
            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                15. marec 2015  

 

NEDELJA 4. POSTNA                                        

15.03.  

 

ob 7h      za farane                                                                       
ob 8.30   na Pernovem  za +Jožeta Pohole in Frančiško Ciglar 
ob 10h    za +Toneta Grobelnik, obl.,            
                       ter družini Grobelnik in Verdel  

Ponedeljek Hilarij                                      

16.03.                 ob 18h   za +Ano in Franca Reher  

Torek Jedrt (Jerica)                                 

17.03.            ob 7h     za +Franca, Rozalijo in Antona Dolar  

Sreda Ciril Jeruzalemski                                            

18.03.                                                   ob 7h     za rajne Pušnikove  
ob 18h   za +Mirana Srebočan, osmina                  

Četrtek JOŽEF, Jezusov rednik                           

19.03.           ob 7h     za +Jožefo in Alojza Podlesnik  
ob 16.30   na Pernovem  za +Jožeta in Nežo Siter ter Nino Volf  
ob 18h   za +Pepco Tepeš  

Petek Klavdija                                                                                                                                                                 

20.03. ob 18h   za +Jožeta in Štefko Krajnc  
              - po maši križev pot  

Sobota Serapion                                       

21.03.          ob 7h     za +Jožefa in Rozalijo Ašenberger                  

NEDELJA 5. POSTNA – TIHA                                 

22.03. 

 
  

ob 7h      za farane                                                                       
ob 8.30   na Pernovem   za +Jureta Gjuras, obl.  
ob 10h    za +Franca in Jožefo Veber, obl.       



 
 * Salezijanci iz Celja bodo v tem tednu pripeljali oljčne vejice za cvetno nedeljo. Dobili jih boste 
prihodnjo nedeljo, da jih boste lahko potem »vgradili« v svoje butarice.  
 
* V cvetnem tednu (od 22. do 28. marca) bo na radiu Ognjišče 10. radijski misijon. V povezavi s 
tem misijonom bo v petek (27.3.) t.i. SPOVEDNI DAN, ko bo priložnost za spoved od jutra do večera. 
Za našo dekanijo bo to v petrovški baziliki  od 9h do 19h.  
                   

********************************************************* 

      OB EVANGELIJU 4. POSTNE NEDELJE                                                                            
 
                                                                           
                                                                               
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jn 3,14–21 

POVEM VAM NEKAJ – BOG VAS LJUBI 
 

Pred časom sem neki novinarki naredil uslugo, saj sem ji poiskal podatke, za katere se je zdelo, da jih ni 
mogoče dobiti. Ko je stopila v pisarno, sem ji dejal: »A ste že pomislili, da vas ima Bog rad, kajti 
problem je rešen?« Ob teh besedah je osupnila in dobesedno stopila korak nazaj. Najbrž ji ni do takrat 
česa takega še nihče rekel. Predvidevam, da so ji včasih že zagrozili, da jo bo Bog kaznoval, da se ji bo 
maščeval ali kaj podobnega, a da jo ljubi – tega ji ni še nihče rekel. Zato me njena reakcija ni presenetila. 
In vendar je osnovno sporočilo krščanstva misel, zapisana v Janezovem evangeliju: »Bog je svet tako 
ljubil, da je dal svojega edinorojenega Ssina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil« (Jn 3,16). 
Nekateri trdijo: tudi če bi se zgubilo celo Sveto pismo in bi se ohranil le zgornji stavek, bi bilo dovolj, saj 
ta povzema sporočilo Božjega razodetja. Prav ta stavek najprej sprašuje vest kristjanom: kaj smo naredili 
iz temeljnega sporočila Svetega pisma, da ljudje bolj poznajo Boga kot maščevalca ali »policista«, ne pa 
kot Boga neizmerne ljubezni. 
Človek, ki se zaveda, da ga Bog ljubi, bo sposoben storiti velike stvari. Mati Terezija je večkrat dejala, da 
mora deliti ljubezen ljudem, ker jo toliko prejema pri Bogu. In vemo, da je ta žena ljudem dala veliko 
ljubezni. Vemo pa tudi, da je to zmogla, ker se je zavedala, da njo Bog ljubi. 
Ni bojazni, da bi človek to ljubezen izkoriščal za to, da bi grešil pod pretvezo: če me Bog ljubi, potem 
lahko grešim, saj mi bo tako in tako odpustil prestopke. Res je ravno nasprotno: človek namreč greši 
zaradi pomanjkanja ljubezni ali bolje rečeno, zaradi nesprejemanja Ljubezni, ki ga čaka v srcu.  

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 
 

Bog namreč svojega Sina  
ni poslal na svet,  

da bi svet obsodil,  
marveč da bi se  

svet po njem rešil.  
Kdor vanj veruje,  

ne bo obsojen;  
kdor pa ne veruje,  
je že v obsodbi,  

ker ne veruje  
v ime edinorojenega  

Sina Božjega.  
Obsodba pa je v tem,  

da je na svet prišla luč,  
pa so ljudje bolj vzljubili 

 temo ko luč,  
zakaj njih dela  

so bila hudobna.  
 

(Jn 3,17–19) 



 
 
Novoimenovani mariborski nadškof metropolit p. mag. 

Alojzij Cvikl DJ 
 

 

P. Alojzij Cvikl DJ (krstno ime Alojzij) je bil 
rojen 19. junija 1955 v Celju, v župniji Nova 
Cerkev. Prve štiri razrede osnovne šole je 
obiskoval 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. Posvečenje je prejel od mariborskega pomožnega škofa msgr. dr. Jožefa 
Smeja. 

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 magistrsko 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 pa je v Dravljah izpovedal slovesne 
zaobljube. 

Ljubljanski nadškof 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 iskanje prvih 
sodelavcev). 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 njegove provincialne službe 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. 



Marca 2009 je izšla njegova knjiga: «Il Padre. Servire nel nascondimento – Maksimilijan Žitnik SJ«, 
kjer predstavi življenje in delo svojega sobrata, s katerim je delil zadnja leta življenja v kolegiju. 

Po končanem poslanstvu v Rimu, konec septembra 2010, je imel v načrtu sobotno leto na Malti. Zaradi 
finančnih težav Mariborske nadškofije je moral svoje načrte spremeniti, saj je v novembru 2010 sprejel 
začasno službo ekonoma. Ob tem poslanstvu je sprejel tudi službo duhovnega pomočnika v Vitanju. 

Papež Frančišek je 14. marca 2015 imenoval p. mag. Alojzija Cvikla DJ za mariborskega nadškofa 
metropolita. 

 
 
 
 
 


