škofije, mučenca sv. Maksimilijana Celjskega.
Kot duhovniku mariborske nadškofije se Ti ob tej
priložnosti zahvaljujem za Tvoj duhovniški lik in za
bogat prispevek pri pastoralnem delovanju mariborske nadškofije. S predanostjo si več let povezoval
mlade duhovnike ter bil njihov duhovni voditelj in
svetovalec. Prav tako imaš pomembne zasluge pri
organizaciji izobraževalnih srečanj duhovnikov
mariborske nadškofije na Pohorju, in prav tako tudi
v okviru Komisije za strategijo župnijskih pastoralnih konceptov. Vse te bogate pastoralne izkušnje
boš gotovo s pridom uporabil tudi kot pastir celjske
škofije, v dobro krajevne Cerkve, mariborske
metropolije in vse Cerkve na Slovenskem.
Božji Blagoslov in Varstvo Božje Matere naj bo
povsod na Tvoji nadaljnji apostolski poti!«
Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in
predsednik SŠK :
»Veselimo se s krajevno Cerkvijo celjske škofije,
ki je danes dobila novega pastirja. Papež Frančišek
je za njenega škofa imenoval profesorja Svetega
pisma, dr. Maksimilijana Matjaža. Imenovanemu iskreno čestitamo in se veselimo njegovega
duhovnega in strokovnega prispevka, s katerim bo
obogatil delovanje Slovenske škofovske konference in Cerkve v Sloveniji.
Svoje poglobljeno poznavanje Svetega pisma, s katerim je doslej bogatil študente Teološke fakultete
in različne svetopisemske skupine, bo sedaj delil
vernikom svoje škofije in Cerkve v Sloveniji. Ko
se veselimo njegovega imenovanja in mu voščimo
močne vere, trdnega upanja in apostolske ljubezni,
mu obljubljamo bratsko bližino, ki jo bomo živeli
predvsem v molitvenem spominu pred Gospodom.
Bog vas živi, novi celjski škof Maksimilijan. «

Maše v prihodnjem tednu

3. POSTNA NEDELJA, 7.3.

7.00: živi in + farani
+ Dragica TURK
9.00: + Martin ŠKORJA, 30.dan
10.30: + Jože TUŠEK

MARTINOVA LILIJA
7. marec 2021, leto 13, št.: 10

PONEDELJEK, 8.3., sv. Janez od Boga, red. ustanov.
7.30: + Anica OJSTERŠEK, 30. dan

+ Vera ŠRAJ
V zahvalo družin iz zakonske skupine
TOREK, 9.3., sv. Frančiška Rimska, redovnica
18.00: + Frančiška NOVAK, 1. obl.
+ Anton LEGAT, Neža in Leopold VERDEV
Za zdravje
SREDA, 10.3., sv. Simplicij, papež
7.30: + STARČKOVI (Brstnik)
v zahvalo in priprošnjo
ČETRTEK, 11.3., sv. Sofronij, škof
18.00: + Marica ZDOLŠEK, 1. obl.
+ Terezija PILIH
+ Janez KRIVEC
PETEK, 12.3., + sv. Inocenc I., papež

7.30: + Alojzij SLAPŠAK
18.00: + starši GREŠAK

dr. Maksimilijan Matjaž, novi celjski škof

18.00: V dober namen
+ Irena MULEJ, Ana MRAKIČ, Marija
KOTAR
+ Franc MAČEK, osm.
4. POSTNA NEDELJA, 14.3.
krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: zahvala za srečen porod in za zdravje
10.30: + Terezija, obl., mož, starši TERŠEK in
SAJTL

Prihaja v rojstno mesto svojega krstnega
zavetnika in sozavetnika škofije sv. Maksimilijana Celjskega, v škofijo, od koder
izhaja prvi blaženi Slovenec, zavetnik škofije, Anton Martin Slomšek, ter sv. Ema,
velika dobrotnica Cerkve, ki je del življenja bivala na našem področju.

Za zdravje
SOBOTA, 13.3., sv. Evfrazija, mučenka

Msgr. dr. Maksimilijan Matjaž, novi celjski škof
Petek, 5. marec 2021 bo zapisan v kroniko celjske
škofije z velikimi črkami. Zapisan bo tudi v naši
Kroniki. Zvonovi sv. Martina v Laškem so se oglasili
okrog 12.30 in oznanjali veliko veselje, ki smo ga
čakali in zanj molili dve leti in pol. Papež Frančišek
je za našega škofa imenoval msgr. dr. Maksimilijana
Matjaža, profesorja Svetega pisma. Imenovanemu
so ravno naši zvonovi zapeli čestitko in veselje ter ob
apostolskem nunciju v Sloveniji melodično izrazili
hvaležnost, ki je prišla k nam po papežu Frančišku,
ki se te dni mudi na svojem apostolskem potovanju
v Iraku.
Sveti oče Frančišek je 5. marca 2021 imenoval za
celjskega škofa msgr. dr. Maksimilijana Matjaža,
duhovnika mariborske nadškofije, ki je bil do sedaj
profesor Svetega pisma na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.
Msgr. dr. Maksimilijan Matjaž se je rodil 23. avgusta 1963 v Črni na Koroškem. Po osnovni šoli
v Mežici je obiskoval srednjo ekonomsko šolo v
Slovenj Gradcu. Opravil je tudi filozofsko-teološki
študij na Teološki fakulteti v Ljubljani (1983-1988).
V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1989 ter bil
inkardiniran v nadškofijo metropolijo Maribor, kjer
je med letom 1989 in 1991 bil kaplan v Zrečah. Od
leta 2006 je bil član duhovniškega sveta nadškofije
metropolije Maribor in od leta 2011 član kolegija
svetovalcev. Bil je tudi duhovnik pomočnik v župniji
Dravograd (1998-2010), v Zrečah (2010-2012), v
pastoralni enoti Slovenj Gradec (2012-2013) in v
župniji Šentilj (2013-2020).
Leta 1991 se je vpisal na Papeški biblični inštitut
v Rimu in tam študiral Sveto pismo in leta 1995
magistriral iz bibličnih ved. Študij je nadaljeval na
Papeški univerzi Gregoriani, kjer je leta 1998, pod
mentorstvom prof. Klemensa Stocka, doktoriral iz
biblične teologije, s tezo: Pomen motiva strahu v

kristologiji Markovega evangelija. Svoje znanje je
leta 2000 nadgradil s študijem svetopisemske arheologije na Frančiškanski biblični šoli (Studium
Biblicum Franciscanum) v Jeruzalemu. Leta 1998 je
postal asistent na ljubljanski teološki fakulteti, kjer
je nato od leta 2001 bil profesor-asistent na katedri
za sveto pismo in judovstvo ter od leta 2011 izredni
profesor za svetopisemske vede in judovstvo. Od
leta 2013 pa je predstojnik Katedre za Sveto pismo
in judovstvo na Teološki fakulteti UL. Tukaj predava
predmete iz področja eksegeze (besedna ali stvarna
razlaga) Nove zaveze ter biblične teologije in antropologije. Njegovo temeljno raziskovalno področje,
ki ga opravlja v programski skupini Judovskokrščanski viri in razsežnost pravičnosti, je filološka,
literarna in teološka analiza svetopisemskih besedil,
s posebnim poudarkom na teološki, hermenevtični in
antropološki interpretaciji. Raziskovanje vključuje
vzporedni študij zgodovinskega okolja nastanka
novozaveznega izročila in njene recepcije v prvih
stoletjih ter razvoja biblične eksegeze, hermenevtike (nauk o metodah razlaganja cerkvenih tekstov)
in prevajalskih načel. Je član ekipe prevajalcev
slovenskega katoliškega prevoda Svetega pisma –
Jeruzalemska izdaja (SPJ) ter član mednarodnega
bibličnega združenja Studiorum Novi Testamenti
Societas. Je urednik znanstvene revije Edinost in
dialog ter predstojnik Zavoda Biblično gibanje,
kjer deluje na področju biblične pastorale, s posebnim poudarkom na popularizaciji Svetega pisma
preko različnih združenj, šol, medijev in strokovnih
ekskurzij.
Msgr. dr. Maksimiljan Matjaž je v Družini med drugim zapisal:
“Sveto pismo je knjiga življenja in zato tudi knjiga
blagoslova, po katerem življenje prihaja in se razodeva. Od prve do zadnje strani je popisano z blagoslovi…

Blagoslov človeka odpira za drugega in ga s tem
rešuje ujetosti v lastne strahove in skrbi zase, svojo
osamljenost in žalost. Osvobaja ga zagledanosti
vase in ga postavlja v občestvo z drugim, z brati
in sestrami. Blagoslov tako ustvarja Cerkev –
živo Kristusovo telo, v katero smo bili vcepljeni
po krstu in ki raste po Svetem Duhu. On ga “uči in
spomni vsega” (Jn 14,26), kar je Gospod storil in kar
dela v njegovem življenju…
Blagoslov razodeva odnos, ki ga ima Oče do nas,
ki se nam v Sinu popolnoma daruje; razodeva
Njega, ki je izvor življenja ter hkrati plete mrežo
med Njim – Darovalcem in prejemnikom –
človekom. Blagoslov pa hkrati kaže proti cilju:
postajati vedno bolj v celoti to, za kar sem rojen
in blagoslovljen – postajati sin in hči Boga Očeta
(prim. Jn 1,12).”
Ob imenovanju msgr. dr. Maksimilijana Matjaža za
3. škofa celjske škofije sta metropolita in nadškofa
mariborske in ljubljanske nadškofije zapisala:
Mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ:
»Dragi sobrat Maksimilijan Matjaž! Z Veseljem
sem sprejel danes novico, da Te je papež Frančišek
izbral za novega škofa v Celju. Pred dvaintridesetimi leti si v mariborski stolnici prejel mašniško
posvečenje in takrat z apostolom Pavlom vzkliknil: »Dovolj Ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v slabosti (2 Kor 12, 9)«. Danes v svojem
srcu podoživljaš in obnavljaš To svojo poklicanost
in zavezo zvestobe Bogu, ki Te je sedaj poklical v
zbor apostolov.
Poznamo Te kot raziskovalca in poznavalca
Svetega pisma in Božje besede. Po zgledu blagopokojnega mariborskega škofa dr. Maksimilijana
Držečnika boš gotovo tudi Ti v svoji apostolski
službi z veliko vnemo oznanjal Božjo besedo. Naj
Te pri tem v obilju spremlja in podpira priprošnja
Tvojega krstnega zavetnika in sozavetnika celjske

