
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Besedi 

Sporočilo tretje velikonočne 
nedelje bi lahko povzeli v izrazu: 
»zmagoslavje vstajenja«. V prvem 
berilu slišimo Petra, ki pred 
množico o Jezusu oznani: 

»Bog ga je obudil od mrtvih in 
mi smo temu priče!« 

Evangelij nam pričuje o enem 
izmed številnih prikazovanj 
Vstalega. Emavška učenca sta vsa 
zasopla komaj prišla v Jeruzalem 
in pripovedujeta, kaj se jima je 
zgodilo na poti, ko se je vsem 
prikazal Jezus in jim rekel: »Mir 
vam bodi!« Najprej jih prevzame 
strah, kot da bi videli prikazen, 
potem začudenje, nevera in 
končno veselje. Pravzaprav 
nevera in veselje hkrati:  
 
»Od veselja še niso verjeli in so 
se čudili.« 

Njihova nevera je nekaj zelo 
posebnega. To je drža človeka, ki  

 

 

 

 

 

 
že veruje (če ne bi veroval, se ne 
bi veselil), ne more pa še uvideti, 
skoraj si ne drzne verjeti lastnim 
očem. Kakor tisti, ki pravi: 
prelepo, da bi bilo resnično!  
 
Paradoksalno lahko to vero 
imenujemo: neverna vera. Da bi 
jih prepričal, jih Jezus prosi, naj 
mu dajo jesti, ker ni nič drugega, 
kar bi lahko zagotovilo in 
ustvarilo občestvo, kot to, da 
skupaj jedo. 

Vse to nam pove nekaj 
pomembnega o vstajenju. To ni le 
velik čudež, argument ali dokaz v 
prid resnici o Kristusu. Je nekaj 
več. To je nov svet, v katerega 
vstopimo z vero, ki jo spremljata 
čudenje in veselje. Jezusovo 
vstajenje je »novo stvarjenje«. 
Ne gre torej le za vero, da je 
Jezus vstal; gre za to, da 
spoznamo in izkusimo »moč 
njegovega vstajenja« (Flp 3,10). 

 
                       R. Cantalamessa 
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  Novoimenovani 
mariborski nadškof 
metropolit msgr. mag. 
Alojz Cvikl D.J.   

Je bil rojen 19. junija 1955 v 
Celju, v župniji Nova Cerkev. 
Prve štiri razrede osnovne šole 
je začel obiskovati v Novi 
Cerkvi, nadaljeval pa na Dobrni. 
Izobraževanje je nadaljeval na 
mariborski drugi gimnaziji. V 
tem času je bival v jezuitskem 
malem semenišču. Maturo je 
opravil leta 1974. Jeseni istega 
leta je vstopil v noviciat Družbe 
Jezusove. Leta 1976 je v Novem 
mestu odslužil vojaški rok. Leta 
1977 se je vpisal na ljubljansko 
Teološko fakulteto, jeseni 1979 
je v jezuitskem kolegiju v Turinu 
opravljal prakso, bil je vzgojitelj 
in veroučitelj. Teološke študije 
je nadaljeval leta 1980 v Rimu 
na Papeški univerzi Gregoriani. V 
diakona je bil posvečen 28. 
marca 1983 v Rimu, v duhovnika 
ga je 3. julija 1983, v domači 
župniji posvetil mariborski 
pomožni škof msgr. dr. Jožef 
Smej. Kaplansko službo je 
opravljal v župniji Ljubljana - 
Dravlje. Še posebej se je pri 
svojem pastoralnem delu 
posvečal mladim in zakoncem. S 
podiplomskim študijem je 
nadaljeval leta 1988 v Bruslju na 
fakulteti Lumen Vitae, kjer se je 
izpopolnjeval na področju 

pedagogike in katehetike. Leta 
1990 je zagovarjal magistersko 
nalogo z naslovom Vzgoja 
odraslih v župniji, napisana je v 
francoskem jeziku. V jeseni 
istega leta je bil imenovan za 
župnika v župniji Ljubljana - 
Dravlje. Pomladi 1993 je odšel v 
Padovo, kjer je zaključil 
jezuitsko formacijo, 15. avgusta 
je v Dravljah izpovedal slovesne 
zaobljube. Ljubljanski nadškof in 
metropolit msgr. dr. Alojzij 
Šuštar ga je imenoval za prvega 
ravnatelja Jegličevega dijaškega 
doma v Zavodu sv. Stanislava v 
Šentvidu nad Ljubljano in mu 
zaupal nalogo, naj pripravi vse 
potrebno, da bo dom lahko 
zaživel (priprava prostora, 
vzgojnega programa in poiskati 
prve sodelavce). P. Cvikl je bil 
prvi profesor verouka na 
Škofijski klasični gimnaziji in eno 
leto tudi pomočnik ravnatelja. 
Verouk na gimnaziji je poučeval 
osem let. Pomladi leta 1995 je 
bil imenovan za provinciala 
slovenske province Družbe 
Jezusove  in je to službo 
opravljal do leta 2001. 
Januarja 1996 je postal 
predsednik Zveze višjih redovnih 
predstojnikov in predstojnic. V 
času njegovega predsedovanja 
se je Zveza leta 1999 
preimenovala v Konferenco 
redovnih ustanov Slovenije. V 
času njegovega  provincialata je 
bila jezuitom pred prvim 



obiskom papeža Janeza Pavla II. 
v Sloveniji vrnjena cerkev  Sv. 
Jožefa na Poljanah v Ljubljani, 
ki je bila po obnovi posvečena 5. 
novembra 2000. Prizadeval si je 
za dokončanje in posvetitev 
cerkve v Kočevski Reki, ki jo je 
tedaj upravljal jezuit p. Franc 
Šetar. V tem času je bil član 
raznih komisij, dejavno je 
sodeloval tudi pri pripravi sinode 
in obeh papeževih obiskov. Od 
leta 1997 do leta 2002 je 
dejavno sodeloval v tajništvu 
sinode in pomagal pri pripravi 
besedila ter bil prisoten na 
mnogih dekanijskih dnevih po 
Sloveniji. Leta 2001 je postal 
rektor Papeškega kolegija 
Russicum v Rimu. Omenjeni 
kolegij je bil v času njegove 
službe temeljito prenovljen, 
vanj se je naselila skupnost 
sester. Oktobra 2006 je bil 
potrjen vzgojni načrt , ki je sad 
dolgoletnega iskanja. Trudil si je 
ustvarjati  ekumensko vzdušje, 
saj v skupnosti sobivajo 
pravoslavni in rimokatoličani. 

Cviklovi strokovni članki se 
nanašajo predvsem na vzgojno 
področje. Kot kaplan je pripravil 
Zvezek prizadevnosti za 
spodbudo otrokom za 
povezovanje nedeljske maše in 
verouka. Sodeloval je pri 
pripravi učbenika za birmance 
Pridi Sv. Duh. Dve leti je bil 
odgovoren za pastoralo mladih v 

Ljubljani. Kot veroučitelj je na 
Škofijski gimnaziji pripravil prvi 
osnutek gradiva za predmet 
verouk. Kot jezuitski provincial 
je izdal Provincijski načrt, ki naj 
bi usmerjal delo redovnikov 
Družbe Jezusove v Sloveniji. Bil 
je med ustanovitelji revije 
Vzgoja, pri čemer je nekaj časa 
tudi predsedoval njenemu 
strokovnemu svetu. Marca 2009 
je izšla njegova knjiga Il Padre. 
Servire nel nascondimento – 
Maksimilijan Žitnik SJ, v kateri 
 predstavi življenje in delo 
svojega sobrata, s katerim je 
delil zadnja leta življenja v 
kolegiju. Do leta 2014 je bil 
voditelj gospodarske komisije v 
nadškofiji Maribor in župnik v 
Vitanju.  
 

 Naša oznanila 
 
 Danes se začenja teden 
molitve za nove duhovne 
poklice. Obenem se v naši 
nadškofiji začenja duhovna 
devetdnevnica pred škofovskim 
posvečenjem našega novega 
nadškofa metropolita msgr. mag. 
Alojzija Cvikla.  V tem smislu bo v 
mariborski stolnici vseh 9 dni 
posebno molitveno dogajanje, ko 
se bodo zbirale različne župnije, 
molitvene skupine, redovne 
ustanove in molile za nove 
duhovne poklice, za našo 
nadškofije in novega nadškofa.  



Tako bo naša župnija na vrsti za 
molitev v Slomškovi kapeli 
mariborske stolnice v 
ponedeljek, 20.4.2015 od 16. 
do 17. 30. Vabljeni! 
 Včeraj smo doživeli zelo lep 
večer z našimi prijatelji iz 
Šentilja. Bog povrni vsem za 
kakršnokoli pomoč.  Danes vas 
vabimo k slovesni sv. maši, ki bo 
to soboto 25.4.2015 ob 19h 
tukaj v naši župnijski cerkvi, na 
predvečer škofovskega 
posvečenja našega novega 
nadškofa metropolita. 
Slovesnost bo vodil direktor 
mariborske nadškofijske Karitas 
g. Branko Maček. PRISRČNO 
VABLJENI! 
 

 Sv. maše so v  
 župnijski cerkvi 
 

 
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 
19.4., Leon IX., papež, začetek 
tedna molitve za nove duhovne 
poklice in obenem duhovne 
devetdnevnice v pripravi na 
škofovsko posvečenje novega 
mariborskega nadškofa 
metropolita msgr. mag. Alojzija 
Cvikla; 
09.00 + Alojz Lašič  
            in dvojni starši  
 
PONEDELJEK, 20.4.,  
Teo, misijonar, škof; 
19.00 - vsi ponesrečeni v  
letalskih nesrečah  
(darovala M.N.) 

TOREK, 21.4., Anzelm,  
škof in cerkveni učitelj;  
19.00 + Jože Škrobar  

  (daroval g. Mirko Kocbek) 
 
SREDA, 22.4., 
Hugo, škof; 
19.00 + starši Kolarič 

  (darovala M.N.) 
 
ČETRTEK, 23.4.,  
Jurij, mučenec;  

  19.00 + Jožefa Mlinarič  
              (osmi dan) 
 

 
 

PETEK, 24.4.,  
Fidelis iz Sigmaringena, 
duhovnik, mučenec;  
19.00 – po namenu družine    
            Kobold 
 
SOBOTA, 25.5.,  
Marko, evangelist; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije, po sv. maši 
procesija z lučkami 

 

 

 
 

4. VELIKONOČNA, NEDELJA 
DOBREGA PASTIRJA, 26.4., 
Marija, Mati dobrega sveta; 
09.00 + Vinko Kamenšek, + starši      

Vidovič, + sestra in bratje Vidovič 
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