
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naša oznanila 

 
  Ta konec tedna sta bila ned 
nami na pastoralni praksi dva 
bogoslovca – bodoča duhovnika: 
Matic Lesjak 5. letnik, iz ţupnije 
Sv. Jurij ob Taboru (škofija Celje) 
in Klemen Gartner 1. letnik, iz 
ţupnije Sv. Kriţ (Gaj) nad 
Mariborom. Obeh se zelo veselimo 
in jima ţelimo, da bosta oba ob 
svojem času dobra duhovnika!     
 
 Stopamo v teden molitve za 
zapornike in ţrtve kaznivih 
dejanj. Naj bo molitev zanje tudi 
sad milosti svetega leta 
usmiljenja! 
 
Ko rastemo v veri in spoznanju, 
kako Bog ljubi vsakega izmed nas 
– kako veliko je njegovo 
usmiljenje, ko nam odpušča, nas 
vzgaja in hrabri –odkrivamo, da 
smo tudi sami sposobni izkazati 
usmiljenje drugim v večji meri in 
prositi Boga, da nam  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
izkaţe še več usmiljenja. To je 
zdravilni krog: Bog je usmiljen, 
mi postajamo še bolj usmiljeni in 
tako občutimo še več njegove 
milosti! Ob tem se vendarle 
zavedamo, da smo lahko še boljši; 
Bog nas kliče celo k popolnosti, 
čeprav je le On sam popoln. V 
letu usmiljenja, ki ga je razglasil 
papeţ Frančišek, je naša skupna 
molitev in prošnja: ‘Gospod, 
usmili se!’ Ta nas postavlja trdno 
na realna tla in v enakovreden 
poloţaj, ko se vedno bolj bliţamo 
Jezusu, ‘obličju Očetovega 
usmiljenja’. 
 
Po svetu ţe štirideset let, v 
Sloveniji pa dvanajsto leto teden 
zaporov ponuja molitveno 
literaturo krščanskim skupnostim 
s povabilom k molitvi za vse, ki 
jih zaznamujejo zapori: za zaprte 
osebe in njihove svojce, za ţrtve 
kaznivih dejanj in njihove 
skupnosti, za delavce v 
kazenskopravnem sistemu ter za 
številne druge, ki so vključeni v 
skrb za vse zaznamovane s 
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kaznivim dejanjem, znotraj in 
zunaj naših zaporov. 

Povabljeni smo, da vsak dan 
tedna zaporov molite po 
namenu posameznega dne in se 
hkrati vprašate, ali lahko kot 
posameznik/-ca ali skupnost 
storite eno stvar, za katero od 
skupin, za katere molite. 
 
 V tem tednu bodo v Mariboru 
ţe tradicionalni Nikodemovi 
večeri. Letos z naslovom 
»Radost ljubezni«. Naslov, ki 
pomeni tudi rdečo nit 
praznovanja, je papeţeva 
posinodalna spodbuda »Radost 
ljubezni« (Amoris Laetitia), ki 
govori o krščanski druţini pa tudi 
širše. Večeri se vedno začnejo ob 
19.30 v Slomškovi dvorani v bliţini 
škofije (kot običajno). 
Organizirani so v obliki okroglih 
miz (prisotnost dveh ali več 
gostov).  
 
Zadnji dan je namenjen 
praznovanju jubileja, vanj pa bo 
uvedla zahvalna sveta maša ob 
18.30 v mariborski stolnici, ki jo 
bo vodil nadškof in metropolit 
Alojzij Cvikl. Na praznovanje še 
na poseben način vabljeni 
nekdanji študentje v Mariboru, ki 
ste nekdaj obiskovali študentske 
maše in Nikodemove večere oz. 
Teološki tečaj.  
 

Program: 
Ponedeljek, 14. november: 
RADOST LJUBEZNI ZA LOČENE 

Torek, 15. november: ALI JE 
KRŠČANSKI ZAKON ŠE VEDNO 
RAZLOG ZA VESELJE? 

Sreda, 16. november: RADOST IN 
POGUM ŢIVLJENJA KRŠČANSKE 
DRUŢINE V JAVNOSTI 

Četrtek, 17. november: SREČANJE 
Z DUHOVNIKI, KI SO PRIPRAVLJALI 
NIKODEMOVE VEČERE IN VODILI 
ŠTUDENTSKO PASTORALO 
ZADNJIH 40 LET V MARIBORU 
 
 

 Prav tako je v soboto 19. 
Novembra v stolnici ob 17.00 –
SLOVESEN SKLEP LETA 
USMILJENJA IN ZAPRTJE 
SVETOLETNIH VRAT V STOLNICI – 
sodelujejo skupine Vere in luči iz 
mariborske regije 
18.30 – sveta maša 
19.30 – 20.30 – zahvala za sveto 
leto s skupino Veselje ob pesmi, 
tihoti in premišljevanju, 
Kdo more naj se udeleţi tega 
lepega dogajanja! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

logotip svetega leta usmiljenja 



Svetnica tedna 
 
Zgodba njenega življenja se bere 
kakor napet pustolovski roman, 
saj je morala v svojem kratkem 
življenju marsikaj prestati, še 
največ zasmehovanja, 
poniževanja in celo pregnanstvo. 
Največja pustolovščina pa je bilo 
prav gotovo njeno bogoljubno 
življenje in dobrota njenega srca. 
Znana je namreč kot velika 
dobrotnica in zavetnica ubogih, 
lačnih in odrinjenih. Vse svoje 
ogromno imetje je razdala njim, 
zgradila bolnišnico in v njej 
stregla bolnikom, na svojem 
gradu pa dnevno prehranjevala 
na stotine ljudi. Po moževi smrti 
in preganjanju se je odrekla 
blišču in živela skrajno siromašno 
življenje. Že dan po pogrebu (19. 
novembra 1231) so se začeli na 
njenem grobu dogajati čudeži, 
zato jo je papež komaj štiri leta 
po smrti razglasil za svetnico.  
 
»Vse, kar imam, je že dolgo 
lastnina ubogih. Razdelite 
torej, kar še ostane, mednje, 
razen moje slabe halje, v kateri 
me pokopljite. Oporoke ne 
delam, ker nimam drugega 
dediča kakor Kristusa.« 
 
1. Potrpeţljivo in v prostovoljnem 
uboštvu prenašaj zaničevanje 
drugih. 
2. Poniţnost naj ti bo posebej pri 

srcu. 3. Ne išči človeške tolaţbe 
in mesenih strasti. 4. Bodi 
usmiljena do bliţnjega. 5. 
Zahvaljuj se Bogu, da te je s 
svojo smrtjo rešil pekla in večne 
smrti. 6. Ker je Bog veliko zate 
pretrpel, tudi ti potrpeţljivo nosi 
svoj kriţ. 7. Imej Boga vedno v 
svojem srcu in v svojih mislih. 8. 
Z vso dušo in telesom se 
popolnoma posveti svojemu Bogu. 
9. Večkrat se spomni, da si delo 
boţjih rok ter si prizadevaj, da 
boš mogla biti z njim večno 
zdruţena. 10. Kar ţeliš, da bi 
ljudje tebi storili, tudi ti drugim 
stori. 
11. Vedno se spominjaj, kako 
kratko je človeško ţivljenje in da 
umirajo tako mladi kakor stari. 
Zato vedno hrepeni po nebeškem 
ţivljenju.  
12. Vseskozi obţaluj svoje grehe 
in prosi Boga, da ti jih odpusti. 
 
Kratka pravila za življenje, ki jih 
je sv. Elizabeti predpisal njen 
spovednik. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Molitev tedna  

Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem 

ljudem. Molimo za vse ljudi v 

zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi 

strahu in osamljenosti. S svojo 

ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove 

družine in prijatelje, zaposlene v 

zaporih in vse, ki zanje skrbijo. 

Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja 

drugih, še posebej žrtve kaznivih 

dejanj. Pomagaj nam, da si bomo 

odpuščali, ravnali pravično, ljubili 

usmiljenje in v ponižnosti hodili 

skupaj s Kristusom v Njegovi moči in 

z njegovim Duhom, danes in vsak 

dan. Amen. 
 
 

 Sv. maše pred nami 
 

33. NEDELJA MED LETOM, 
13.11., Stanislav Kostka, 
redovnik; 
09.00 + Stanislav Jelenko 
 
PONEDELJEK, 14.11., 

Nikolaj Tavelić, mučenec;     
19.00 + Ladislav Šiket 

TOREK, 15.11.,  
Albert Veliki, škof in cerkveni 
učitelj;     
19.00 + iz rodbine Krajnc 
 
SREDA, 16.11.,  
Marjeta Škotska, kraljica; 
19.00 + p. Albin Černenšek 
 
ČETRTEK, 17.11., Elizabeta 
Ogrska, redovnica; 
19.00 + p. Bogoljub Gselman 
 
PETEK, 18.11., Posvetitev 
bazilik sv. Petra in Pavla;  
19.00 – v priprošnjo 
 
SOBOTA, 19.11.,  
Anastazij II., papeţ; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + ţupljani in dobrotniki   
            naše ţupnije 
 
NEDELJA KRISTUSA KRALJA, 
6.11., Lenart, opat; 
09.00 + Sonja Krumpačnik  
  in + iz druţin Golija Krumpačnik 
 

Izdajatelj 
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