
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Povejmo najprej nekaj o izvoru 
današnjega praznika. Spominja nas 
na dva časovno med seboj oddaljena 
dogodka. Prvi je posvetitev dveh 
bazilik leta 325, ki ju je dal zgraditi 
cesar Konstantin: ena stoji na 
Golgoti, druga pa nad Kristusovim 
grobom. Drugi dogodek pa datira v 7. 
stoletje: gre za krščansko zmago nad 
Perzijci, po kateri so ponovno 
slovesno prenesli relikvije svetega 
križa v Jeruzalem. Sčasoma pa je 
praznik dobil pomen sam v sebi. 
Postal je radostno obhajanje 
skrivnosti križa, ki ga je Kristus iz 
orodja zasramovanja in sramotne 
smrti spremenil v orodje odrešenja. 
To je dan – tako je pel starodavni 
krščanski pesnik –, v katerem »zažari 
skrivnost križa« (fulget crucis 
mysterium). Berila odsevajo to 
razsežnost. Drugo berilo prinaša 
slavno hvalnico iz Pisma Filipljanom, 
kjer je križ razlog Kristusovega 
slavnega »povzdignjenja«: »Sam 
sebe je izpraznil tako, da je prevzel 
podobo služabnika in postal podoben 
ljudem. Po zunanjosti je bil kakor 
človek in je sam sebe ponižal tako,  

 

 

 

 

 

 

da je postal pokoren vse do smrti, in 
sicer smrti na križu. Zato ga je Bog 
povzdignil nad vse in mu podaril ime, 
ki je nad vsakim imenom, da se v 
Jezusovem imenu pripogne vsako 
koleno bitij v nebesih, na zemlji in 
pod zemljo in da vsak jezik izpove, 
da je Jezus Kristus Gospod, v slavo 
Boga Očeta.« Sprejmimo sporočilo 
tega praznika na malce drugačen 
način, kot smo vajeni: bolj z očmi 
kot z ušesi. Kako je izročilo Cerkve 
videlo Kristusov križ? Najpreprostejši 
način, da bi to odkrili, je pogledati, 
kako je križ upodabljala krščanska 
umetnost. Zgodovina pozna dva 
temeljna načina upodabljanja križa 
in Križanega. Preprosto ju 
poimenujmo: stari in moderni način. 
Stari način, ki ga lahko občudujemo 
na mozaikih starodavnih bazilik in na 
romanskih križih, predstavlja slavo in 
veličino. Križ, pogosto sam brez 
Križanega, posejan z dragulji, se 
vzpenja k zvezdnatemu nebu in pod 
njim napis: »Rešenje sveta« (salus 
mundi). Moderni način nam predstavi 
križanega kot zmagovalca. 
 
Pojdimo za križem v smeri zmage!                                                                            
                                                                            
                           R. Cantalamessa 
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Povišanje Svetega križa 

Skoraj 300 let je bil Gospodov 
grob in križ globoko zakopan v 
zemlji. Ko je cesar Konstantin dal 
kristjanom svobodo je njegova 
mati Helena dala kopati tam, kjer 
je moral biti Gospodov grob in 
križ. Razkrili so grob in našli križ. 
Konstantin je dal nad Gospodovim 
grobom sezidati cerkev 
Kristusovega vstajenja in cerkev 
Svetega križa, ali kakor navadno 
pravimo cerkev Božjega groba. 
Cerkvi sta bili med seboj 
povezani, sta bili posvečeni 13. 
septembra 335.  

V veličastni cerkvi Božjega groba 
(Svetega križa) so naslednji dan, 
to je 14. septembra, prvič 
izpostavili relikvijo svetega križa 
v slovesno češčenje. Od tedaj 
naprej so vsako leto na ta dan 
praznovali „povišanje svetega 
križa“. Tako je posvečenje dvojne 
cerkve skupaj z izpostavitvijo 
ostankov Jezusovega križa bilo 
povod za najstarejši praznik v 
čast svetemu križu. 

Kmalu so obhajali ta praznik tudi 
v Carigradu. V Rimu ga je uvedel 
v 7. stoletju papež Gregor Veliki. 
Praznik nas spodbuja, naj z živo 
vero častimo podobo križa, veliko 
znamenje krščanstva.  

 

Na križu je trpel sam Božji Sin 
Jezus Kristus. Na njem je umrl 
On, ki ga je Bog dal za nas vse, ki 
je vstal od mrtvih in sedaj pri 
Očetu prosi za nas. 

Praznik nas spominja, da je Božja 
Ljubezen tako velika in močna, 
da je izničila lastnega Sina, da bi 
bili mi odrešeni. To nas vodi do 
spoznanja, da je ljubezen vedno, 
združena z žrtvijo. Ljubezni je 
lastno, da se žrtvuje, da trpi, da 
se izniči. Praznik povišanja 
svetega križa nas vabi, naj bi se 
radi ozirali na križ, saj nam bo 
pogled nanj odkrival edine 
resnične vrednote. Križ nam 
govori, da je na začetku vsega 
ljubezen. Govori nam, da je 
ljubezni lastno, da se žrtvuje. 
Križ nam govori, da samo 
nesebično žrtvovanje in izpričanje 
rodi ljubezen in vodi v življenje. 
Zato nam križ vedno kliče v 
zavest Jezusove besede: 

„Če hoče kdo priti za menoj, naj 
se odpove sam sebi in vzame 
svoj križ ter hodi za menoj. 

Kdor namreč hoče svoje 
življenje rešiti, ga bo izgubil. 
Kdor pa svoje življenje zgubi 
zaradi mene, ga bo našel“ (Mt 

16, 24-25). 

Vir: France Oražem; Leto 
Kristusove skrivnosti 95 – 96. 

 



Sv. Matej, apostol in 
evangelist 

 
Zavetnik bančnih uradnikov, 
knjigovodij in carinikov 
Atributi: Meč, mošnja. 
Imena: Matevž, Levi, Matej, … 
 
Imel je še drugo ime – Levi. Bil je 
cestninar, mitničar. Cestninarje 
pa so Judje prezirali že zato, ker 
so kot zakupniki mitnine bili v 
službi poganskih Rimljanov in ker 
so mnogi opravljali svojo službo 
oderuško in krivično. Vendar pa 
jih je bilo med njimi veliko, ki so 
bili boljši, kakor je šel sloves o 
njihovem stanu. Matejeva mitnica 
je bila v tedanjem trgovskem 
mestu Kafarnaumu ob 
Genezareškem jezeru. Bil je v 
službi in je sedel pri svoji mitnici. 
Tedaj je prišel mimo Jezus in mu 
rekel: »Hodi za menoj!« Matej je 
vstal in šel za njim in tako postal 
njegov učenec. V zahvalo je 
Matej napravil veliko gostijo 
Jezusu in njegovim učencem ter 
povabil tudi veliko svojih 
stanovskih tovarišev, 
cestninarjev.  
Ko so pa to videli farizeji, so se 
spotikali, rekoč: »Zakaj jé vaš 
učenik s cestninarji in grešniki?« 
Ko je Jezus to slišal, je dejal: »Ne 
potrebujejo zdravnika zdravi, 
ampak bolni. Pojdite in se 
poučite, kaj se pravi: Usmiljenja 
hočem in ne daritve. Nisem 
namreč prišel klicat pravičnih, 

ampak grešnike.« Preden je Matej 
po Gospodovem vnebohodu odšel 
med pogane, so ga judovski 
spreobrnjenci prosili, naj jim 
opiše Jezusovo življenje. Tako je 
Matej napisal svoj evangelij, prvi 
od štirih evangelistov, v 
aramejskem jeziku, kakršnega so 
Judje govorili po babilonski 
sužnosti. Vendar se zdi, da se 
evangelij pripisuje temu apostolu 
podobno, kakor pripisujejo Davidu 
psalme, kakor Salomonu, 
odličnemu učitelju modrosti, 
Knjigo pregovorov.  
 
Matej je duhovni prednik, 
začetnik izročila, ki se izteka v 
»Matejev« evangelij. Prav radi in 
lahko si predstavljamo, da je ta 
apostol s posebno ljubeznijo 
zbiral besede svojega Učitelja in 
Gospoda, jih sestavljal, primerjal 
in izročal dalje in tako ustvarjal 
temeljni zaklad zbirke 
Gospodovih besed, ki so poleg 
Markovega evangelija postala 
najvažnejši vir za evangelista 
»evangelija po Mateju«. Stara 
poročila pripovedujejo, da je 
Matej pozneje misijonaril v 
Perziji, Mediji, Siriji in 
Mezopotamiji in umrl mučeniške 
smrti. 
 
Upodabljajo ga s človekom ali 
angelom, z mečem (sulico), 
mošnjo.  Goduje 21. septembra. 



 Naša oznanila 
 
 Prihodnjo nedeljo 21. 9. 2014  
bo sv. maša ob 9h na prostoru 
pred našo cerkvijo, vabljeni! 
 
 V sklopu duhovne priprave na 
župnijski praznik, bo naša 
župnija organizirala romanje na 
Brezje k Mariji Pomagaj. 
Romanje bo dan pred župnijskim 
praznikom in sicer v soboto 
27.9.2014. Prispevek za romanje 
je 8 eur. Čim prej se prijavite pri 
g. župniku. Vabljeni! 
 
 

  Sv. maše so v domu    
 krajanov v Košakih  

 
24. NEDELJA MED LETOM, 
14.9.,Povišanje sv. Križa; 
09.00 + Kožuh Franc in Frančiška 

 
 
PONEDELJEK, 15.9., 
Žalostna Mati Božja; 
19.00 + Milan Robar  
(darovala družina Arnuš) 

 
TOREK, 16.9.,  
Ljudmila, kneginja in mučenka; 
19.00 + Janko Muhič 

 
SREDA, 17.9.,  
Robert Bellarmino, škof in 
cerkveni učitelj; 
19.00 + Milan Robar (darovala 
Jožica Skuk z družinami) 

ČETRTEK,  18.9.,  
Jožef Kupertinski, duhovnik, 
redovnik; 
19.00 + Andrej Nikitenko 
 
PETEK, 19.9., Januarij, škof in 
cerkveni učitelj;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
SOBOTA , 20.9.,  
Andrej, duhovnik in drugi 
korejski mučenci;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Marija Osenjak 
 
 
25. NEDELJA MED LETOM, 
21.9., Matej, apostol in 
evangelist;  
09.00 + sin Marjan Krajnc z 
družino (daroval Lojze Krajnc z 
družino) 
 

 
 

 

 

 Izdajatelj 
 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
Igor Novak, župnijski upravitelj:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, župnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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