
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Za začetek bi vam rad povedal 
preprosto izkušnjo, kako je nekoč 
neka neverna žena povzročila v 
meni krizo prav v povezavi z 
evharistijo; ne da bi za to vedela, 
je bila navdih za vse tisto, o 
čemer vam bom v nadaljevanju 
spregovoril ob prazniku svetega 
Rešnjega telesa. Neki ženi, ki je 
imela za seboj dolgoletno 
znanstveno in politično delo, 
zanimala pa so jo tudi verska 
vprašanja, sem dal brati eno 
izmed svojih knjig o evharistiji. 
Po tednu dni mi jo je vrnila, 
rekoč: »Niste mi dali knjige, dali 
ste mi bombo … Ali se sploh 
zavedate, kako nekaj velikega je 
to, o čemer pišete? Pravite, da bi 
bilo dovolj samo odpreti oči, da bi 
odkrili okoli nas popolnoma drug 
svet; pravite, da kri človeka, ki je  
umrl pred dva tisoč leti, odrešuje 
nas vse. Ali veste, da so se mi 
med branjem – to se mi ni še 
nikdar zgodilo – tresle noge, da 

 

 

 

 

 

 
sem morala prenehati in vstati? 
Če je to res, potem se vse 
spremeni …« Toda še bolj kot 
besede sta mi sporočala skoraj 
nadnaravno osuplost njen pogled 
in njen glas. Kakor sem bil vesel, 
da seme ni padlo na pot, sem 
hkrati izkušal občutek ponižanja 
in sramu. Meni, ki sem malo prej 
prejel obhajilo, pa se niso tresle 
noge! Razumel sem, kako zelo 
smo kristjani izpostavljeni 
tveganju, da zlahka jemljemo 
tako velike reči, v katere 
verujemo, zdijo se nam 
samoumevne in jih banaliziramo. 
Rekel sem si: glej, kaj bi moral 
izkusiti nekdo, ki bi jemal 
evharistijo zares. Na misel so mi 
prišle besede, ki jih je nekoč neki 
ateist rekel svojemu vernemu 
prijatelju: »Če bi jaz lahko 
veroval, da je v tisti hostiji 
resnično Božji Sin, kakor pravite, 
mislim, da bi padel na kolena in 
ne bi več vstal.« Kristjan, ki mu 
evharistija ni postala navada in je 
o njej vedno govoril ganjen in z 
občudovanjem, je bil sv. 
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Frančišek Asiški. »Poslušajte, 
bratje moji,« piše v enem izmed 
svojih pisem bratom, »če blažena 
Devica Marija uživa toliko časti, 
kakor je prav, ker je nosila 
Odrešenika v svojem telesu; če 
častimo grob, v katerem je nekaj 
časa počival; kako svet, pravičen 
in vreden mora biti tisti, ki ga 
drži v rokah, prejema s srcem in z 
usti ter daje drugim, da ga 
prejemajo. Velika beda je in 
pomilovanja vredna slabost, kadar 
imate njega tako navzočega, vi pa 
se ukvarjate z nečim popolnoma 
drugim! Vsak človek naj bo v 
strahu, ves svet naj trepeče in 
nebo naj se raduje, kadar je na 
oltarju v duhovnikovih rokah 
Kristus, Sin živega Boga … O 
čudovita visokost in pretresljiva 
ljubeznivost! O vzvišena 
ponižnost! O ponižna vzvišenost, 
da se Gospod vesoljstva, Bog in 
Božji Sin tako poniža, da se skrije 
pod neznatnim koščkom kruha!« 
(Pismo celotnemu Redu). Mislim, 
da je najpotrebnejše, kar bomo 
morali storiti na praznik svetega 
Rešnjega telesa, naslednje: da ne 
bi opisovali tega ali kakšnega 
drugega vidika evharistije, 
ampak, da bi vsako leto znova 
vzbudili osuplost in čudenje pred 
to skrivnostjo. Praznik se je na 
začetku 13. stoletja rodil v 
Belgiji; prvi so ga sprejeli 
benediktinski samostani; Urban 
IV. ga je leta 1264 razširil na vso 
Cerkev, zdi se, da tudi pod 

vplivom evharističnega čudeža, ki 
se je zgodil v Bolseni, danes pa ga 
častijo v Orvietu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj je bilo potrebno ustanoviti 
nov praznik? Ali se Cerkev ne 
spominja ustanovitve evharistije 
na veliki četrtek? Ali je ne obhaja 
vsako nedeljo, celo vsak dan v 
letu? Sveto Rešnje telo je prvi 
praznik, ko se ne spominjamo 
kakega dogodka iz Jezusovega 
življenja, ampak verske resnice: 
njegove resnične navzočnosti v 
evharistiji. Odgovarja na potrebo, 
da bi slovesno razglasili to vero; 
pomaga se nam izogniti 
nevarnosti, da bi se navadili na to 
navzočnost, da se ne bi več zanj 
zmenili in bi si tako zaslužili grajo 
Janeza Krstnika, ki jo je namenil 
svojim sodobnikom: »Med vami pa 
stoji on, ki ga ne poznate!« To 
razloži veliko zunanjo slovesnost, 



ki jo ima ta praznik v katoliški 
Cerkvi. Dolgo časa je bila v 
krščanskem svetu telovska 
procesija edina procesija in 
ostaja najbolj slovesna: »V tej 
procesiji je vse tisto, kar je 
gorečnost duhovnikov in goreča 
vera ljudstva, podprta tudi s 
strani oblastnikov, lahko našla 
slovesnega, bogatega, nadvse 
lepega, vse je bilo v službi Kralja 
slave, da bi bil njegov mimohod 
po ulicah vasi in mest čim bolj 
slovesen, pospremljen med 
množicami ljudi, med katerimi 
skoraj ni manjkalo plemstvo, 
knezi, kralji in kar bi si še lahko 
predstavljali. V krajevnih 
spominih sleherne evropske 
škofije najdemo o tem bogate 
strani.«                                      
R.C.    

Naša oznanila 
 

 Bog povrni za vaš prvonedeljski 
dar za našo cerkev.  
 

 Pred nami je slovesnost 
prvega sv. obhajila, ki bo danes 
teden, 10.6.2018.  
 
Prav tako bo na isto nedeljo 
sklep veroučnega leta. Zato k sv. 
maši vabljeni vsi veroučenci in 
starši, po sv. maši boste prejeli 
tudi veroučne izkaze. Po sv. maši 
se bomo zadržali še v druženju, 

zato vabimo vse gospodinje, da 
prinesete pecivo. Bog povrni! 
 
V sklopu neposredne duhovne 
priprave na slovesnost prvega 
sv. obhajila, ki jo danes 
začenjamo, bo v četrtek ob 18h 
prva sv. spoved. K spovedi 
vabljeni tudi starši in botri naših 
prvoobhajancev.  
 

 Danes so državnozborske 
volitve.  Krščanska dolžnost je, 
da se jih udeležimo in volimo po 
lastni presoji in sicer v 
kontekstu vrednot evangelija. 
Ne pozabimo torej danes oditi na 
volišča in voliti premišljeno in 
preudarno! 
 

 Jutri ob 18h se bomo zbrali na 
župnijskem parkirišču in se z 
avtobusom odpeljali na večer 
ljudskega petja v avstrijsko 
Wagno. Poleg članov in članic 
naših pevskih zasedb vabljeni vsi, 
ki imate veselje do lepega 
slovenskega ljudskega in 
cerkvenega petja.   
 

 V soboto 23.6.2018 bomo 
imeli župnijsko romanje v znano 
hrvaško romarsko svetišče 
Marija Bistrica. Takoj po sv. maši 
se prijavite v zakristiji. Bolj 
natančne informacije o romanju 
bomo objavili v prihodnjem 
župnijskem glasilu.  
 



Sv. maše pred nami 
 
 

 

9. NEDELJA MED LETOM,  
prva v mesecu, 3.6.,  
Hilarij, škof;  
09.00 + Jože Pak  
 
PONEDELJEK, 4.6.,  
Peter Veronski,  
redovnik, mučenec;  
19.00 – za zdravje (D.G.)  
 
TOREK,5.6., 
Bonifacij, škof, mučenec;  
19.00 – za zdravje (G.K) 
 
SREDA, 6.6.,  
Gilbert, opat; 
19.00 + D.P. 
  
ČETRTEK,7.6., 
Prvi mučenci tržaške cerkve; 
19.00 + M.M. 
 
PETEK,8.6.,  
Srce Jezusovo;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije  
 
SOBOTA, 9.6.,  
Erazem, škof; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 + Marija Vidič  
 
10. NEDELJA MED LETOM, 10.6,  
Bogumil Poljski, škof; 
09.00 + brat Branko Jagačič; 
 
 

Molitev tedna 
 

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

prosi za nas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdajatelj 
 

 

Župnija Maribor-Košaki,  
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