
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 beseda o Božji besedi 

V današnjem evangeliju smo 
slišali: »Slišali ste, da je bilo 
rečeno: 
Ljubi svojega bližnjega in sovraži 
svojega sovražnika. Jaz pa vam 
pravim: Ljubíte svoje sovražnike 
in molíte za tiste, ki vas 
preganjajo.« 

Ali je takšno zahtevo sploh 
mogoče udejanjiti? Brez 
ovinkarjenja moramo odgovoriti: 
Ne, človeško to ni mogoče! Ali 
torej Jezus od nas zahteva nekaj 
nemogočega? Tudi to ne. Odgovor 
je naslednji: Jezus nam ne daje 
le zapovedi ljubezni do 
sovražnikov, ampak nam daje 
tudi milost, se pravi sposobnost, 
da to storimo. Jezus je umirajoč 
odpustil sovražnikom. Če bi se 
ustavil tu, bi nam zapustil 
plemenit zgled ljubezni do 
sovražnikov, ne pa tudi moči in 
sposobnosti, da bi tudi mi ljubili 
sovraţnike. 

 

 

 

 

 

 
Stvari se spremenijo, ko nam na 
binkošti in kasneje pri krstu 
podarja svojega Duha. Kaj pomeni 
dejstvo, da nam daje svojega 
Duha? Pomeni, da nam posreduje 
svoje razpoloženje, da z 
ljubeznijo vliva v nas svojo 
sposobnost ljubiti vse, tudi 
sovražnike.  
 
Tako nam Jezus ne le ukazuje, 
kaj naj storimo, ampak on sam 
skupaj z nami in v nas to dela. To 
pomeni, da nismo več 
pod postavo, ampak pod milostjo. 

Marsikdo se sprašuje: kaj bi se 
zgodilo v medčloveških odnosih, 
če bi vsi udejanjili Jezusov 
nasvet, naj nastavimo še drugo 
lice? Ali ne bi bilo vsega konec in 
bi zmagala nepravičnost? Če bi vsi 
udejanjali Jezusov nauk, sploh 
ne bi bilo treba nastaviti 
drugega lica preprosto zato, ker 
nihče več ne bi udaril svojega 
brata po enem licu! 
                         R. Cantalamessa 
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Sv.  Matija, apostol  
 

Matija je apostol, ki je 
nadomestil izdajalca Juda 
Iškarijota in tako dopolnil 
število Jezusovih apostolov, da jih 
je bilo spet dvanajst. *(?), † 80. 

Ime Matija 
(grško: Ματθίας [Mathias]) izvira 
iz iste hebrejske osnove kot ime 
Matej (hebrejsko: מתי [Mataj], 
grško: Ματθαίος[Matheos]) in 
pomeni Dar Gospoda. 

V Apostolskih delih (Apd 1,15-26) 
lahko preberemo, da so Jezusovi 
učenci po izdajstvu in smrti Jude 
Iškarijota sklenili, da je treba 
namesto njega izbrati novega 
apostola. Pogoj za kandidata je 
bil, da je moral biti Jezusov 
učenec že od vsega začetka 
Jezusovega javnega delovanja, to 
pomeni od njegovega krsta v 
reki Jordan naprej. Premišljevali 
so o dveh kandidatih, in 
sicer Jožefu Barsabi ter Matiji, 
potem pa so z žrebom (po 
nekaterih virih s kockanjem) 
izbrali Matija. 

Vsi drugi podatki o Matijevem 
življenju so skopi in nezanesljivi - 
pogosto tudi protislovni. Po 
nekaterih virih je deloval v Judeji 
in pozneje Etiopiji, kjer naj bi bil 
tudi križan. Po drugih virih naj bi 
bil v Jeruzalemu kamenjan in 
obglavljen. 

Nekateri viri navajajo, da je 
Matija avtor Matijevega 
evangelija, ki pa se ni ohranil do 
današnjih dni. 

Relikvije svetega Matija 
je cesarica Helena prenesla 
v Rim, del pa tudi v Trier. 
Nekateri viri navajajo domnevo, 
da gre za pomoto in da to niso 
relikvije apostola Matije, pač pa 
jeruzalemskega škofa Matije, ki je 
umrl okoli leta 120. 

God apostola Matije je v 
prenovljenem katoliškem 
koledarju svetnikov 14. maj, 
vendar pa v številnih deželah 
(tudi v Sloveniji) ta god 
praznujemo po starem - dne 24. 
februarja. Na ta dan se tudi 
spominjamo ljudskega reka: Svet' 
Matija led razbija, če ga ni, ga 
pa nar'di. Po pravoslavnem 
koledarju Matija goduje 9. 
avgusta. 
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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 
 
 
 Slovenska karitas se 
pridruţuje pomoči prizadetim 
ob ledeni ujmi, ki je zajela 
Slovenijo. Za prizadete družine 
je Karitas do sedaj zagotovila 10 
močnejših agregatov. Osem 
agregatov bo družinam 
razdeljenih v sodelovanju z 
Gasilsko zvezo Slovenije, od tega 
6 agregatov v Cerkno in okolico 
ter 2 na območje Postojne. Dva 
agregata pa sta bila razdeljena 
danes na območju Škofijske 
karitas Celje. 
Slovenska karitas zbira prispevke 
za pomoč gospodinjstvom, ki so 
utrpeli škodo zaradi ledene ujme 
in potrebujejo podporo. 
 



Svoj dar lahko podjetja in 
posamezniki prispevajo na: 

Slovenska karitas, Kristanova 
ulica 1, 1000 Ljubljana, 

TRR : SI56 02140-0015556761, 
Namen: LEDENA UJMA, 

Sklic: 00 6238, 
Koda namena:CHAR, 
BIC banke: LJBASI2X 

 
 Nabirka pretekle nedelje,  

6. nedelje med letom: 
125 eur; 

Bog vam povrni! 
 

  Sv. maše so še vedno v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
NEDELJA, 23.2.,   
7. nedelja med letom, 
Polikarp, škof, mučenec; 
09.00 + Jože Pak  
(darovala gospa Milka Pak)   

 
PETEK, 28.2., 
Oţbolt, škof; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 1.3., prva v mesecu, 
Albin, škof; 
18.00 – molitvena ura 
19.00 - v zahvalo  
 
NEDELJA, 23.2.,   
8. nedelja med letom,  
prva v mesecu, 

  Polikarp, škof in mučenec; 
09.00 –  

 

  Molitev tedna  
 

Iskal sem MOČ 

in Bog mi je dal napore, 

ki so me naredili močnega. 

Iskal sem MODROST 

in Bog mi je dal probleme, 

ki jih je bilo treba rešiti. 

Iskal sem BOGASTVO 

in Bog mi je dal pamet in telo, 

da lahko delam. 

Iskal sem POGUM 

in Bog mi je dal ovire, 

ki jih je bilo treba premagati. 

Iskal sem LJUBEZEN 

in Bog mi je dal ljudi, 

ki jim je bilo treba pomagati. 

Iskal sem DOBIČEK 

in Bog mi je dal priložnost. 

NIČ NISEM DOBIL 

OD TISTEGA KAR SEM ISKAL, 

A DOBIL SEM VSE, 

KAR SEM POTREBOVAL! 

 

 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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