
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda nadškofa 
 
Ob zahvalni nedelji razmišljamo o 
hvaležnosti in se zahvaljujemo za 
vse, kar v življenju imamo in nam 
je dano. Občutek hvaležnosti je 
velika moč človeške duše – rekli bi 
lahko, da je hvaležnost prvi, 
spontan začetek religije. Če bi 
iskali, kaj je tisto najbolj 
univerzalno, temeljni vzgib srca, 
ki je skupen vsem religijam in 
tudi vsakemu človeku, sem 
prepričan, da sem spada 
hvaležnost. Vsak človek ima v 
srcu vsaj toliko prostora, da lahko 
čuti hvaležnost za dar življenja, 
za zdravo pamet, za zdravje, za 
družino, za sočloveka, za službo, 
za mir ... Občutki te globoke 
hvaležnosti, ki jo nosimo ljudje v 
sebi, so popolnoma pristni. Ljudje 
se ločimo šele pri nadaljnjem 
vprašanju, komu smo hvaležni? 
Kdo je naslovnik hvaležnosti? 
Kristjani odgovarjamo, da gre 
prva zahvala Bogu. Ne 
predstavljam si, kako težko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mora biti človeku, ki v sebi nosi 
veliko mero hvaležnosti, pa ne 
najde Njega, komur je hvaležen.  
 
Ob tej priložnosti se kot pastir 
mariborske krajevne Cerkve 
obračam na vas duhovniki in 
diakoni, škofijski in redovni, ki se 
razdajate za zaupana vam 
občestva. Veliko hvaležnost čutim 
tudi do vas, redovnice in 
redovniki, ki s svojim življenjem 
pričujete za vrednote, ki se svetu 
zdijo zastarele, vendar vsi 
čutimo, da so kako zelo so 
potrebne. Besedo zahvale 
namenjam tudi vsem sodelavcem 
po župnijah: katehistinjam in 
katehistom, članicam in članom 
župnijskih pastoralnih in 
gospodarskih svetov, ključarjem, 
zakristanom, delivcem obhajila, 
pevcem, bralcem, voditeljem in 
članom molitvenih in zakonskih 
skupin, vsem, ki čistite in krasite 
cerkve. Tukaj ne smem pozabiti 
na pridne gospodinje, ki svoj 
prosti čas namenite za strežbo 
duhovnikom in gostom v 
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župniščih. Hvaležnost pa izražam 
tudi vsem tistim tihim molivcem 
po naših župnijah, tudi tistim, 
katerih molitev je trpljenje, ki ga 
darujete. Vsem sem hvaležen za 
mnoge žrtvovane ure, ki jih mnogi 
ne opazijo, so pa v večnem 
Božjem spominu.  Hvaležen sem 
tudi za vse nabirke, darove in 
prispevke po župnijah. Veliko je 
bilo storjenega ravno s pomočjo 
dobrodušnih darovalcev. Po 
župnijah lahko vidimo, kaj se da 
narediti s skupnimi močni. Tako 
sem resnično ponosen na vse 
obnovljene zgradbe in na vsa v 
Kristusu trdno zasidrana občestva, 
ki so čuteča do najbolj ubogih. 
Prav tako se zahvaljujem za vse 
nabirke, ki jih oddajate na 
nadškofijo, in druge darove, ki jih 
namenjate za delovanje 
nadškofijskih uradov in drugih 
ustanov.  
 
Duhovnikom zahvala za oddane 
binacije in trinacije, za prispevke 
v duhovniški solidarnostni sklad 
ter za vestno plačevanje 
prispevkov. Na koncu se vam 
vsakemu posebej iskreno 
zahvalim za vsako dobro besedo 
in molitve. Zahvaljevanje je seme 
veselja, zato si upam reči, da se 
vsak dan posebej zahvaljujem za 
našo skupno prehojeno pot. 
Zahvala in veselje pa sta tudi v 
središču oltarne daritve pri 
evharistiji, ko vedno znova 
vstopamo v veselje svojega 

Gospoda (Mt 25,21). Veselje in 
zahvala naj bo v našem srcu, ko 
na priprošnjo blaženega Slomška 
kličemo blagoslova na našo 
nadškofijo. 

msgr. Alojzij Cvikl DJ 
nadškof metropolit 

 
 
 

 Svetnik tedna  

 
Martin Tourski, galsko-frankovski 
narodni svetnik, se je rodil okoli 
leta 316 v Panoniji (sedanji 
zahodni Madžarski). Njegovi starši 
so bili pogani, Martin je proti 
njihovi volji z dvanajstimi leti 
prosil za sprejem med 
katehumene. Na krst je moral 
čakati šest let.  

Pri petnajstih letih je stopil v 
državno vojsko in postal častnik 
gardne konjenice.  Znana je 
zgodba o tem, kako je Martin 
nekega mrzlega zimskega dne 
pred mestnimi vrati v Amiensu 
presekal svoj častniški plašč in 
polovico dal od mraza prezeblemu 
beraču. Ponoči se mu je prikazal 
Kristus, ogrnjen s tem plaščem, in 
mu dal vedeti: vse, kar storite 
ubogim, storite meni. Kakor hitro 
mu je bilo mogoče, se je Martin 
poslovil od cesarske službe in se 
napotil k škofu Hilariju v Poitiers. 
Tam je prejel nižje redove, 
mašniško posvečenje pa je prejel 



nekaj let kasneje. Martin pa je 
želel živeti v samoti, zato si je 
zunaj mesta Poitiers postavil 
celico. Sčasoma so se mu 
pridružili mnogi učenci in tako je 
blizu mesta Tours zrastel 
samostan.  

Predstojnik Martin si je prizadeval 
svojo skupnost voditi k čim 
popolnejšemu posnemanju 
Kristusove ljubezni. Leta 371 je 
bil izpraznjen škofijski sedež v 
mestu Tours. Verniki in duhovniki 
so za svojega novega škofa 
soglasno izvolili Martina. Od tedaj 
je bil Martin zvest in skrben pastir 
svoje črede. Ljudje so ga poznali 
in ljubili kot svojega očeta. 
Povsod so govorili o milostni moči 
njegovih čudežnih ozdravljenj, 
izganjanja hudih duhov in 
obujanja mrtvih. Živo se je 
zavedal svoje apostolske naloge. 
Vedno je imel pred očmi 
zveličanje svojih vernikov in 
varovanje pravega nauka. Verno 
ljudstvo ga je kmalu po njegovi 
smrti 8. novembra leta 397 – 
začelo častiti kot svetnika.  

Bil je eden prvih svetnikov-
nemučencev, ki mu je Cerkev 
priznala svetniško čast. Na tisoče 
cerkva, mest in gradov je dobilo 
svoje ime po njem. Njegov grob v 
Toursu je bila ena najbolj znanih 
božjih poti v srednjem veku.  

Njegovo češčenje so zelo 
pospeševali benediktinski menihi 
med 7. in 10. stoletjem. Iz tega 
časa so tudi naše najstarejše 
cerkve, posvečene sv. Martinu: v 
ljubljanski škofiji jih je 41, v 
mariborski 16, v koprski 17. Te 
številke nam povedo, kako češčen 
je bil sveti Martin med našimi 
vernimi predniki. Ime Martin je 
Slovencem zelo ljubo. Skrajšana 
oblika je Tine, Tinek, v "prevodu" 
Davorin ali Davor. Ženske oblike 
so Martina, Tina, Tinka, 
Davorina. 

 

 Naša oznanila 

 V organizaciji Kolpingove 
druţine Šentilj v Slovenskih 
goricah Vabimo na romanje v 
Salzburg ob 200 letnici znane 
pesmi Sveta noč, ki bo 
15.12.2018. Odhod avtobusa bo 
ob 5.45 iz Košakov – ţupnijsko 
parkirišče. Prispevek za prevoz je 
35 eur, kosilo je v lastni režiji in 
ni všteto v ceno.  Ogledali si 
bomo Salzburg, stolnico, poslušali 
petje različnih slovenskih otroških 
in odraslih pevskih zborov, imeli 
bomo slovensko sv. mašo. Obiskali 
bomo tudi cerkvico Oberndorf pri 
Salzburgu, kjer je bila leta 1818 
prvič zapeta pesem Sveta 
noč.    Čim prej se prijavite v 
ţupnijskem domu.  

 



 Za nami je praznik vseh svetih 
in Vernih duš dan. Prav gotovo 
bomo izpolnili pogoje za prejeme 
popolnega odpustka za naše 
rajne, ki ga Cerkev naklanja v 
prvih osmih dneh novembra. 
Potrebno je iskreno prizadevanje 
za spreobrnjenje in svetost 
življenja, kar pomeni, da smo v 
teh dneh pri sv. spovedi, 
prejmemo sv. obhajilo, ter 
molimo Vero in Očenaš po 
namenu sv. očeta.  

Na vse svete in na Vernih duš 
dan lahko odpustek prejmemo v 
vsaki cerkvi, na druge dneve je 
potreben tudi obisk pokopališča.   

Ob obisku grobov naših pokojnih 
se nanje najprej spomnimo z 
molitvijo, šele nato s svečami in 
cvetjem.   

 

 Od ponedeljka do srede so 
duhovniki naše nadškofije 
skupaj z našim nadškofom 
Cviklom na tradicionalnih 
duhovniških dnevih. Zato v 
ponedeljek in torek ne bo 
večerne sv. maše.  

 
 

 Sv. maše pred nami 
 

 
 

31. NEDELJA MED LETOM – 
ZAHVALNA, prva v mesecu, 
4.11, Karel Boromejski, škof; 
09.00 + Franc Verdnik 
 

PONEDELJEK, 5.11.,  
Zaharija in Elizabeta,  
starša Janeza Krstnika;  
19.00 – ni večerne sv. maše 
 
TOREK,6.11., Lenart, opat;  
19.00 – ni večerne sv. maše  
 
SREDA,7.11., Engelbert, škof; 
19.00 – za zdravje 
 
ČETRTEK,8.11., Bogomir, škof; 
19.00 + Miro in Mirko Sterniša  
   
PETEK,9.11., Ursin, škof;  
19.00 + iz družin Senekovič  
            in Veršič  
 
SOBOTA, 10.11., Leon Veliki, 
papeţ in cerkveni učitelj; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije  
 
32. NEDELJA MED LETOM, 
11.11., Martin iz Toursa, škof;  
09.00 + Soko Stanislav, starši 
Matičič, brat Jože in Tone, 
Helena in ostalo sorodstvo 
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