
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Apostolska dela nam takole 
opišejo binkoštni dogodek. 
Predvsem gre za zunanja 
znamenja. Najprej slišno – 
zaznavno znamenje: »Nenadoma 
je nastal z neba šum, kot bi se 
bliţal silovit vihar.Potem še drugo 
zaznavno – vidno znamenje: 
»Prikazali so se jim jeziki, 
podobni plamenom.In končno 
resničnost, ki se ne vidi, je pa cilj 
vsega: »Vsi so bili napolnjeni s 
Svetim Duhom.« Kaj pomeni, da 
so bili »napolnjeni s Svetim 
Duhom«? Kaj so v tistem trenutku 
izkusili apostoli? Doţiveli so 
neustavljivo izkušnjo Boţje 
ljubezni, občutili so se izpolnjene 
z ljubeznijo, kakor da bi jih oblil 
ocean. Kako to vemo? To nam 
zagotavlja sv. Pavel, ko pravi, da 
»je Boţja ljubezen izlita v naša 
srca po Svetem Duhu, ki nam je 
bil dan« (Rim 5,5). Vsi tisti, ki so 
imeli močno izkušnjo Svetega 
Duha, to soglasno potrjujejo. Prvi 

 

 

 

 

 

 
učinek Svetega Duha, ko pride 
nad človeka, je spoznanje, da ga 
Bog ljubi z najneţnejšo in 
neskončno ljubeznijo. Vse drugo 
(odpuščanje grehov, milost, 
teologalne kreposti) je vsebovano 
v tej ljubezni. Ponovno se odpre 
komunikacija med Bogom in 
človekom, je kakor nov začetek 
vsega. Kakšno je znamenje, da se 
je na svetu zgodilo nekaj novega? 
Jeziki! Pripoved se namreč 
nadaljuje, rekoč: »In začeli so 
govoriti v tujih jezikih, kakor jim 
je Duh dajal izgovarjati.« 
Nenavadno je, da to govorjenje v 
»tujih jezikih« ne vodi v 
zmešnjavo, kot bi bilo 
pričakovati, ampak nasprotno, 
ustvarja čudovito razumevanje in 
edinost. Navzoči so bili »moţje iz 
vseh narodov pod nebom« (Parti, 
Medijci in Elámci) in »vsakdo jih 
je slišal govoriti v svojem jeziku«. 
S tem je Sveto pismo hotelo 
osvetliti kontrast med Babilonom 
in binkoštimi. V Babilonu vsi 
govorijo isti jezik in v nekem 
trenutku nihče več nikogar ne 
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razume, pojavi se jezikovna 
zmeda; na binkošti pa vsak govori 
drug jezik in se vsi razumejo. 
Kako to? 

Če hočemo to odkriti, je dovolj, 
da pogledamo, o čem govorijo 
graditelji v Babilonu in o čem 
govorijo apostoli na binkošti. Prvi 
govorijo med seboj: »Dajmo, 
sezidajmo si mesto in stolp, 
katerega vrh naj sega do neba, in 
naredimo si ime, da se ne bomo 
razkropili po vsej zemlji!« (1 Mz 
11,4). Te ljudi spodbuja ţelja po 
moči, hočejo si »narediti ime«, 
iščejo svojo slavo. Na binkošti pa 
apostoli oznanjajo »velika Boţja 
dela«. Ne mislijo sebi narediti 
imena, ampak Bogu; ne iščejo 
svoje osebne potrditve, ampak 
Boţjo. Zato jih vsi razumejo. Bog 
je ponovno prišel v središče; voljo 
po moči je nadomestila volja po 
sluţenju, na mesto zakona 
samoljubja je stopil zakon 
ljubezni.                               R.C.                

Svetnik tedna – Filip Neri 
 
Filip se je rodil 21. julija 1515 v 
Firencah. Sončna Toskana mu je 
vzbudila ljubezen do narave, 
bogata firenška kultura pa 
ljubezen do umetnosti. Po 
značaju je bil odprt, prisrčno 
ljubezniv, šaljiv in dovtipen. Ko 
mu je bilo osemnajst let, ga je 
bogati stric povabil v San 

Germano, mestece med Rimom in 
Neapljem. Tam je ostal le eno 
leto – tisto delo ni bilo zanj. 
Vleklo ga je v samoto, a šel je v 
Rim, kjer je bil nekaj časa domači 
učitelj, ob tem pa je tudi sam 
študiral. Nenadoma je v sebi 
začutil klic, naj začne apostolsko 
delovati. Tej nalogi se je posvetil 
kot laični apostol. Obiskoval je 
skrajno zanemarjene bolnike, jim 
skušal postreči ter jih razvedriti. 
Hodil je po rimskih ulicah in iskal 
stike z ljudmi. Ljudje so radi 
poslušali njegove šale. Zastavljal 
jim je vprašanja, s katerimi je 
vzbujal njihovo pozornost. Ko si 
je pridobil njihovo zaupanje, so 
mu odkrili svoje teţave, tudi 
duhovne. Tam, kjer duhovniki 
niso imeli nobenega uspeha, je ta 
mladi laik uspel napraviti pot za 
Boga. Leta 1551, ko mu je bilo 
šestintrideset let, se je na ukaz 
spovednika dal posvetiti v 
duhovnika. Ţivel je v največji 
skromnosti. »Revščino sem 
zmerom ljubil,« je ponavljal za 
svetim Bernardom, »nikoli pa ne 
nesnage!« Večino dneva – tudi po 
petnajst ur – je presedel v 
spovednici. Kadar je bil prost, so 
prihajali ljudje k njemu v sobo. 
Vodil je preproste in imenitnike, 
berače in kardinale. Mikalo ga je 
iti v misijone, toda spovednik mu 
je dejal: »Filip, tvoja Indija je 
Rim!« Postal je apostol Rima in 
njegov misijon je segal "od 
papeţa do zadnjega pobalina". 



Otroci so ga imeli neverjetno 
radi. Z mladino je hodil ven v 
naravo in jim ob tem, kar so 
videli, skušal pribliţati boţjo 
lepoto. Bral jim je iz dobrih knjig, 
skušal jih je pametno zaposliti in 
jih navajal k temu, da so 
obiskovali starčke, bolnike, 
reveţe. Njegovo zgodovinsko delo 
je ustanovitev kongregacije 
oratorijancev, bratovščine 
duhovnikov, ki so se ob njem 
zbirali k pogovorom o duhovnih 
zadevah. »Naše edino redovno 
pravilo je ljubezen,« je dejal. 
Imel je tudi mistične darove: bral 
je v dušah ljudi kakor v odprti 
knjigi. Če so ga sovraţniki 
obrekovali, se je samo nasmehnil. 
Umrl je 26. maja 1595. Ţe dva 
meseca po smrti se je začel 
proces za razglasitev za svetnika, 
ki je bil končan 14. maja 1622, ko 
je bil hkrati z Ignacijem 
Lojolskim, Frančiškom Ksaverijem 
in Terezijo Avilsko povzdignjen na 
oltar. V Rimu, kjer so mu pravili 
'Pippo Buono' (Filip Dobri), 
obhajajo njegov god kot ljudski 
praznik. Goduje 26. maja.    

Naša oznanila 
 

 S 1. majem smo začeli s 
šmarnicami. Letos poslušamo 
zgodbo o našem svetniškem škofu 
Frideriku Ireneju Baragi, ki je 
deloval med severnoameriškimi 
Indijanci. Vabljeni vsi veroukarji, 
posebej še prvoobhajanci.  

 Vabimo k šmarnicam vsako 
soboto kot običajno ob 18h pri 
Črnčičevem kriţu v Počehovi. 
 

 Zakrament sv. zakona v 
ţupniji Maribor – Sv. Kriţ ţelita 
prejeti: 
 
ţenin: Denis Planinšek, rkt, dipl. 
ekonomist, rojen 17.1.1987 v 
Slovenj Gradcu, stanujoč 
Počehova 28c, 2000 Maribor in 
 
nevesta: Nina Arnold, rkt, 
poslovna sekretarka, rojena 
8.3.1982 v Mariboru, stanujoča 
Počehova 28c, 2000 Maribor.   

*** 
Čestitamo! 

 

 Mladi vabljeni na srečanje 
mladih mariborske nadškofije 
“Škofijafest 2018”, ki bo v 
soboto, 26. maja 2018, v 
Salezijanskem centru v 
Mariboru, Engelsova ul. 66, 2000 
Maribor. Letos bodo mladi iz vse 
mariborske nadškofije v okviru 
programa skušali odgovoriti na 
vprašanje, ki ga postavlja mladim 
papeţ Frančišek: “A si za stvar?” 
Mladi, vabljeni! 
 

 Pred nami je god sv. Urbana. 
Zato bodo v petek 25.5.2018 ob 
17.00 – šmarnice in blagoslov 
vinogradov pri kapeli Sv. 
Urbana. Vabljeni še posebno 
naši vinogradniki!  



Sv. maše pred nami 
 
 

 

BINKOŠTI,  
20.5., Hilarij, škof;  
09.00 + Marjeta Fekonja (2. obl.) 
 
PONEDELJEK, 21.5.,  
BINKOŠTNI PONEDELJEK,  
Marija Mati Cerkve;  
19.00 + po namenu Ţ.T. 
 
TOREK,22.5., 
Marjeta Kasijska, redovnica;  
19.00 + Joţefa Korošec 
 
SREDA, 23.5.,  
Socerb Trţaški; 
19.00 + Cekovski Sandi (16 let), 
Cekovski Stanka (2 meseca) 
(darovali J+A) 
  
ČETRTEK,24.5.,  
Marija Pomočnica kristjanov – 
Marija Pomagaj; 
19.00 – za ljubi slovenski narod 
 
PETEK,25.5.,  
Urban I., papeţ;  
17.00 – šmarnice in blagoslov 
vinogradov pri kapeli Sv. Urbana  
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije  
 
SOBOTA, 26.5.,  
Filip Neri, duhovnik; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 + Marija Vidič  
 

NEDELJA SV. TROJICE, 27.5,  
Alojzij Grozde, mučenec; 
09.00 + Avguštin Kosi  
      in + starši Šmid 
 
 

Molitev tedna 
 
Troedini Bog, večna modrost! Ti 
vse čudovito urejaš in vodiš. 
Prosimo Te za naše voditelje, da 
bodo skrbeli za našo drţavo in 
slovenski narod. V času, ko se 
pripravljamo na volitve, Te 
prosimo, da bi se jih vsi kristjani 
udeleţili in odgovorno oddali svoj 
glas za vse, ki se zavzemajo za 
pravičnost in ţivljenje, za druţine 
in otroke, za okolje in versko 
svobodo. Naj voditelji ponosno in 
dostojno predstavljajo našo 
drţavo ter se zavzemajo za vse, ki 
so v kakršnikoli stiski. Naj vsi 
skupaj gradimo Boţje kraljestvo 
na zemlji, ki je kraljestvo miru, 
pravičnosti in ljubezni. Amen. 

Marija, Pomočnica kristjanov, 
prosi za nas! 

 
 

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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