
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 beseda o Božji besedi 

Svoboden je človek, ki more 
izbirati med dobrim in slabim. 
Toda kaj je dobro in kaj je slabo? 
V Svetem pismu o vsem, kar je 
Bog ustvaril, beremo da je bilo 
dobro. Nobena stvar ni že sama v 
sebi slaba, gre le za človekov 
odnos do stvari: ali jo kot dobro 
jemljemo sebi in drugim v dobro, 
ali jo zlorabi. Čim večja je 
dobrina, tem hujše jo je možno 
zlorabiti. Prav ko gre za to 
možnost, dostikrat pozabljamo, 
da je človekova svoboda omejena 
s svobodo drugega človeka, da nas 
je Bog ustvaril svobodne, da bi se 
svobodno odločali za dobro, ne za 
slabo. Kako jasna je beseda 
modrega Siraha: predložil ti je 
ogenj in vodo, stegni roko, po 
čemer hočeš; pred človekom sta 
življenje in smrt, kar hoče, se mu 
bo dalo. Zgodnjekrščanski spis 
Didaché o človekovem življenju 
pravi: dve poti sta, pot življenja 
in pot smrt. Bog je  

 

 

 

 

 

 

človeka ustvaril svobodnega za 
dobro, ne za slabo! Današnja 
Beseda nas želi opozoriti na tisti 
najgloblji izvir, koder se rojevajo 
in iz katerega izhajajo človekova 
dejanja, na neprecenljiv dar 
razmišljanja, presojanja in 
svobodnega odločanja, na tisto 
danost v človeku, ki ga neizmerno 
dviga nad druga ustvarjena bitja, 
ki mu pa obenem nalaga breme, 
kot ga druga bitja ne poznajo, 
namreč odgovornost za svoja 
dejanja: Kako naj človek 
preverja, ali je njegovo srce 
zdravo, sproščeno, osvobojeno za 
odločanje za dobro? Gospod nam 
nudi merilo preverjanja: kakovost 
naših odnosov do brata in sestre, 
merilo, ki sega bistveno globlje 
kot le do spoštovanja 
bližnjikovega življenja. Vsebuje 
čutenje, sotrpljenje z bližnjim, 
postaja obenem merilo 
človekovega odnosa do Boga: če 
se spomniš, da ima tvoj brat kaj 
zoper tebe, pojdi in se najprej 
spravi z bratom, potem pridi in 
daruj.             p. Metod Benedik 
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Sedež apostola Petra 
 

Stol sv. Petra, to je službeni 
sedež, s katerega naj bi bil po 
pripovedi Peter kot rimski škof 
učil krščansko občino v prestolnici 
rimske države, se še danes hrani v 
vatikanski baziliki.  
 
Vdelan je v bronast prestol, ki ga 
nosijo kipi štirih cerkvenih 
očetov: Ambroža in Avguština, 
Atanazija in Janeza Zlatoustega. 
Dva predstavljata zahodne 
cerkvene učitelje, dva vzhodne, 
vsi štirje pa učiteljsko službo v 
Cerkvi, ki jo vodi sv. Peter, prvi 
papež. Seveda je ta častitljivi 
sedež samo simbol, da je Peter 
imel nazadnje svoj škofijski sedež 
v Rimu. Že v 4. stoletju so 
marsikje obhajali spomin na 
ustanovitev tega škofijskega 
sedeža. V Rimu so ob tej 
priložnosti posebej poudarjali 
izredno odliko Petrovega sedeža, 
da je Kristus sam dal Petru 
najvišjo oblast v Cerkvi. Spomin 
na to se omenja za dan 22. 
februarja. S tem so verjetno 
želeli zabrisati vpliv starega 
osemdnevnega poganskega 
spomina mrtvih, ki se je prav 22. 
februarja končalo z 
veseljačenjem. 
 
Na frankovskem ozemlju pa so 
praznovali spomin na podelitev 
ključev nebeškega kraljestva 
apostolu Petru 18. januarja. 

Zgodilo se je celo, da je praznik 
18. januarja postal širše znan 
kakor 22. februarja. Datum je bil 
primernejši, ker so v postu vsa 
svetniška praznovanja morala 
odpasti.  
 
Da bi oba dneva prišla znova do 
veljave, je papež Pavel IV. leta 
1558 določil, naj se 18. januarja 
praznuje spomin na sedež sv. 
Petra v Rimu, 22. februarja pa 
spomin na Petrov sedež v 
Antiohiji. Tega so proslavljali tudi 
na Vzhodu; sv. Janez Zlatousti je 
na primer imel bivanje sv. Petra v 
Antiohiji posebno v časteh. Ker pa 
je za vso Cerkev pomemben 
spomin na to, da je Kristus sezidal 
svojo Cerkev na Petru-Skali in ga s 
tem postavil za vrhovnega 
pastirja vse svoje črede, je od 
leta 1960 praznik namenjen samo 
temu spominu.  
 
Odslej ni več vezan na noben 
kraj, čeprav vemo, da je Peter 
»oblast ključev« izvajal najprej v 
Jeruzalemu, nato nekaj časa v 
Antiohiji in nazadnje v Rimu. 
Praznika se spominjamo 22. 
februarja. 
 

bl. Jacinta in Frančišek 
Marto, fatimska vidca 

 
Frančišek (Franček) Marto se je 
rodil 11. junija 1908. Bil je mirne 
narave, popustljiv spravljiv, 
molčeč, ljubezniv in 



razumevajoč. V šoli se ni dobro 
učil. Njegove misli so bile drugje, 
še posebej, ko mu je Marija 
razodela, da bo kmalu umrl. Tudi 
pri spraševanju verouka se je 
zmedel, zato je šel k prvemu 
obhajilu, ki je bilo hkrati tudi 
zadnje, šele tik pred smrtjo. Ni 
bil občutljiv in zamerljiv kakor 
njegova mlajša sestrica Hijacinta. 
Umrl je na svojem domu, 4. aprila 
1919, še preden je dopolnil 11 
let.  
Sestrica Hijacinta (Jacinta) 
Marto, najmlajši otrok, se je 
rodila 11. marca 1910. Bila je 
podjetnejša in živahnejša od 
Frančiška.  
Lucija pripoveduje v svojem 
prvem spominu o nekaterih 
otroških napakah, ki jih je 
razodevala pri igri. Bila je zelo 
občutljiva, trmasta in zamerljiva. 
Hitro se je našobila in šla mulo 
kuhat. Sicer pa je bila dobrega 
srca, prijazna in prikupna. Zlasti 
je nanjo vplivalo Lucijino 
večkratno pripovedovanje o 
Kristusovem trpljenju. Takrat je 
jokala iz sočutja in rekla: »Jezus 
se mi smili. Nikoli ne bom grešila! 
Nočem, da bi Jezus še bolj trpel.« 
Imela je izreden smisel za 
nadnaravne stvari in ljubezen do 
Boga. Zbolela je ob koncu oktobra 
1918 in umrla v bolnici, 20. 
februarja 1920, brez navzočnosti 
domačih, stara še ne polnih deset 
let.« 
 

Dne 13. maja 2000 je papež Janez 
Pavel II. v Fatimi razglasil za 
blažena otroka Frančiška in 
Jacinto Marto. Godujeta skupaj, 
20. februarja. 
 
 

Naša oznanila  
  

 Na Centru za duhovne poklice 
nadškofije Maribor v prihodnjih 

tednih pripravljajo več dogodkov, 
namenjenih pospeševanju molitve 
in dela za nove duhovne poklice. 

 
SVETA MAŠA IN MOLITVENA URA 
ZA NOVE DUHOVNE POKLICE - 

Svetost in stanovitnost poklicanih 
Kdaj? 19. februarja 2014  

ob 10. uri 
Kje? V cerkvi šolskih sester na 
Strossmayerjevi 17 v Mariboru 

Za koga? Namenjeno vsem. 
 

Program »PRIDI IN POGLEJ«! 
Kdaj? V soboto, 22. februarja 

2014 od 9.00 do 19.00 
Kje? V stolnem  

župnišču v Mariboru 
Za koga? Za fante, ki se zanimajo 
za duhovniški poklic, ali v katerih 
sami opažate morebitna namenja 

poklicanosti. 
 

DUHOVNE VAJE ZA MOLIVCE IN 
ŢUPNIJSKE ANIMATORJE ZA 

DUHOVNE POKLICE 
Kdaj? od petka 28. februarja ob 
17.00 do nedelje 2. marca 2014 



s kosilom 
Kje? V Domu sv. Jožefa v Celju 

Za koga? za molivce in župnijske 
animatorje za duhovne poklice 

 
DAN ODPRTIH VRAT ZA 

DUHOVNE POKLICE 
Sodelujejo mariborski bogoslovci, 

dijaki Slomškovega dijaškega 
semenišča ter različne moške in 

ženske redovne skupnosti. 
Kdaj? V soboto,  

8. marca 2014 ob 10.00 
Kje? Skupni program v cerkvi 

šolskih sester na Strossmayerjevi 
17 v Mariboru, nato po  

različnih skupnostih 
Za koga? Za otroke,  
mlade in odrasle. 

 
Center za duhovne poklice 

nadškofije Maribor 
 
 
 Nabirka pretekle nedelje,  

5. nedelje med letom: 
310 eur; 

Bog vam povrni! 
 

V Bogu je zaspal 
 

Gospod Rudolf Štancer, 
roj. 27.3.1933, stanujoč v Ul. Nad 

mestom 4, 2000 Maribor. 
Pogreb je bil v četrtek 13.2.2014 

na pokopališču Pobrežje. 
Gospod, daj mu večni pokoj in 

večna luč naj mu sveti;  
naj počiva v miru, amen.   

 

  Sv. maše so še vedno v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
NEDELJA, 16.2.,   
6. nedelja med letom, 
Onezim, škof, mučenec; 
09.00 + Vinko Kamenšek, starši 
Vidovič, + bratje in sestre 

 
PETEK, 21.2., 
Peter Damiani,  
škof in cerkveni učitelj; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 22.2.,  
Sedeţ apostola Petra; 
18.00 – molitvena ura 
19.00 + Stane Gamser 
 
NEDELJA, 23.2.,   
7. nedelja med letom, 

  Polikarp, škof in mučenec; 
09.00 + Jože Pak  
(darovala gospa Milka Pak)   

 
 

 Izdajatelj 
 
 

Ţupnija 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, ţupnijski 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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