
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Prisluhnimo nekaterim 
Jezusovim besedam iz 
današnjega evangelija: 
»In govoril je: Z Božjim 
kraljestvom je kakor s 
človekom, ki vrže seme v 
zemljo. Spi in vstaja, ponoči in 
podnevi, seme pa klije in 
raste, da sam ne ve kako. 
Zemlja sama od sebe poraja 
najprej bilko, nato klas in 
končno žito v klasu. Ko pa sad 
dozori, hitro zamahne s srpom, 
kajti prišla je žetev.« Ciklus 
zrna pozna tri faze: setev, rast 
in ţetev. Vse te tri faze so 
omenjene v priliki, ki smo jo 
poslušali in govori o Boţjem 
kraljestvu. Na eno od postnih 
nedelj smo komentirali 
odlomek iz evangelija, kjer 
nam Jezus spregovori o zrnu, ki 
pade v zemljo in umre, da bi 
prineslo sad. Na neki način smo  

 

 

 

 

 

 
se enkrat ţe ukvarjali s setvijo 
in z rastjo. Ustavimo se ob 
tretji fazi, pri ţetvi. Ta tudi 
ustreza sedanjemu letnemu 
času. »Junija vzemi srp v 
roke,« pregovorno pravijo 
kmetje. 

Kaj na duhovnem področju 
pomeni ţetev, nam pove Jezus 
sam, ko komentira priliko o 
pšenici in ljuljki: 
»Žetev je konec sveta … Sin 
človekov bo poslal svoje angele 
in pobrali bodo iz njegovega 
kraljestva vse, kar je v 
spotiko, in tiste, ki ravnajo 
nepostavno. Vrgli jih bodo v 
ognjeno peč … Takrat bodo 
pravični svetili kakor sonce v 
kraljestvu svojega Očeta« (Mt 
13,39–43). Ţetev torej pomeni 
sklepno dejanje zgodovine, 
vesoljno sodbo.  
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Bogosluţje današnje nedelje 
usmerja naše razmišljanje prav 
v to smer. V drugem berilu 
namreč poslušamo odlomek iz 
sv. Pavla, ki pravi: »Vsi se 
bomo namreč morali pojaviti 
pred Kristusovim sodnim 
stolom, da bo vsak prejel 
plačilo za to, kar je v 
zemeljskem življenju delal, 
dobro ali slabo.« Ideja o 
poslednji sodbi podzavestno 
vzbuja v nas misel na strah, 
stisko, resnost. Pesem »Dies 
irae, dies illa: Strašen dan bo 
dan plačila … Kolik strah bo 
svet obdajal, ko bo vseh sodnik 
prihajal, k ostri sodbi človek 
vstajal!«  

Tudi Michelangelo v svoji slavni 
Poslednji sodbi v Sikstinski 
kapeli vidi sodbo v tej strogi 
perspektivi. Osredotočil se je 
na trenutek, ko Kristus reče 
zavrţenim: »Proč izpred mene, 
prekleti!« Ob pogledu nanj nas 
veliko bolj prevzame tisto, kar 
se dogaja spodaj, v peklu, kot 
pa zgoraj, med blaţenimi. 
Toda vse to je zelo 
enostransko.  

Najpomembnejša stvar sodbe 
ni: »Proč izpred mene, 
prekleti!«, ampak: »Pridite, 
blagoslovljeni!« Resničnost 

poslednje sodbe je v spodbudo, 
ne pa zato, da bi nas strašila. 
»Takrat bodo pravični svetili 
kakor sonce v kraljestvu 
svojega Očeta,« nam je rekel 
Jezus. Sama podoba ţetve, kot 
tudi vzporedna podoba trgatve, 
ne namiguje na ţalost in strah, 
ampak nasprotno, na veselje in 
praznik. Mi bomo tokrat v 
vsakem primeru sledili tej 
pozitivni smeri. Morda se nam 
bo celo uspelo spraviti s to 
versko resnico in bo v nas 
zagorela kakor bakla. Nekoč je 
bil sv. Frančišek Asiški v utrdbi 
San Leo med Romanjo in 
Markami. V tistem gradu je bilo 
veliko razburjenje zaradi 
novega viteza, praznovalo je 
vse mesto. Sv. Frančišek je 
skušal spodbuditi ljudi, da bi 
pomislili na neko drugo 
praznovaje. Zato se je, 
pripovedujejo Rožice, povzpel 
na zid in je začel navdušeno 
prepevati: »Dobrina, ki jo 
pričakujem, je tako neskončna, 
da mi je vsaka muka draga!«  

Upanje torej. »Česar oko ni 
videlo,« je rekel Pavel prvim 
kristjanom, »in uho ni slišalo in 
kar v človekovo srce ni prišlo, 
kar je Bog pripravil tistim, ki 
ga ljubijo« (1 Kor 2,9). Rekel je 
še: »Mislim namreč, da se 



trpljenje sedanjega časa ne dá 
primerjati s slavo, ki se bo 
razodela v nas« (Rim 8,18). 
Ţetev, o kateri govori Jezus, je 
trenutek, v katerem bo Bog … 
»obrisal vse solze z njihovih oči 
in smrti ne bo več, pa tudi 
žalovanja, vpitja in bolečine 
ne bo več. Kajti prejšnje je 
minilo« (Raz 21,4). 

Če ste imeli pred kratkim v 
druţini ţalovanje, morate 
takole pomisliti na pokojnega: 
pri Bogu Očetu je, ki ga je 
pričakoval na drugi strani praga 
večnosti, da bi mu obrisal z oči 
zadnjo solzo. Slikar, ki je znal 
bolje od vseh izraziti ta veseli 
značaj zadnjega dejanja 
človeške zgodovine, je bil 
blaţeni Angelik. Tudi on je 
naslikal slavno Poslednjo 
sodbo. Blaţenih ne postavi 
zgoraj in obsojenih spodaj, kot 
je to storil Michelangelo, 
ampak v skladu z evangelijem 
postavi pogubljene na 
Sodnikovo levico, izvoljene pa 
na njegovo desnico. Tudi tukaj 
je nevarno, da usmerimo 
pogled le na nekatere 
presunljive podrobnosti, ki se 
nanašajo na pogubljene. 
Gledati moramo namreč, kar je 
na Sodnikovi desnici, zgoraj in 
vsepovsod: ples, neţni objemi, 

kakor med ljudmi, ki se srečajo 
na varnem kraju, potem ko so 
preţiveli veliko naravno 
katastrofo in se pribliţali 
mirnemu prebivališču.                                       
R.C.    

Naša oznanila 
 

 Prejšnjo nedeljo je bil za 
našo ţupnijo poseben praznik. 
K prvemu sv. obhajilu je prvič 
pristopilo 10 otrok. Čestitamo 
našim prvoobhajancem in 
prvoobhajankam in njihovim 
druţinam. Bog daj, da bi to 
lepo dogajanje vse nas 
utrjevalo na poti vere, upanja 
in ljubezni! 
 

 V soboto 23.6.2018 bomo 
imeli župnijsko romanje v 
znano hrvaško romarsko 
svetišče Marija Bistrica. Takoj 
po sv. maši se prijavite v 
zakristiji. Prijav je zelo malo, 
prostora je še veliko! 
 
Odhod avtobusa bo ob 7.30h 
iz parkirišča pri naši cerkvi. 
Avtobus bo pobiral romarje 
tudi po Košaškem dolu. 
Prispevek za prevoz je 25 eur. 
V romarski cerkvi bomo imeli 
sv. mašo, nato kosilo in 
romanje bomo zaključili 



z večernicami v cerkvi Sv. 
Trojice v Halozah – Podlehnik.  
 

 Jutri, v ponedeljek 
18.6.2018 takoj po večerni 
sv. maši bo zadnje redno 
srečanje ŽPS v tem 
pastoralnem letu. Člani se 
seje zanesljivo udeleţite! 
Vabljeni! 
 
 
 

Sv. maše pred nami 
 
 

 

11. NEDELJA MED LETOM, 
17.6., Rajner, samotar;  
09.00 + iz druţin Fridrih in 
Leskovar 

 
PONEDELJEK, 18.6.,  
Marko in Marcelijan, 
mučenca;  
19.00 + F.B.  
 
TOREK,19.6., 
Nazarij, prvi koprski škof;  
19.00 + M.M. 
 
SREDA, 20.6.,  
Adalbert, škof; 
19.00 + J.P. 
 
ČETRTEK,21.6., 
Alojzij Gonzaga, redovnik; 

19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije  
PETEK,22.6.,  
Pavlin iz Nole, škof;  
19.00 + Robert Štandeker 
 
SOBOTA, 23.6.,  
Edeltruda, opatinja; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 + Marija Vidič  
 
 
12. NEDELJA MED LETOM, 
24.6, Rojstvo Janeza 
Krstnika; 
09.00 + starši Rantuša  
          in nečak Daniel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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