
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Neki ţeni, 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 poniţanja 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 Boţji 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. 
Frančišek Asiški. »Poslušajte, 
bratje moji,« piše v enem izmed 
svojih pisem bratom, »če blaţena 
Devica Marija uţiva toliko časti, 
kakor je prav, ker je nosila 
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Odrešenika v svojem telesu; če 
častimo grob, v katerem je nekaj 
časa počival; kako svet, pravičen 
in vreden mora biti tisti, ki ga 
drţi 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!  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 čudeţa, 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 
ţivljenja, 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 zasluţili grajo 
Janeza Krstnika, ki jo je namenil 
svojim sodobnikom: »Med vami pa 
stoji on, ki ga ne poznate!« To 
razloţi veliko zunanjo slovesnost, 

ki jo ima ta praznik v katoliški 
Cerkvi.                                R.C.                

Svetnica tedna – Ivana 
Orelanska (1412-1431) 

 
Zgodovina pozna le malo oseb 
preprostega rodu, ki bi se o njih 
toliko razpravljalo kakor o Jeanne 
d'Arc, pri nas in drugod bolj znani 
pod imenom Devica Orleanska. 
Francozi jo ţe nad 500 let slave 
kot vzornico junaške domovinske 
ljubezni in kot utelešenje 
francoskega narodnega duha. 
Nastop tega preprostega 
kmečkega dekleta je zdramil 
Francoze, da so se v skrajni stiski 
dvignili in se rešili angleškega 
gospostva.  
 
Ivana je vztrajno trdila, da jo je v 
pomoč domovini poklical Bog in 
da se je pokoravala zgolj njegovi 
volji. Drugi pa so ji izpodbijali 
njeno versko poslanstvo, jo 
razglasili za čarovnico in obsodili 
na smrt na grmadi. Ţe 
petindvajset let po njeni smrti je 
Cerkev uradno ugotovila, da so 
njeni sodniki nastopali krivično, s 
političnimi cilji. Leta 1920 je bila 
razglašena za svetnico. Cerkev je 
s tem priznala veličino njene 
ţrtve za svobodo lastne domovine 
in jo postavila vsem vernikom za 
zgled. 
Ivana Orleanska je ţivela v prvi 
polovici 15. stoletja, v razdobju 



stoletne vojne med Anglijo in 
Francijo. Ivana se je rodila leta 
1412 in v letih njenega otroštva 
se je bojna sreča obrnila v prid 
Angleţem in sicer po krivdi 
nesposobnih francoskih vladarjev. 
Ivana je bila poboţna, dobro 
vzgojena, skromna, preprosta in 
srameţljiva dekle. Ţe s trinajstimi 
leti je nekega dne zaslišala glas, 
ki jo je opominjal k zglednemu 
ţivljenju in k čim pogostnejšemu 
obisku cerkve. V tem glasu je 
prepoznala glas nadangela 
Mihaela. V letu 1429 jo je ta glas 
vedno pogosteje spodbujal, naj 
gre v Francijo in jo osvobodi 
Angleţev. 6. marca 1429 se je 
pojavila na dvoru v Chinonu in 
omahljivemu kralju Karlu VIL 
dejala: »Plemeniti kralj, ime mi 
je Ivana Devica in nebeški Kralj 
me pošilja, da osvobodim Orleans 
in te popeljem v Reims, kjer boš 
kronan in maziljen. Po nalogu 
Gospodovem ti izjavljam, da si 
kraljev sin in pravnomočni dedič 
Francije!«Poldrugi mesec kasneje 
se je Ivana na belem konju in v 
viteški bojni opravi podala v boj 
za osvoboditev domovine. Vojake 
je spodbujala h krščanskemu 
ţivljenju, sama pa je kazala tako 
moralno moč, da so jo vsi nehote 
spoštovali in ubogali. Kmalu je 
pregnala Angleţe izpred Orleansa 
ter osvobodila vso srednjo in 
vzhodno Francijo. 17. julija je ţe 
spremljala kralja v Reims na 
kronanje in s tem izpolnila svojo 

nalogo. Ime zmagovalke pri 
Orleansu je opajalo tisoče novih 
bojevnikov za popolno 
osvoboditev domovine. Kralj 
Henrik VII. je pod vplivom 
reimskega nadškofa podpisal 
sramotno premirje z Angleţi, ko 
je ljudstvo hotelo osvoboditi 
Pariz. Ivana zase ni iskala ničesar, 
čutila pa je, da ne sme odnehati, 
dokler domovina ne bo svobodna, 
zato se je spomladi leta 1430 
vrnila na bojišče. Dosegla je še 
nekaj uspehov, pri izpadu iz 
mesta Compiegne so jo zajeli 
Angleţi. Začelo se je zadnje leto 
njenega ţivljenja, leto poniţanja, 
trpljenja in najvišje ţrtve. 
Postavili so jo pred sodni zbor, ki 
ga je vodil škof Peter Cauchon, ki 
ga je osvobodilna vojska pregnala 
k Angleţem in se je hotel nad 
Ivano maščevati. Za obsodbo pred 
svetnim sodiščem ni bilo 
najmanjše podlage, zato je prišla 
pred cerkveno – zaradi 
'krivoverstva in čarovništva'. 
Krivična in mučna sodna razprava 
se je vlekla pet mesecev, dokler 
ni bila 29. maja 1431 razglašena 
za nepoboljšljivo grešnico in 
obsojena na smrt na grmadi. 
Obsodbo so izvršili 30. maja 1431 
v Rouenu. Nekaj več kot 
osemnajstletna Ivana je pred 
smrtjo glasno molila za vse 
navzoče.  
 

Naša oznanila 



 Pred nami je Telovo in v 
četrtek procesija z Najsvetejšim. 
Vabljeni! 
 

Sv. maše pred nami 
 
 

 

NEDELJA SV. TROJICE, 27.5,  
Alojzij Grozde, mučenec; 
09.00 + Avguštin Kosi  
      in + starši Šmid 
 
PONEDELJEK, 28.5.,  
German Pariški, škof;  
19.00 + L. M.  
 
TOREK,29.5., 
Maksim Emonski, škof;  
19.00 + J.P. 
 
SREDA, 30.5.,  
Ivana Orleanska, devica; 
19.00 + M.M. 
  
ČETRTEK,31.5., 
SV. REŠNJE TELO IN KRI, 
Obiskanje Device Marije; 
19.00 – za nove duhovne poklice 
in za svetost duhovnikov  
 
PETEK,1.6., prvi v mesecu,  
Justin , mučenec;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije  
 
SOBOTA, 2.6., prva v mesecu,  
Erazem, škof; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 + Marija Vidič  

9. NEDELJA MED LETOM,  
prva v mesecu, 3.6.,  
Hilarij, škof;  
09.00 + brat Branko Jagačič; 
         + Joţe Pak  
 
 

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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