Če 
človek ne gre skozi preobrazbo, ki 
prihaja po veri in krstu, če ne 
sprejme križa, ampak ostane 
navezan na svoj naravni način 

bivanja in na lastno samoljubje, 
se z njim vse konča, njegovo 
življenje se izčrpa. Mladost, 
starost, smrt. Če pa veruje in 
sprejema križ v povezanosti s 
Kristusom, se pred njim odpre 
obzorje večnosti.                  R.C. 
 

 Naša oznanila 
 

 Danes vstopamo v teden 
družine, ko še posebej molimo za 
družine in prihodnost našega 
naroda.  
 

 Naši mali pevci -  Slomškovi 
malčki KUD Nedeljska šola so v 
četrtek v Domu krajanov v 
Košakih ter včeraj v Sv. Jakobu v 
Slovenskih goricah uspešno 
nastopili in poželi velik aplavz. 
Čestitamo!  
 
Vljudno pa vas vabijo na kratek 
kulturni program ob 
materinskem dnevu, ki bo na 
Cvetno nedeljo, 25.3.2018 takoj 
po nedeljski sv. maši. Prisrčno 
vabljeni!  
 

 Včeraj smo z ministranti 
celotne mariborske nadškofije 
poromali v Ljubljano, kjer smo 
obiskali bogoslovno semenišče in 
sestre uršulinke. Hvala vsem, ki 
ste se tega lepega dogodka 
udeležili.  



 Vabimo k poslušanju 13. 
radijskega misijona na Radiu 
Ognjišče: Pošlji Svetega Duha na 
nas, 18.3.2018 - Radio 
Ognjišče.   Radijski misijon bo 
od 18. do 24. marca 2018. Letos 
so prosili za vodenje misijona 
več duhovnikov. Sodelovali 
bodo: dr. Alek Zwitter, p. Vili 
Lovše, p. Branko Cestnik, br. 
Joţe Smukavec, Robert 
Friškovec, msgr. Miro Šlibar in 
p. Marjan Čuden.  
Vsak dan bosta misijonska govora 
ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo 
vsak večer med 22. in 24. uro. 
Posnetki bodo na voljo tudi v 
radijskem arhivu na spletni strani 
Radia Ognjišče. V času misijona 
bo od ponedeljka do petka sveta 
maša ob 19.00. Vsak večer ob 
20.00 bo pogovorni večer, v 
katerem bodo lahko sodelovali 
poslušalci. V času radijskega 
misijona je petek, 23. marca, 
načrtovan kot spovedni dan. 
 

 Univerzitetna ţupnija Maribor 
vabi na naslednje dogodke:   

 V sredo, 21. marca 2018 bo 
pri šolskih sestrah v 
Mariboru spokorno 
bogosluţje za mlade z 
možnostjo postne spovedi. Ob 
19.30 je sveta maša, po njej 
bogosluţje, ki ga vodi 
študentski zbor VDIH. 

 V sredo, 28. marca 2018 ob 
19.30 bo Kriţev pot mladih po 
ulicah Maribora. Pričetek je ob 
Kužnem znamenju na Glavnem 
trgu, zaključek v Mestnem 
parku. Kdor bo ţelel, se bo 
povzpel še na Kalvarijo, kjer 
bo "15 postaja" - Vstajenje. 

 POMLADNI PIEMONT ZA MLADE 
- romanje v Severno Italijo od 
27.4. do 30.4. 2018. Več na 
http://unizup.si/ 

 Danes, v nedeljo 18. marca ob 
15h bo tradicionalni kriţev pot 
mariborske dekanije na Gorco 
pri Sv. Petru pri Mariboru. 
Vabljeni! 
 

 V sredo 21.3.2018 takoj po 
večerni sv. maši bo srečanje 
staršev letošnjih birmancev. 
Vabljeni! 
 

 Na Cvetno nedeljo 25.3.2018 bo 
pol ure  pred  sv. mašo na voljo 
tuji spovednik. Vabljeni k sv. 
spovedi! 
 

 Veroučna šola naše ţupnije 
vabi na romanje staršev in 
veroučencev v RIjeko, Trsat in 
Opatijo, ki bo v soboto 12. maja 
2018. Romanje je posebej 
namenjeno mladim družinam. 
Prijave zbiramo v župnišču do 1. 
maja!   

 
VODENJE: Igor Novak, dekan; 
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http://katoliska-cerkev.si/oznaka/radio-ognjisce


Jelka Weldt, prof. 
ODHOD: 06.15 iz parkirišča pri 
župnijski cerkvi v Košakih. 
CENA: 26 EUR/osebo pri udeležbi 
najmanj 45 oseb v avtobusu. 
Ne pozabite veljavnega 
osebnega dokumenta! 
 

 KUD Nedeljska šola in 
Ţupnijska karitas Košaki vabita v 
soboto, 24. marca, ob 14h v 
župnišče, kjer bomo izdelovali 
presmece. S seboj prinesite 
zelenje. Vabljeni! 

 

Sv. maše pred nami 
 
 

5. POSTNA NEDELJA,  
18.3., Ciril Jeruzalemski,  
škof in cerkveni učitelj; 
09.00 + Jože Mar in Jožica Nedog    
            (darovala Rozika Bombek) 
 
PONEDELJEK, 19.3.,  
Joţef, Jezusov rednik;  
19.00 + mož Anton in sin Milan   
           Robar, ter + sorodniki 
          – na čast sv. Jožefu 
 
TOREK, 20.3., 
Klavdija, mučenka;  
19.00 + p. Bogoljub Gselman 
 
SREDA, 21.3.,  
Hugolin, eremit; 
19.00 + Jožefa Korošec 
 
ČETRTEK,22.3.,  
Lea, spokornica; 
19.00 + starši Kopše 

PETEK,23.3.,  
Joţef Oriol, duhovnik ;  
19.00 – v dober namen 
 
SOBOTA, 24.3.,  
Katarina Švedska, redovnica; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije  
 
6. POSTNA - CVETNA NEDELJA, 
25.3., Gospodovo oznanjenje;  
09.00 + Jožef Čeh  
     i n + Marta Raner; 
          + Starši Črnčič  
             Stanko in Johana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdajatelj 
 

Ţupnija 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 ţupnijo! 
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