
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Z današnjo nedeljo se vračamo k 
branju evangelija po Marku, 
potem ko smo pet nedelj zapored 
preţiveli z evangelistom 
Janezom. V Jezusovem času 
farizeji niso jedli, če si prej niso 
umili rok vse do komolcev, in ko 
so se vrnili s trţnice, niso sedli za 
mizo, dokler niso opravili 
obveznega umivanja. Izreden 
poudarek so dajali t. i. obredni ali 
zunanji čistosti; njihova svetost 
pred Bogom je bila odvisna prav 
od tega. Ko so nekega dne opazili, 
da Jezusovi učenci jedo, ne da bi 
prej opravili vse obredno 
umivanje, so Učitelju očitali, da 
se ne drţi izročila starih. To je 
postalo priloţnost za enega izmed 
temeljnih Jezusovih naukov. 
Rekel je: »Poslušajte me vsi in 
doumite! Nič ni zunaj človeka, 
kar bi ga moglo omadeževati, če 
pride vanj, ampak ga omadežuje 
to, kar pride iz človeka … 

 

 

 

 

 

 
Od znotraj namreč, iz 
človekovega srca, prihajajo 
hudobne misli.« Izkrivljenost, ki 
jo Jezus razkriva pri nekaterih 
farizejih svojega časa, ki jim je 
zunanje umivanje pomembnejše 
kot čistost srca, se danes ponavlja 
na svetovni ravni. Ogromno skrbi 
namenjamo zunanjemu 
onesnaţevanju zraka, vode, 
ozonski luknji; skoraj absoluten 
molk pa prekriva notranje in 
moralno onesnaţevanje. Kdo na 
primer pomisli na onesnaţevanje 
resnice, ki ga povzročajo 
izkrivljene oblike informacij, ali 
na zlorabe spolnosti in genetsko 
manipulacijo, ki grozijo, da bodo 
onesnaţile sam izvir ţivljenja? 
Razburjamo se, ko vidimo podobe 
morskih ptičev, ki lezejo iz vode, 
po kateri plavajo velikanski naftni 
madeţi. Ţivali so pokrite s 
katranom, zato ne morejo 
poleteti. Prav nič pa se ne 
vznemirjamo, ko gre za naše 
otroke, ki so prezgodaj 
zaznamovani in zamorjeni zaradi 
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mnogega zla, ki danes posega v 
vse plasti ţivljenja. 

Preidimo sedaj bolj neposredno k 
nam samim. Kako zelo smo 
pozorni na to, kar »prihaja« v nas 
skozi usta (na pokvarjeno hrano, 
na hrano s pretečenim rokom), 
dosti manj pa na to, kar »prihaja 
iz« ust (ostre, nasilne in včasih 
celo laţnive besede). Ali si ne bi 
tudi mi zasluţili Jezusovega 
očitka: »Hinavci!«? Naj bo povsem 
jasno: ne gre za to, da bi 
vzpostavljali nasprotje med tema 
dvema vrstama onesnaţevanja. 
Boj proti onesnaţevanju okolja ali 
pa v prid higiene je znamenje 
napredka in civilizacije, čemur se 
za nobeno ceno ne smemo odreči. 
Jezus ob tisti priloţnosti ni rekel, 
da si ni treba umivati rok ali pa 
kozarcev in vsega drugega. Rekel 
je, da samo to ni zadosti; to ne 
seţe do korenine zla. Če hočemo 
najti vzroke poţara, iščemo 
točko, kjer so se razplamteli 
ognjeni zublji; tako moramo 
storiti tudi v boju proti vsemu 
onesnaţevanju, ki je na svetu. In 
raziskovanje nas v tem primeru 
neizbeţno pripelje do zelo jasne 
točke: do človekovega srca, 
njegove sebičnosti, lakomnosti, 
nevoščljivosti ali pa vsaj do 
njegove nepazljivosti in 
malomarnosti. Jezus torej v 
svojem evangeliju zastavi 
program ekologije srca. Potrebno 
je ozdraviti človekovo srce, ki je 

izvir vsega. Od tam izhaja vse 
tisto, kar je resnično »zlo« in kar 
resnično »onesnaţuje« svet. V 
stvarstvu ni ničesar, kar bi bilo 
samo v sebi »slabo«, »grešno«. 
Divje zveri, naravni pojavi so 
lahko škodljivi, a nikoli zlobni. 
Hudobija je le v človeku, ker je 
svoboden. Dokler Adam ni 
onesnaţil stvarstva s svojim 
grehom, Sveto pismo zapiše, da je 
»bilo vse dobro«.                                         
R.C. 

Praznik Marijinega 
rojstva 

Praznik Marijinega rojstva izvira 
iz Palestine, iz časa posvetitve 
cerkve v Jeruzalemu, ki jo 
izročilo prepoznava kot baziliko 
sv. Ane, Marijine matere. 
Praznovanje Marijinega rojstva se 
je najprej razširilo na Vzhodu, v 
Rimu, kamor so ga prinesli 
vzhodni menihi, pa so ga začeli 
obeleţevati ob koncu 7. stoletja. 
Postopno in na različne načine se 
je praznik v naslednjih stoletjih 
razširil tudi drugod po zahodni 
Evropi. Od 13. stoletja naprej je 
dobil še večji pomen, saj je 
postal slovesni praznik, pred 
katerim je potekala posebna 
osemdnevna priprava 
(osemdnevnica), na sam 
predvečer praznika pa je bila 
uvedena vigilija (molitveno 
bdenje). Osemdnevnico je papeţ 



Pij X. (1903–1914) skrajšal, Pij XII. 
(1939–1958) pa leta 1955 docela 
odpravil. Praznik Marijinega 
rojstva danes tako vzhodno kot 
zahodno cerkveno izročilo 
obhajata 8. septembra, natanko 9 
mesecev po prazniku Marijinega 
brezmadeţnega spočetja, ki ga 
Cerkev obhaja 8. decembra. 
Marijino ţivljenje je neločljivo 
povezano z Jezusovim ţivljenjem, 
saj je s svojim materinstvom 
soudeleţena v odrešenjskem 
načrtu, ki ga je Bog pripravil za 
človeka in vsebuje učlovečenje, 
ţivljenje, smrt in vstajenje 
Boţjega sina Jezusa Kristusa. 
Marija je kot Odrešenikova mati 
vključena v samo jedro 
odrešenjskega načrta. 
 
Naši predniki so praznikoma 
Marijinega vnebovzetja (15. 
avgust) in Marijinega rojstva (8. 
september) dali slovensko ime: 
veliki in mali šmaren oziroma 
vélika in mala maša, pa tudi 
velika in mala gospojnica. 
Obdobje med tema dvema 
praznikoma je znano kot obdobje 
romanj v Marijina romarska 
svetišča. Ponekod v skladu z 
izročilom na malo mašo ohranjajo 
navade, ki veljajo za veliko mašo 
(npr. blagoslov roţ ipd.). Ta dan 
pomeni ţe začetek jeseni, saj 
ponekod mala maša za suknjo 
vpraša ali pa odpre dolinsko pašo. 
 

Naša oznanila 

 Bog povrni za vaše darove 
danes na prvo nedeljo v mesecu 
septembru! 
 

 Ţupnija Šentilj organizira 
romanje na Sv. Višarje, ki bo v 
soboto, 8. septembra.  En 
avtobus je ţe poln, zbiramo 
prijave za dodaten avtobus, zato 
se čim prej prijavite v zakristiji. 
Ob prijavi poravnate ceno 
prevoza in gondole, kar znaša 25 
EUR; kosilo bomo imeli v 
Ratečah, naročila bomo zbirali na 
avtobusu.  
Avtobus bo pobiral romarje ob 
06.10. po Šentiljski cesti. 
Vabljeni! 
 

  V mesecu oktobru načrtujemo 
skupaj s šentiljsko ţupnijo 
romanje v MeĎugorje - in sicer 
od 11. do 13.10.2018. Cena 
romanja je 130 EUR. Čim prej se 
prijavite v zakristiji.  
 

 Na prvi petek bo g. dekan 
obiskal in obhajal starejše na 
domu! 

 
 V soboto 8.9.2018 je na Ptujski 
gori molitveni dan za nove 
duhovne poklice. Ob 9h molitvena 
ura, ob 10h nadškofova slovesna 
sv. maša. Vabljeni!  
 
 



K Bogu sta odšla 
 

 Gospod 
VLADIMIR ŠALAMUN, 

Rojen 11.10.1954 v Mariboru, 
stanujoč Šentiljska 118, Maribor. 
Umrl je 23.8.2018 v UKC Maribor. 
Pogreb je bil v sredo 29.8.2018  

na pokopališču Pobreţje. 
 

--- 
 

Gospa  
MATEJA MAČEK,  

rojena 26.12.1980 v Mariboru, 
nazadnje stanujoča  

Srednje 15, Bresternica.  
Umrla je v soboto  

25.8.2018 v UKC Maribor.  
Pogreb je bil v sredo 29.8.2018  

na pokopališču v Kamnici. 
 

*** 
Vsi naši dragi rajni  
naj počivajo v miru!  

 
 

Sv. maše pred nami 
 
 

 
22. NEDELJA MED LETOM – 
ANGELSKA, PRVA V MESECU 
SEPTEMBRU, 2.9,  
Antonin, mučenec; 
09.00 + Stanko Zupanec 
 
PONEDELJEK, 3.9.,  
Gregor Veliki,  
papeţ, cerkveni učitelj;  
19.00 + p. Albin Černenšek 

TOREK,4.9., Mojzes, prerok;  
19.00 + iz druţine Kriţanec  
     in + starši iz druţine Kopše 
 
SREDA, 5.9., 
Mati Terezija, redovnica, 
redovna ustanoviteljica; 
19.00 + Mateja Maček (osmina) 
 
ČETRTEK,6.9., prvi v mesecu,  
Zaharija, prerok; 
19.00 + Stane Gamzer  
 
PETEK,7.9., prvi v mesecu,  
Pavlin, škof;  
19.00 + Vlado Šalamun (osmina) 
 
SOBOTA, 8.9.,  
Marijino rojstvo – Mali šmaren; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
            naše ţupnije  
 
 
23. NEDELJA MED LETOM,  
9.9., Peter Klaver,  
jezuit, misijonar;  
09.00 + Drago Jarc 
 

 

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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