
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

V nagovoru, ki ga je imel sv. 
Avguštin, ko je bil praznik 
Gospodovega razglašenja komaj 
uveden v bogosluţje, je z veliko 
jasnostjo opisal njegovo vsebino 
in njegov odnos do boţiča. Rekel 
je: »Pred nekaj dnevi smo 
obhajali Gospodovo rojstvo, danes 
nič manj slovesno obhajamo 
njegovo razglašenje, s katerim se 
je začel razodevati poganom … 
Rodil se je on, ki je vogelni 
kamen; mir, ki izhaja iz tistih, ki 
so iz obreze in iz neobreze, da bi 
se zdruţili v njem, ki je naš mir in 
je iz dveh naredil en sam narod. 
Vse to se je za Jude zgodilo v 
podobi pastirjev, za pogane pa v 
podobi modrih … Judovske 
pastirje je privedel k njemu 
angel, poganske modrece pa 
pojavitev zvezde« (Govor201, 1; 
PL 38 1031). Danes torej 
obhajamo vesoljnost Cerkve, 
poklic izbranih k veri in globoki 
edinosti med Izraelom in  

 

 

 

 

 

 
Cerkvijo. Zvezda, ki se je 
prikazala modrim, je bila 
»čudovit jezik z neba«, ki je 
razglašal Boţjo slavo (prim. 
Ps18,2). Njeno mesto je poslej 
prevzel evangelij, ki še danes 
kliče h Kristusu ljudi vse zemlje. 
Evangelij je bil zvezda, ki je 
vodila h Kristusu nas, ki izhajamo 
iz poganskega sveta. 

Poglejmo sedaj od blizu 
evangeljsko pripoved o prihodu 
modrih v Betlehem, da bi v njem 
odkrili kakšno praktično smernico 
za svoje ţivljenje. Precej jasno 
je, da se v tej pripovedi 
zgodovinske prvine mešajo s 
teološkimi in simboličnimi. Z 
drugimi besedami, evangelist 
nima namena poročati le o 
»dejstvih«, ampak ţeli vcepiti 
tudi stvari, ki naj bi jih »storili«, 
pokazati na zglede, ki naj bi jim 
bralec sledil ali pa se jim izognil. 
Tako kot vse Sveto pismo je tudi 
ta stran napisana »v naše 
poučenje«. V pripovedi jasno 
prihajajo na površje trije različni 
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odzivi na oznanilo o Jezusovem 
rojstvu: odziv modrih, Heroda in 
duhovnikov. Začnimo z 
negativnim zgledom tistih, ki 
beţe. To je predvsem Herod. On 
se, ko je komaj zvedel za stvar, 
»vznemiri«, skliče duhovnike in 
pismouke. A ne zato, da bi zvedel 
resnico, ampak zato, da bi skoval 
zaroto. Ta namen se pokaţe v 
sklepnem priporočilu, naj odidejo 
in se pozneje vrnejo ter mu o 
vsem poročajo. Njegov projekt je, 
da bi modri, ki so poslani, postali 
vohuni. Herod predstavlja 
človeka, ki je izbral. Med Boţjo in 
svojo voljo je jasno izbral svojo. 
Tu niti ni potrebno pomisliti na 
sovraštvo do Boga ali kaj 
podobnega. On ne vidi drugega 
kot le lastno korist in je 
pripravljen zadušiti sleherno 
groţnjo, ki vznemirja njegov 
poloţaj. Spodbuja ga tisto, kar 
Avguštin imenuje »ljubezen do 
sebe, ki ob dani priloţnosti celo 
zaničuje Boga«. Morda pomisli 
celo na to, da bo opravil svojo 
dolţnost, ko bo branil svoje 
kraljevanje, svojo rodovino, 
dobro naroda. Tudi ukaz za poboj 
nedolţnih bi se morda zdel kot 
številnim drugim diktatorjem v 
zgodovini poteza, ki jo zahteva 
javnost in je zato moralno 
upravičena. Če gledamo s tega 
zornega kota, je tudi današnji 
svet poln »herodov«. Zanje ni bilo 
»razglašenja«, Boţjega prihoda, 
ki bi jim zadoščal. »Zaslepljeni« 

so; ne vidijo, ker nočejo videti. 
Samo čudeţ milosti (in na srečo 
so), lahko zdrobi ta oklep 
samoljubja. 

Verjetno to ni poloţaj večine 
tistih, ki danes zahajajo v cerkev 
in poslušajo evangelij. Zato se 
ustavimo pri drţi duhovnikov. Ko 
jih Herod in modri vprašajo po 
kraju, kjer naj bi se rodil Mesija, 
veliki duhovniki in pismouki niso v 
zadregi in odgovorijo: »V 
Betlehemu v Judeji, kajti takóle 
je pisano po preroku: In ti, 
Betlehem, dežela Judova, nikakor 
nisi najmanjši med Judovimi 
voditelji; iz tebe bo namreč 
prišel vodnik, ki bo pasel moje 
ljudstvo Izraela.«            R.C. 

 

Naša oznanila 

 Za našo ţupnijo načrtujemo 
misijon v tednu od Cvetne 
nedelje do Velike noči 2019. Na 
ravni mesta pa se bomo 
vključevali v misijonsko 
dogajanje, ki bo trajalo od 
septembra 2019 do nedelje 
Kristusa Kralja 2019.   

 Kot morda ţe veste, bo po 
odločitvi nadškofije Maribor 
prenovljen papeški kriţ iz Betnave 
v kratkem prestavljen v Košake, o 
čemer pričajo gradbena dela pri 
vhodu v našo cerkev.  Slovesnost 



prenosa in blagoslova 
prenovljenega papeškega kriţa 
bo na Svečnico, 2.2.2019 ob 
11h. Slovesno somaševanje ob 
20. obletnici Slomškove 
beatifikacije in drugem obisku 
sv. papeţa Janeza Pavla II. bo 
vodil mariborski nadškof 
metropolit msgr. Alojzij Cvikl.   
Povabite tudi svoje prijatelje in 
znance!  

 Za nami je praznik sv. treh 
kraljev.  Bog povrni za vaše 
darove za našo cerkev! 

 Vabimo na boţični dobrodelni 
koncert v stolnico, ki bo v 
soboto 12.1. ob 18.30. Nastopili 
bodo: Lira, Liguster, Zdovčeve 
dečve. Darovi so namenjeni 
Zavodu Antona Martina Slomška 
na Vrbanski cesti v Mariboru. 
Vabljeni!  

 

 Statistika za leto 2018 
 

 Sv. krst je prejelo 22 (23)  
otrok: 9 dečkov in 13 
deklic, 
od tega večina iz druţin, 
kjer starša še nista ne 
cerkveno ne civilno 
poročena.  

 Cerkvenih porok je bilo 4 
(9). 

 Cerkvenih pogrebov je 
bilo 51 (44).  

* Opomba: v oklepajih so podatki 
za primerjavo z letom 2017. 
 
V preteklem koledarskem letu se 
je dogajalo veliko lepega. Na 
gospodarskem področju vsekakor 
izstopajo naša naprezanja za 
dokončanje ţupnijskega doma, ki 
dobiva vedno lepšo podobo. Tako 
smo ţe skoraj povsem opremili 
atrij, toaletne prostore, veroučno 
učilnico, igralnico, pevsko sobo 
kuhinjo, pisarno in skladišče 
Ţupnijske Karitas.  
 
Na začetku novega leta 2019 se 
zahvaljujemo vsem sodelavcem 
pri bogosluţju: ministrantom, 
bralcem Boţje besede, pevcem, 
gospe zborovodkinji Franji Senčič 
za vodenje naših pevskih  zasedb. 
Hvala gospe katehistinji Marinki 
Novak, članom Ţupnijskega 
pastoralnega sveta in ključarjem – 
posebej gospodu Darku 
Šopingerju, sodelavcem Ţupnijske 
Karitas – gospe Roziki Robar in 
KUD-u Nedeljska šola. Hvala 
Kolpingovi druţini Košaki. Hvala 
vsem, ki skrbite za urejenost 
ţupnijske cerkve in okolice. Hvala 
vsem imenovanim in tistim, ki jih 
nismo posebej imenovali.  
Hvala za darove za sv. maše in 
darove za potrebe ţupnije in 
pomoč pri gradbenih delih, ter za 
tihe molitve in ţrtve.  
Bodimo tudi v tem letu dobri 
sodelavci v blagor naše ţupnije 
in vse Cerkve na Slovenskem! 



V Bogu je zaspala 

 
Gospa JOŢEFA JANČIČ,  

rojena Karnet  
rojena 2.4.1934, stanujoča 

Počehova 59b, Maribor.  
Pogreb bo v ponedeljek,  

7.1.2019 ob 12.15h na Pobreţju.  
Sv. maša bo takoj po pogrebu  

na Pobreţju. 

Gospod naj ji da večni pokoj  
in večna luč naj ji sveti,  

naj počiva v miru,  
amen. 

 

Sv. maše pred nami 
 
 
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. 
TRIJE KRALJI, 6.1.2019;  
09.00 + Danijela Mulec; 
         + Roza Marija Slana, + Joţe  
            Tomaţič in + sorodniki 
 
PONEDELJEK, 7.1.,  
Valentin, škof;  
19.00 + p. Albin Černenšek 
 
TOREK,8.1.,  
Severin Noriški, opat;  
19.00 + p. Bogoljub Gselman 
 
SREDA,9.1.2019,  
Hadrijan, opat; 
19.00 + Kristina Nikl   
 
 

ČETRTEK,10.1., 
Viljem, škof; 
19.00 + Franci Rumpf (osmina) 
 
PETEK,11.1.,  
Salvij, mučenec;  
19.00 + Joţe Jazbec  
      in + iz druţine Zagorc 
 
SOBOTA, 12.1.,  
Tatjana, mučenka; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 
 
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA,  
13.1, Hilarij, škof in cerkveni 
učitelj; 
09.00 + Joţefa Jančič  
  

*** 
OPOMBA:  

Včasih je za isti termin naročenih 
več mašnih namenov.  

Darovi za 2.,3.,4., … namen  
so oddani duhovniku,  

ki nima svojih mašnih namenov. 
 

*** 
 
 
 

 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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