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Prag večnosti so prestopili: 
Jožefa Pucko (88) Šarhova ul. 29; Božidar Polaj-
nar (88), Kamniška c. 50; Ladislav Faletič (76), 
Regentova 16; Majda Razgoršek (74); Silva Zi-
darič (90), Mladinska ul. 39; Ivana Peterlič (88), 
Maribor 

 V krščansko občestvo je bili sprejeti sestri: 
Davidna Georgette Medjo Norvely in  

Maria Antonella Kankam Deumeni 

• Vsako sredo, ob 19.00, je v stolnici študentska sveta 

maša. Po maši pa je v prostorih Univerzi-

tetne župnije družabno srečanje in pro-

gram za študente. 

• 22. novembra goduje sveta Cecilija, za-

vetnica cerkvenih pevcev. Takrat se v mo-

litvi še posebej spomnimo vseh živih in po-

kojnih pevcev naše župnije.  

• Na 1. adventno nedeljo, 27. novembra, 

se bo pričelo novo cerkveno leto. Pri sv. mašah bo blago-

slov adventnih venčkov. Kot vsako leto bodo skavti pripra-

vili adventne venčke, ki jih lahko vzamete. Veseli bodo 

vaših darov s katerimi lahko podprete njihovo vzgojno delo 
za mlade in otroke. To je tudi nedelja KARITAS. Celotna 

nabirka bo namenjena karitativni dejavnosti v naši župniji. 

• Vsako 4. nedeljo v mesecu (27. novembra) ob 18.00 v 

župnijskih prostorih Stolne župnije Maribor poteka Bratsko 

srečanje ob Božji besedi. To je srečanje tistih, ki si ob 

Božji besedi želimo graditi živo, bratsko Cerkev. Vabljeni! 

ŽUPNIJSKA OBVESTILA 

 

Deležni smo čudovitih dni, ko se narava 
obdaja v prelepe jesenske barve. S svojih 
vrtov in polj z veseljem in hvaležnostjo 
pospravljamo pridelke. Tudi to nam pravi, da je prav, da se Bogu za-
hvalimo za vse podarjeno. Pri vsaki sv. maši se v evharistični daritvi 
Bogu zahvaljujemo za vse darove, ki jih prejemamo, posebna prilož-
nost za zahvaljevanje pa je tudi zahvalna nedelja. V času, ki ga zazna-
mujeta materializem in potrošniška miselnost, ko se marsikdaj človeku 
na prvi pogled zdi, da lahko vsako stvar kupi, kakor da misel na hvalež-
nost stopa v ozadje. Kdaj se komu celo postavi vprašanje, komu naj se 
sploh zahvali. Pred Bogom človek ne pokaže svoje veličine po tem, kar 
ima, tudi ne s svojimi sposobnostni. Pred Bogom najprej šteje, če smo 
sposobni izstopiti iz samega sebe in se podati na pot k bližnjemu. Zato 
papež Frančišek pravi, da je edina revolucija, ki lahko spremeni svet, 
sposobnost služenja. Takrat ko je človek sposoben sebe samega dati na 
razpolago, je to največji in najdragocenejši dar. Ljubezni, velikodušno-
sti, dobrote in še marsičesa, kar imamo za vrednote, ni mogoče meriti 
s količinskimi merami, pri tem gre za bogastvo srca. In to bogastvo pre-
sega vse materialno, vidno in merljivo. Naša pozornost do ljudi, ki so v 
stiski, in velikodušnost do pomoči potrebnih naj bosta zato vedno prist-

ni in zato odraz dogajanja v 
naši notranjosti – naše vere. Na 
zahvalno nedeljo vsak od nas 
čuti, da imamo marsikaj, za 
kar gre zahvala Bogu. Ne le za 
sadove zemlje, ki so naš vsako-
dnevni kruh za telesno življe-
nje, so še mnoge druge stvari, 
ki se nam sicer zdijo kdaj same 
po sebi umevne in premalokrat 
pomislimo, da so tudi to Božji 
darovi, za katere je še kako 
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prav, da se Bogu zahvalimo. Kot pastir krajevne Cerkve izrekam 
zahvalo najprej vsem vam, bratje duhovniki, ki ste vsak dan v 
službi oznanjevanja in se nesebično razdajate za vam zaupana 
občestva. Hvala vsem, ki kljub starosti in bolezni pomagate pri 
pastoralnem delu, ko na vsakem koraku občutimo pomanjkanje 
delavcev v Gospodovem vinogradu. Hvala vam, stalni diakoni, za 
vaše služenje in navzočnost v naših občestvih. Hvala vam, redov-
nice in redovniki, da s svojim življenjem po evangeliju pričujete 
o bogastvu Božjega kraljestva med nami. Hvala vsem vam, dragi 
sodelavci po župnijah naše nadškofije: katehistinje in kateheti, 
člani ŽPS in GS, cerkveni ključarji, pevci, člani molitvenih sku-
pin, ministranti, bralci beril, vsi, ki čistite in krasite naše cerkve. 
Hvala župnijskim gospodinjam in vsem, ki skrbite za dostojno ži-
vljenje dušnih pastirjev. Hvala vsem, ki na kakršen koli način so-
delujete, da so naša občestva živa in so znamenje Božje navzoč-
nosti med nami. Hvala vsem vernikom, ki velikodušno darujete 
za sv. maše po različnih namenih, hvala za vse darove ob nabir-
kah in ob drugih priložnostih, za vse vaše darove in prispevke za 
potrebe župnijskih skupnosti. Brez teh bi ne mogli obnavljati in 
vzdrževati naših cerkva, na katere smo tako ponosni. Hvala za 
vse darove, ki jih namenjate za delovanje nadškofije, brez teh 
darov ne bi mogli izpolnjevati svojega poslanstva. Prav tako hva-
la za vaš čut in vaše prispevke za misijone. Hvaležen sem za vašo 
duhovno, molitveno podporo, ki jo čutim na vsakem koraku, za 
vse vaše molitve, dobra dela in mašne daritve, s katerimi naše 
skupno delo in prizadevanja dan za dnem izročate Bogu in Materi 
Mariji. Ob tej zahvali želim, da bi vsak izmed nas na dar ljubezni 
znal odgovoriti s poživljeno osebno ljubeznijo. To pomeni, da 
znamo preraščati sebe in se podati na pot k drugemu, mu biti v 
oporo, mu odpustiti, odstopiti. S tem začnemo pisati nov list 
osebne zgodovine, zaznamovan z dobroto in ljubeznijo. Naj bo 
Gospod, ki je Ljubezen, naša skupna pot!  

Msgr. Alojzij Cvikl DJ, nadškof metropolit 

NOVEMBRSKI NAMEN APOSTOLATA MOLITVE 

ZA OTROKE, KI TRPIJO 

Molimo za otroke, ki trpijo – tiste, ki živijo na ulici, žrtve voj-
ne, sirote – da bi jim bil omogočen dostop do izobraževanja in 
do doživljanja družinske topline. 

»Ne nalagajmo otrokom svoje krivde! Otroci niso nikoli nikakr-
šna napaka!... Vse to so kvečjemu razlogi, da jih še bolj ljubi-
mo, z večjo velikodušnostjo«. 

Mnogi otroci so že od začetka zavrnjeni, zavrženi, oropani svo-
jega otroštva in svoje prihodnosti. Nekateri bi si, kot da bi to 
hoteli upravičiti, celo drznili reči, da je bila napaka dati jih na 
svet. To pa je po papeževih besedah sramotno: »Ne nalagajmo 
otrokom svoje krivde! Otroci niso nikoli nikakršna napaka! Nji-
hova lakota ni napaka, kot to ni njihova revščina, šibkost, nji-
hova zapuščenost. Napaka prav tako ni njihovo neznanje in ne-
sposobnost – veliko otrok ne ve niti, kaj je to šola. Vse to so 
kvečjemu razlogi, da jih še bolj ljubimo, z večjo velikodušnos-
tjo. Kaj nam pomagajo slovesne deklaracije o človekovih in 
otrokovih pravicah, če potem kaznujemo otroke zaradi napak 
odraslih. 

8. OKTOBRA smo romali v Beltince, kjer smo se pridružili sre-
čanju Slovencev, Hrvatov in Madžarov. 

V mesecu rožnega venca smo v cerkvi imeli blagoslov molekov. 


