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Dragi sobratje duhovniki, drage župnijske gospodinje in njihove 

pomočnice, dragi bratje in sestre! 

V jubilejnem svetem letu usmiljenja smo se ob godu sv. Marte zbrali tukaj pri 

Ptujskogorski Materi Božji. God sv. Marte je najprej priložnost, da se srečamo in se 

Bogu zahvalimo za vas drage sestre, ki na poseben način skrbite in gojite 

gostoljubnost po naših župniščih in omogočate, da so naša župnišča kraj topline, 

oprtosti in domačnosti. Vaše služenje je del pastoralnega prizadevanja Cerkve, ki se 

želi približati vsakemu človeku in mu prinesti oznanilo odrešenja in upanja. 

Zato je namen današnjega srečanja, da najprej ob mizi Božje besede in pri 

evharistični daritvi doživimo bližino usmiljenega Boga, kar nam lahko da novega 

zaleta in poguma za nesebično služenje. 

Današnji evangeljski odlomek nam je spregovoril o veliki preizkušnji, ki je zadela hišo 

v Betaniji, hišo v kateri se je Jezus vedno počutil sprejetega in doma. Lazar brat 

Marte in Marije je umrl. Jezusu so poslali sporočilo. Prišel je štiri dni prepozno. Lahko 

si predstavljamo, kako sta se počutili sestri v tej veliki preizkušnji in kako sta 

doživljali, da Jezus ni takoj prišel. Po drugi strani pa lahko vidimo, kako njegov prihod 

prinaša pomiritev in upanje. Kot,  da bi hotel povedati Marti in Mariji in vsem nam, da 

ne ostaja ravnodušen ob naših preizkušnjah, ki nas zadenejo, ampak prihaja k nam, 

da z nami nosi križ preizkušnje in trpljenja. Jezus je Lazarja poklical nazaj v življenje, 

da je s tem pokazal, da je močnejši od smrti in da ima nad njo oblast. Nas ne bo s to 

svojo močjo klical nazaj v zemeljsko življenje, Lazar je pozneje ponovno umrl, 

temveč nas bo po smrti obudil v novo, večno življenje. To nam je zaupal v znanem 

izreku: »Kdor v mene veruje, bo živel, tudi ko umrje!« 

Marta je vedno z odprtimi rokami sprejela Jezusa in njegove učence, jim 

požrtvovalno stregla. Sestra Marija je v evangeliju predstavljena, kot tista, ki sedi pri 

Jezusovih nogah in Ga posluša. Današnji evangelij nam razodeva, da je Marta poleg 

svoje strežbe, bila žena globoke vere in zaupanja. Stekla je k Jezusu, da ga je 

pozdravila. Ko je bila ob Njem, se je njena žalost sprevrgla v zaupanje in izročanje v 

Božje roke. Bližina Jezusa ji dala moč, ki jo je potrebovala in njena žalost se je 

spremenila v upanje. To pa tudi nam kaže pot, kaj nam je storiti, ko pridejo 

preizkušnje: steči k Jezusu in mu izliti svoje srce. 

Drage župnijske gospodinje in pomočnice. Danes se vam skupaj z duhovniki želim 

zahvaliti za vaše nesebično služenje in za vašo pripravljenost da svoj čas in vaše 

življenje darujete zato, da naši duhovniki po župnijah lahko bolje opravljajo svoje 

duhovniško poslanstvo. S tem, ko služite po naših župniščih, kot Marta sprejmete in 

postrežete samega Gospoda, ki po duhovnikih  nadaljuje svoje odrešenjsko 

poslanstvo. To današnje srečanje naj bo utrditev v tej veri in obnovitev tega vašega 



služenja. Hiša v Betaniji je bila kraj topline in domačnosti, kraj iskrene vere in 

služenja Bogu.  

Naj bo naša prošnja danes tukaj pri Ptujskogorski Materi Božji, da tudi naša župnišča 

postajajo kraji, kjer se bo vsak čutil sprejetega in doma. Naj ne bodo samo uradi, ki 

so odprti ob določeni uri in v katerega stopiš, ko potrebuješ nek dokument ali uslugo. 

Zato naj bo danes tukaj izrečena iskrena zahvala in Bog povrni vam župnijskim 

gospodinjam in vsem pomočnicam in pomočnikom, za vse, kar delate, za čas in moči, 

ki jih vlagate v to, da življenje po naših župniščih lahko bolj normalno in urejeno 

teče.  

Vedno pa je potrebno iskati ravnovesje med delom in molitvijo, kajti samo tako naše 

delo lahko postane slavljenje Boga. 

Čez nekaj trenutkov bomo v prošnji nad darovi molili: »Gospod Bog, v sveti Marti 

občudujemo tvojo dobroto. Ugajala ti je njena postrežljivost, sprejmi tudi našo dobro 

voljo v tvoji službi« 

Jezus je vedel, da se za Martino skrbjo za dobro postrežbo skriva iskren namen služiti 

Gospodu.  Po drugi strani pa ji je dal vedeti, da je potrebno gostu ne samo postreči, 

ampak mu tudi prisluhniti.  

To naj bo vodilo tudi za vsakega od nas, da bomo iskali ravnovesje med delom, ki ga 

je vedno veliko in molitvijo, ki je nujno potrebna. Samo molitev je tista, ki daje dušo 

našemu delu, ga posvečuje in osmišlja. 

Naj nam Ptujsko gorska Mati Božja izprosi novih milosti, novih moči za naše 

vsakdanje služenje in poslanstvo, da se bo tudi v naših župniščih Jezus dobro počutil, 

kot se je počutil v hiši Marte, Marije in Lazarja, da bo našel  v nas vseh požrtvovalne 

prijatelje, da se bo lahko naužil pristne in nenarejene domačnosti in gostoljubja. 

Amen. 

Msgr. Alojzij Cvikl DJ 
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