Homilija mariborskega nadškofa msgr. Alojzija Cvikla DJ pri zahvalni sv.
maši ob sklepu leta 2017, stolnica, 31. 12. 2017

Dragi sobratje duhovniki, redovnice, dragi bratje in sestre!
Iztekajo se zadnje ure letošnjega leta. S to sv. daritvijo se želimo Gospodu zahvaliti
za prehojeno pot in ga prositi za blagoslov leta, ki je pred nami.
Današnja Božja beseda nam predstavi starčka Simeona in prerokinjo Ano, katerih
življenje je bilo spolnjevanje Božje volje, bilo je tiho in skrito služenje, pred ljudmi;
skoraj neopazno, a veliko pred Bogom, kajti odpovedala sta se svojim načrtom in
predstavam, da bi lahko noč in dan služila Bogu.
To kar nam najprej pade v oči, ko gledamo na Simeona in Ano je, da sta bila polna
upanja. Simeon je vse življenje upal, da bo videl Odrešenika. Bil je že blizu smrti in
zdelo se mu je, da se mu njegova najgloblja želja v življenju ne bo uresničila. Vendar
se ni utrudil v svojem upanju. Tako je prišel dan, ko je lahko objel dete Jezusa.
Ko nocoj gledamo nazaj, na prehojeno pot v letu 2017, lahko gledamo na vse to, kar
se je zgodilo, kot samo po sebi umevno. V luči vere pa lahko spoznamo, da je bil
vsak korak, dan za dnem, mesec za mesecem, pravi čudež. Spoznavamo lahko, kako
je Gospod stopal z nami, nam vlival upanje in dajal moč, tudi takrat, ko smo mi
pozabljali nanj, ali preveč iskali in gradili na sebi. On pa nas je tiho in potrpežljivo
spremljal in čakal.
Na zadnji dan leta je prav, da poskušamo ovrednotiti to obdobje, ki postaja del naše
zgodovine. Prva misel mora biti zahvala za vse darove, ki smo jih bili deležni. Mnogo
dogodki so potopljeni v skrivnost in jih še ne moremo prav razumeti, toda po vseh
teh dogodkih smo rastli in zoreli, tako v odnosu do Boga, kot tudi v medsebojnih
odnosih.
Na leto, ki se zaključuje, gledamo kot kristjani, kot na pot, po kateri je Gospod stopal
z nami, ali bolje, stopal je pred nami, da nas bi popeljal k svojemu Očetu.
V luči vere je za pogled na prehojeno pot odločilno, kako sem znal sprejemati dar
Božjega vstopanja v moje življenje in ga živeti, kot meni zaupano poslanstvo.
Povabljeni smo, da ob zaključku koledarskega leta, vsak zase in kot občestvo,
naredimo kratek povzetek leta, ki se izteka, z vsem, kar nam je bilo podarjeno: s
svetlimi in temnimi trenutki, z vsemi novimi spoznanji in doživetji, da odkrijemo, kje
in kako je Bog vstopal v moje življenje.
Po čem si bomo najbolj zapomnili iztekajoče se leto?
Obhajali smo 100. letnico prikazovanj Marije v Fatimi na Portugalskem. 13. maja
2017 smo se spominjali 100. obletnice prvega Marijinega prikazanja pastirjem v
Fatimi. Temu je potem sledilo še pet prikazovanj, vse do oktobra, leta 1917. Papež
Frančišek je dva izmed vidcev, Frančiška in Jacinto, razglasil za svetnika. Ob tej
priložnosti je papež v Fatimi vse človeštvo izročil Mariji in jo prosil za mir v svetu.
V naši nadškofiji, na Ptujski gori, smo to obletnico prikazovanj obeležili dvakrat: 12.
maja in 13. oktobra. Obakrat s sveto mašo in procesijo z Marijinim kipom. Osrednje

slovensko praznovanje pa je bilo v Stični, kjer je takrat potekalo tudi slovensko –
hrvaško srečanje vernikov, s katerega smo se vsi vrnili domov, ne le veseli, ampak
tudi potrjeni v veri in zaupanju v varstvo naše nebeške Matere Marije.
Obhajanje 100. obletnice prikazovanj v Fatimi je bila za nas vse priložnost, da še bolj
prisluhnemo Marijinemu vabilu k vztrajni molitvi, k notranjemu spreobrnjenju ter k
zadoščevanju za lastne grehe in grehe sveta.
V začetku leta 2017 je dogajanje v okviru nadškofije zaznamovalo dogajanje ob
rednih kanoničnih vizitacijah, ki so bile letos v treh dekanijah Koroškega
naddekanata, v dekanijah Dravograd – Mežiška dolina, Radlje – Vuzenica ter Stari
Trg. V teh dekanijah je 40 župnij, ki sem jih obiskal. Pred obiskom posameznih
župnij je bilo skupno somaševanje vseh duhovnikov, 1. februarja, v Dravogradu in
sklepno somaševanje 22. marca, v Šmarnem pri Slov. Gradcu.
Nekaj pomembnejših dogodkov in slovesnosti v letu 2017
- Župnija Sv. Anton v Slovenskih goricah je obhajala 400. obletnico župnije, na
»Antonovo« nedeljo, 15. januarja.
- 26. februarja so bile v župnijski cerkvi sv. Marjete ob Pesnici blagoslovljene nove
orgle.
- Postno romanje, ki je potekalo od 30. marca do 1. aprila, nas je vodilo na
Slovaško, v Košice in Prešov, k vernikom grko–katoliškega obreda, kjer smo preživeli
čudovite dneve in spoznavali življenje teh kristjanov, ki so dolga desetletja trpeli
preganjanje. Sedaj so polni življenja in mladostne svežine.
- Zadnjo nedeljo v maju, 29. maja, je župnija sv. Družine v Kidričevem obhajala 30.
letnico posvetitve nove župnijske cerkve. Isti dan je našo nadškofijo obiskal kardinal
Blase Cupich iz Chicaga, ki je najprej obiskal Ptujsko Goro, naslednji dan pa je v
Zavodu A. M. Slomška vodil konferenco o reševanju te vzgojne ustanove, ter nato še
v naši stolnici vodil slovesno somaševanje.
- Na binkoštni praznik, 4. junija, je bila ustanovljena »Univerzitetna župnija v
Mariboru, ki je bila potem slovesno razglašena 12. oktobra. Nova personalna župnija
je posvečena sv. papežu Janezu Pavli II. in za prvega župnika je bil imenovan p.
Marjan Kokalj DJ.
- Drugo sredo v juniju, 7. junija, smo obhajali »dies sanctificationis«, dan
duhovniškega posvečenja. letošnje srečanje je bilo pri Sv. Trojici v Slov. Goricah.
Gost je bil klaretinec, p. Branko Cestnik, ki nas je nagovoril s pomenljivim
razmišljanjem »duhovnik za jutri«.
- 14. junija smo tu v stolnici med sv. mašo bili priče obredu postavitve v službo
izrednega delivca obhajila. Ta to službo je bilo postavljenih 47 novih delivk in
delivcev sv. obhajila.
- 1. julija smo na Ptujski Gori obhajali 80. obletnico prihoda bratov minoritov na
Ptujsko Goro. Slovesnost je vodil apostolski nuncij v Republiki Sloveniji, nadškof

msgr. Juliusz Janusz. Ob tej priložnosti je izšla tudi knjiga, ki predstavlja življenje in
delo minoritov na Ptujski Gori.
- 2. julija smo se razveseli prihoda treh jezuitov v župnijo Radlje ob Dravi in odprtja
redovne skupnosti, ki je edina moška redovna skupnost v Koroški naddekaniji.
- V počitniškem času, sem skupaj z našimi bogoslovci od bliže spoznaval razmere v
katerih deluje Cerkev na Tržaškem. Skupaj smo preživeli teden dni na Občinah pri
Trstu, od 17. do 22. julija.
- V nedeljo, 13. avgusta, smo v župniji Juršinci obhajali 500. obletnico začetka
gradnje župnijske cerkve sv. Lovrenca. Ob tej priložnosti so farani notranjost cerkve
temeljito obnovili.
- Isto nedeljo je bil tudi blagoslov novega župnišča v župniji sv. Lovrenca na
Dravskem polju.
- Od 11. do 16. septembra je potekalo romanje »s Ptujskogorsko Marijo zavetnico«.
Romali smo v romarsko središče Torreciudad v Španiji, kjer imajo zbranih več kot
500 kipov in slik, iz najbolj znamenitih Marijinih svetišč po svetu. Tako se je
Brezjanski Mariji v tem svetišču pridružila tudi podoba »Ptujskogorske Marije«.
- Letošnjo Slomškovo nedeljo smo obhajali 24. septembra, v Zavodu A. M. Slomška,
ob 20. letnici delovanja Škofijske gimnazije A. M. Slomška in zavoda.
- V soboto, 28. oktobra, je potekalo že tretje srečanje birmancev mariborske
nadškofije. Zbralo se je okoli 1100 birmank in birmancev.
- V nedeljo 29. oktobra, je bila posvetitev štirih novih zvonov za župnijsko cerkev sv.
Bolfenka v Slov. Goricah. Prvi, največji je posvečen farnemu zavetniku, drugi sv. Božji
Materi, tretji sv. Jožefu in četrti sv. Florjanu.
- Dolgoletni organist na Prevaljah, g. Jožko Kert, je 4. novembra prejel najvišje,
Slomškovo odlikovanje mariborske nadškofije, za dolgoletno delovanje na cerkveno –
glasbenem področju.
- Od 6. do 8. novembra so potekali »duhovniški dnevi na Pohorju«. Gost teh dnevov
je bil župnik velike Rimske župnije don Fabio Pieroni. Poleg naših duhovnikov, se je
srečanje udeležilo tudi 30 duhovnikov iz celjske škofije.
- 11. novembra smo v župniji sv. Jožefa delavca v Račah obhajali 50. obletnico
posvetitve tamkajšnje župnijske cerkve. Ob jubileju cerkve in tudi župnije so imeli
tudi celoletni ljudski misijon.
- 3. decembra je je bila slovesnost ob 250. obletnici župnije Makole.
- V okviru redne statistike nadškofije omenimo, da je zakrament sv. birme je v
preteklem letu prejelo 2014 pripravnikov, od tega 68 odraslih, kar je eden manj, kot
leto prej.

Statistika za leto 2017 je tudi boleča, saj v nadškofiji ni bilo ne diakonskega in ne
mašniškega posvečenja, pa tudi nihče ni na novo vstopil v bogoslovje. Se je pa
nadškofija poslovila od štirih škofijskih duhovnikov:
31. januarja je umrl g. Jožef Horvat, častni kanonik in upokojeni župnik pri sv.
Ani v Slov. Goricah, pogreb je bil 3. februarja v njegovi domači župniji v
Bogojini.
- Na veliko noč, 16. aprila, se je od nas poslovil Jožef Gomboc, župnik v Radljah
ob Dravi. Službo župnika v Radljah je opravljal 40 let in se je upokojil mesec
dni pred smrtjo. Pokopan je bil 19. aprila v Radljah ob Dravi.
- 13. avgusta je Gospodar življenja k sebi poklical dolgoletnega župnika pri Sv.
Barbari v Slov. goricah Karla Vogrina. Njegov pogreb je bil pri Sv. Barbari v
Zgornji Koreni, na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, popoldne.
- In v teh dneh se poslavljamo še od dolgoletnega župnika na Prevaljah,
gospoda Gabrijela Cizla. Umrl je v petek, 29. decembra, njegov pogreb pa bo
v torek, 2. januarja 2018.
Ob sklepu leta 2017 je prav, da se Bogu zahvalimo za vse, s katerimi smo živeli in so
nam bili v oporo, vse, ki so z nami delili naše življenje, ali smo jih srečali. Prav je, da
se zahvalimo za dogodke in trenutke, ki so nam dajali priložnost, da smo kot Božji
otroci lahko rastli v veri in v zaupanju v Boga.
-

Izročimo v Božje roke to prehojeno pot s prošnjo, da bi še naprej Gospod hodil pred
nami, da bi dan za dnem bolj čutili, da smo v njegovih »ljubečih rokah«, da bi čutili
bližino in varstvo naše nebeške Matere Marije in naših svetih in blaženih bratov in
sester, še posebej tukaj mislim na našega blaženega A. M. Slomška, v upanju, da bo
kmalu prištet med svetnike! Amen
Msgr. Alojzij Cvikl
nadškof metropolit

