
Homilija nadškofa msgr. Alojzija Cvikla DJ pri zahvalni sv. maši v stolnici na zadnji dan v 

letu 2016 

 

Dragi sobratje duhovniki, dragi bratje in sestre! 

Zadnji dan v letu nam daje priložnost, da se na kratko ozremo nazaj na prehojeno pot in Bogu 

izročimo pot, ki je pred nami. 

Liturgija nam ta zadnji dan v letu polaga na srce to kar je pomembno: imeti celostno podobo 

zgodovine, takšno, kot jo je imel evangelist Janez. 

Zgodovina odrešenja se uresničuje v sedanjosti. Naša sedanjost, to je čas in prostor, kjer se 

nam Bog podarja, da bi resnično spoznali sebe in svoje poslanstvo, ki nam ga je Bog zaupal. 

Danes smo povabljeni, da 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, z našimi 

ranami in našo vsakdanjo krhkostjo. Ob vsem tem smo povabljeni, da bi odkrivali, kako je 

Bog vstopal v to moje življenje. Tako nas ta trenutek vabi, da bi v ozadju vsega, česar se 

spominjamo, začutili dobrega  in usmiljenega Boga. 

Zanimivo bi bilo, če bi vsak od nas odgovoril na vprašanje: Po čem si boste najbolj zapomnili 

leto 2016? Tudi sam sem si postavil to vprašanje. 

Gotovo nam bo leto 2016 ostalo v spominu, kot sveto leto usmiljenja. Sam sem ga doživljal, 

kot milostni čas, kot dar in spodbudo. Kar nekaj slovesnosti sem vodil v tem svetem letu in na 

ta način tudi doživljal in čutil sadove tega svetega leta. Tu želim omeniti slovesnosti odpiranja 

svetoletnih vrat: 13. decembra 2015, tu v naši stolnici in v baziliki Matere Usmiljenja. 

20.decembra 2015 so se odprla sveta vrata v baziliki na Ptujski gori; pozneje 15. maja (na 

binkoštni praznik) tudi še v romarski cerkvi na Brinjevi gori nad Zrečami ter 13. avgusta na 

Homcu pri Slovenj Gradcu. In obred zapiranja svetoletnih vrat: Homec, Ptujska gora in 

Brinjeva gora 6. novembra, v baziliki Matere usmiljenja 13. novembra in tukaj v stolnici 19. 

novembra. 

V tem svetem letu sem ponovno odkrival Boga, kot usmiljenega, čutečega, kot Njega, ki nas 

vabi »v svojo hišo«. Ne vabi nas, ker bi bilo njemu dolg čas, vabi nas zato, ker je to za nas 

dobro. Želi nas ozdraviti neštetih ran, ki jih nosimo v sebi, želi pa nam podariti toplino in 

občutek sprejetosti, kar za nas pomeni nov začetek, nov zagon, novo veselje do življenja. 

Sam si bom gotovo leto 2016 zapolnil po svetem letu usmiljenja in po mnogih milostnih 

trenutkih, ki so povezani z obhajanjem svetega leta.  

Drugi tak milostni trenutek je obisk Milostnega kipa Fatinske Matere Božje.  Zame so bili še 

posebej nepozabni trije dnevi, ko smo s skupino romarjev iz vse Slovenije milostni kip 

pospremili nazaj, domov v Fatimo. 

Ob zaključku leta želim tudi podčrtati nekaj dogodkov, ki so bili pomembni za celotno našo 

nadškofijo: 

- V naši stolnici smo na praznik apostolov sv. Petra in Pavla, 29. junija, bili priče 

duhovniškemu posvečenju novomašnika Robija Sekavčnika iz župnije Ravne na 

Koroškem; 

- 9. oktobra je bil v cerkvi sv. Magdalene v Mariboru posvečen v stalnega diakona 

družinski oče Kristian Bošak; 



- v letu 2016 je prejelo zakrament sv. birme 2019 birmancev. 

Iztekajoče leto so zaznamovali blagoslovi:  

6. januarja.  je bil pri sv. Jožefu v Mariboru blagoslovljen nov tabernakelj na velikem 

oltarju sv. Jožefa; 

24. januarja je bila blagoslovitev obnovljene notranjosti bazilike Matere usmiljenja v 

Mariboru; 

7. februarja so bile v župniji Skomarje blagoslovljene nove orgle; 

2. aprila so bili v Kamnici blagoslovljeni novi prostori namenjeni Kolpingovemu društvu; 

28. maja je bil v župniji Stranice blagoslovljen obnovljen glavni oltar, nov ambon in 

sedilje; 

2. junija je bila v župniji Sv. Anton v Slov. Goricah slovesnost ob blagoslovitvi novih 

glavnih vrat tamkajšnje župnijske cerkve in sedilij v prezbiteriju; 

18. junija je bila v župniji Maribor - Košaki posvetitev treh novih zvonov, posvečenih  v 

čast bl. A.M. Slomšku; Mariji - Materi usmiljenja in sv. papežu Janezu Pavlu II.; 

3. julija je bila v podružni cerkvi sv. Bolfenka, v župniji Majšperk slovesnost ob posvetitvi 

zvona, posvečenega sv. Miklavžu; 

24. julija je bilo v župniji Razbor nad Slovenj Gradcem blagoslovljeno prezidano in 

povsem obnovljeno župnišče; 

11. septembra sem v župniji Ruše blagoslovil obnovljen stranski oltar sv. Dizme, 

spokorjenega desnega razbojnika in isti dan obnovljen stranski oltar sv. Nortburge v 

župniji sv. Rupert v Slovenskih goricah; 

25. septembra, ob slovesnosti Slomškove nedelje smo v župnijski cerkvi Maribor - Košaki 

blagoslovili nov daritveni oltar in  ambon; 

2. oktobra je bila v župniji sv. Danijel nad Prevaljami slovesnost ob blagoslovitvi 

restavriranih orgel v tamkajšnji župnijski cerkvi; 

8.oktobra je bilo blagoslovljeno obnovljeno župnišče v Stopercah; 

23. oktobra, ob obletnici posvetitve župnijske cerkve sv. Cirila in Metoda na Teznem v 

Mariboru, je bila  blagoslovljena nova streha župnijske cerkve; 

30. oktobra je bila v župniji Št. Ilj po Turjakom blagoslovljena nova zimska kapela ter 

oltar, tabernakelj in ambon za to kapelo; 

27. novembra je bila blagoslovitev sanacijskih del notranjosti župnijske cerkve in novih 

prostorov župnijske Karitas v župniji Sv. Tomaža. 

Vse to in še kar nekaj drugih slovesnosti ob blagoslovitvah, nam govori o skrbi in 

prizadevanju naših župnijskih občestev za cerkve in župnišča. Veliko odrekanja in 

solidarnosti je bilo potrebno, da so lahko bila dela dokončana in okronana z 

blagoslovitvijo. Ob vseh blagoslovitvah se lepo izraža prizadevanje in sodelovanje 

mnogih prizadevnih vernikov in iz vsega tega lahko vidimo tudi dobroto Boga. Za vse to 

želimo danes izraziti našo iskreno zahvalo. 

V tem letu smo obhajali tudi nekaj pomembnih obletnic:  

- 28. februarja smo obhajali 250. obletnico župnije Prihova; 

- 12. junija 500. obletnico prve omembe župnijske cerkve sv. Antona v Slov. Goricah; 

- 21. avgusta je bila slovesnost ob 800-letnici cerkve v Studenicah; 

- 14. septembra je obhajala 230-letnico župnija Sv. Križ nad Mariborom; 



 

Med jubileji, ki smo jih obhajali, omenimo še 25. letnico obstoja Molitvene zveze za duhovne 

poklice in 1. obletnico stalnega češčenja Najsvetejšega v naši stolnici. Spomnimo tudi na 80 

letni življenjski jubilej, ki ga je v preteklem letu obhajal naš upokojeni nadškof dr. Franc 

Kramberger.  

Pomemben dogodek za našo nadškofijo je bilo tudi imenovanje dveh novih rednih članov 

stolnega kapitlja v Mariboru: g. Stanka Praznika, župnika v župniji Maribor – Pobrežje ter 

Janka Straška, župnika v Cirkovcah (8. 2). 

Vesel dogodek za nadškofijo je tudi sprejem dveh novih bogoslovcev, prvo-letnikov, to sta 

Florjan Ungar iz nadžupnije Slov. Konjice in Klemen Gartner iz župnije Sv. Križ nad 

Mariborom. 

Prav je, da Bogu rečemo hvala za vse osebe s katerimi smo živeli to leto ali jih srečali, za vse 

dogodke in trenutke, ki so nam dajali priložnost, da smo tudi osebno rasli in zoreli v dobrem 

ter se osvobajali stvari, ki nas zasužnjujejo.  

Ta večer je prav, da se iz srca Bogu zahvalimo za vse dogodke, ki so v tem letu zaznamovali 

naše osebno življenje in življenje v naših skupnostih. Posebej pa se Bogu zahvalimo za vse 

trenutke, ko smo doživljali Božjo bližino ter čutili njegovo varstvo in pomoč. 

Izročimo v Božje roke to prehojeno pot s prošnjo, da bi Gospod hodil pred nami tudi v letu, ki 

ga bomo skoraj začeli. Vsak dan bolj naj začutimo, da smo v »njegovih ljubečih rokah«. Naj 

nas vse tudi v prihodnosti spremlja varstvo naše nebeške Matere Marije in naših blaženih in 

svetih bratov in sester, še posebej našega bl. škofa A. M. Slomška.  

Amen. 

msgr. Alojzij Cvikl DJ 

nadškof metropolit 

 


