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5. NEDELJA MED LETOM, 9.2.
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc, obl., in Rozalija KLEZIN
10.30: + iz družine ŠTRAUS
            živi in + iz družin DEŽELAK in MEDVED
15.00: Vera in luč
PONEDELJEK, 10.2., sv. Sholastika, devica, redovnica
7.30: +  Jože MERHAR
             za dušno in telesno zdravje
        v zahvalo za Božje varstvo  in priprošnja
TOREK, 11.2., sv. Lurška Mati Božja,  svet. dan boln.ikov
 18.00: + Miha, Amalija HRASTNIK, HRASTNIKOVI,
                   MAJCNOVI in KNEZOVI
                  + Peter NOVAK, 8. dan 
                   + Justina ŠKORJA
                              18.30 srečanje Alfa v župnišču
SREDA, 12.2., sv. Evlalija, mučenka
 7.30: + Jože MERHAR
          + Gašper SMRKOLJ
           + Ferdinand KRSNIK
ČETRTEK, 13.2., sv. Gilbert, škof
18.00: + Jože TUŠEK
          + Marija MAČEK //po maši skupina za žalujoče
PETEK, 14.2., sv. Valentin, duhovnik, mučenec
7.30: + Jože MERHAR
18.00: + Neža BELEJ, obl.
           + Alojz KANDUČ, obl., starši REBERŠEK
           in KANDUČ
SOBOTA, 15.2., sv. Klavdij, redovnik
18.00: + starši Antonija, 2. obl., Jože , 9. obl., brata
              Anton in Zdenko KOČAR
             + starša Rozalija, Valentin, brat Ignac VIDIC in
             Jasmina SINKAR
6. NEDELJA MED LETOM, 16.2.  
7.00: živi in + farani
9.00: priprošnja za zdravje in v dober namen
10.30: + Marko POŽLEP
          + Dolfi MIKŠE, MIKŠETOVI in GREŠAKOVI

Kaj pove Sveto pismo o dobrodelnosti?

1. »Lačen sem bil  in ste mi dali jesti, žejen sem bil  in ste 
mi dali piti; tujec sem bil in ste me sprejeli.« (Mt 25,35)

2. »Kralj jim bo odgovoril: ‘Resnično, povem vam: 
kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bra-
tov, ste meni storili.’« (Mt 25,40)

3. »Če daješ lačnemu, kar imaš sam rad, in sitiš revežu 
grlo, bo vzšla v temi tvoja luč in tvoja temina bo kakor 
poldan.«  (Iz  58,10)

4. »Drug drugega ljubite z bratovsko ljubeznijo. Tek-
mujte v medsebojnem spoštovanju.« (Rim 12, 10) 

O dajanju

5. »Dajte raje v miloščino to, kar je znotraj, in glejte, 
vse vam bo čisto.« (Lk 11, 41) 

6. »Vsem sem vam dal zgled, kako moramo s trdim 
delom pomagati slabotnim in se spominjati besed 
Gospoda Jezusa, ki je rekel: ‘Večja sreča je dajati ka-
kor prejemati.’« (Apd 20,35) 

7.  »Bodite soudeleženi v potrebah svetih, gojite gos-
toljubje.« (Rim 12,13) 

Sveto pismo nas uči, naj se darujemo za druge

8. »Prodajte svoje premoženje in dajte vbogajme. 
Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v 
nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj ne razje-
da.« (Lk 12,33) 

9.  »Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz prazne-
ga slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti drug dru-
gega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo 
nase, temveč tudi na druge.« (Flp 2,3-4)

Jezus pričakuje, da bomo dajali miloščino
10. »Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, 
kakor delajo hinavci po shodnicah in ulicah, da bi jih 
ljudje hvalili. Resnično, povem vam: Dobili so svoje 
plačilo. Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoja 
levica, kaj dela tvoja desnica.« (Mt 6,2-3)                        (PM)

Jože Marketz novi krško-
celovški škof



Duhovnik Jože Marketz novi krško-celovški škof

Jože Marketz se je rodil 30. 07. 1955 v Šentlipšu, v 
bližini Žitare vasi na Avstrijskem Koroškem. Otroštvo 
je preživljal v Šentlipšu.  Maturiral je na gimnaziji 
na Plešivcu. Teologijo je študiral v Salzburgu in v 
Ljubljani. Kot študent teologije je v drugem letniku 
izstopil iz bogoslovnega semenišča in se podal v In-
dijo. Ko se je tam srečal z materjo Terezijo, ga je to 
srečanje tako prevzelo, da se je sklenil vrniti in se tudi 
je. Potem je eno leto deloval kot diakon v Ekvadorju 
v Južni Ameriki. Leta 1982 je bil v Celovcu posvečen 
v mašnika. V času kaplanovanja je bil tudi duhovni 
asistent Katoliške mladine. Leta 1992 je na Univerzi 
na Dunaju dosegel doktorat iz pastoralne teologije in 
bil istega leta imenovan za ravnatelja Slovenskega 
dušnopastirskega urada krške škofije. Dve leti za tem 
je postal župnik na Radišah. Študiral je tudi v Rimu in 
v Jeruzalemu. 
Bil je ravnatelj škofijskega Dušnopastirskega urada ter 
škofov vikar za dušnopastirstvo, misijon in evangeli-
zacijo. Prevzel je koroško Karitas in postal tudi škofov 
vikar za Karitas in socialne službe. Papež Frančišek  
ga je 3. decembra 2019 imenoval za 66. škofa krške 
škofije.  Omenjena škofija se razprostira po celotni 
Koroški deželi v Avstriji. Po Jakobu Peregrinu Pauliču 
(leta 1824) je postal šele drugi slovenski škof te škofije.

Predvečer škofovskega posvečenja
Na predvečer posvečenja v škofa je dr. Marketz v Gos-
pe Sveti, v tamkajšnji stolni cerkvi molil večernice.  
Spregovoril je o ljubezni in poudaril, da je to posebna 
beseda zanj. Vsak človek naj bi lahko govoril o lju-
bezni in vedel, da je Bog ljubezen. “Bog je tam, kjer je 
ljubezen,” je dejal izbrani škof, in dodal, da ljubezni ni 
vedno mogoče čutiti v vsakem življenjskem položaju. 
Toda vedno bo kdo, s katerim se nam bo približal Bog z 
ljubeznijo. Povedal je še, da bo kot 66. krški škof prvi, 
ki bo v liturgiji tudi razumel oba jezika in to označil kot 

veliko darilo. Bodoči škof Marketz je na koncu dodal, 
da ima v sebi slovensko molitev in ta mu daje moč, ve, 
da mnogi molijo zanj. “Tako bomo oblikovali skupaj 
to našo Cerkev tudi z našim jezikom. In tega se zelo 
veselim.”

Škofovsko posvečenje
Koroški Slovenec Jože Marketz je bil na praznik Je-
zusovega darovanja v celovški stolni cerkvi svetih apos-
tolov Pera in Pavla posvečen v škofa krško-celovške 
škofije. Slovesnosti se je udeležilo več kot 1200 visokih 
predstavnikov Cerkve in družbe.  
Navzoč je bil tudi njegov 93-letni oče skupaj s številnimi 
svojci.
Škof Marketz si je za geslo izbral stavek iz Prvega Jane-
zovega pisma: »Deus caritas est – Bog je ljubezen« (1 

Jn 4,16). V škofa ga je posvetil metropolit solnograške 
(salzburške) cerkvene province nadškof Franz Lackner. 
Soposvečevalca sta bila: mariborski nadškof metropolit 
msgr. Alojzij Cvikl in vojaški škof Werner Freistetter, 
dosedanji apostolski administrator krške škofije. 
Predarlski škof Benno Elbs je v svoji pridigi novemu 
škofu Marketzu zaželel, da bi z Božjo pomočjo in svo-
jim prijateljstvom  s Kristusom, s povezovanjem revnih 
gradil drugačna, ljubeča in gostoljubna okolja, v katerih 
lahko postanejo Bog in ljudje veliki. Poudaril je, da je 
naloga škofa ravno v tem, da predstavlja in upodablja 
Boga. Spregovoril je o »delujočem« in »predstavljen-
em delovanju«. Delovanje po Božjem naročilu pomeni: 
biti za Kristusa, opozarjati nanj, tako da lahko polnost 
njegove ljubezni ljudje občutijo, dosežejo in izkusijo v 
svojem življenju in s svojim življenjem.
Škof Marketz je ob koncu slavja nagovoril zbrane 
v obeh jezikih. Še posebej je poudaril: »V teh dneh, 
tednih sem veliko razmišljal o Cerkvi. V odnosu do 
Cerkve sem bil vedno skeptičen in kritičen. Ker mi je 
bila vedno vsebina važnejša od posode. Vendar sem 
v zadnjih dnevih spoznal, da tudi ta posoda potrebuje 
moje in vaše ljubezni. V zadnjem času je postala krhka. 

Vendar če se poglobimo, vidimo, da potrebuje naše 
spoštovanje in ljubezen. Pred nekaj dnevi sem nekega 
gospoda sprejel v našo Cerkev. Resno je razmišljal, 
ali naj stori ta korak ali ne. Ko sem ga vprašal, zakaj 
se je za to odločil, je rekel, da sta važni dve stvari. Da 
tistega, ki je zunaj, povabi v Cerkev nekdo, ki vanjo 
veruje in jo ima rad. In da odpre na široko vrata, da 
se vidi v njej vsa duhovnost in bogastvo. Mislim, da 
bi vsi mi bili lahko tisti, ki povabijo ljudi v Cerkev, in 
rekli: »Tudi za vas je prostor.«
Besede zahvale je namenil tudi narodni skupnos-
ti: »Zavedam se tudi, da je imenovanje koroškega 
Slovenca za škofa politično znamenje, ki ni prvo in 
zato pomaga okrepiti težnjo, da je na Koroškem tudi 
Slovencem mogoče prevzeti odgovorne službe za vso 
družbo. In da je samoumevno, da materni jezik brez 
ovir uporabljamo v koroški javnosti. To je vsekakor 
razveseljivo.«                                                        (PM)
Viri: Wikipedia, Slovenska škofovska konferenca, Alen Selihović - Radio 

Ognjišče in Jože Potrpin - Družina.

Svetopisemske vrstice o dobrodelnosti

Ko Sveto pismo uporablja besedo dobrodelnost, 
ponavadi pomeni ljubezen, a tudi dajanje (po-
magati) pomoči potrebnim, dejanje prijaznosti in 
velikodušnosti do drugih. Dobrodelnost ne more biti 
le v denarju, temveč v vsem, kar imamo. Kristjani 
moramo biti dobrodelni (karitativni).

Misel o dobrodelnosti zunaj Svetega pisma
»Dajati bi morali, kakor prejemamo: z veseljem, hitro 
in brez omahovanja; kajti nad bogastvom, ki se lepi 
na prste, ni blagoslova.« (Seneka)


