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Pridiga nadškofa Cvikla ob pogrebu škofa Smeja
V noči na nedeljo sem v
sanjah srečal škofa dr.
Jožefa Smeja. Bil je v sobi,
a se je vse bolj oddaljeval
od mene, dokler ni
svetloba postala tako
močna, da ga nisem mogel
več videti. Zjutraj pa me je
že čakalo sporočilo, da je
g. škof na god Darovanja
Device Marije in na
predvečer praznika Kristusa kralja dokončno stopil v Kristusovo kraljestvo
resnice, življenja, svetosti, milosti, pravičnosti, miru, ljubezni.
Dragi g. škof Jožef! Jezus Kristus, Kralj vesoljstva, je prišel po Vas, Vas
poiskal, da Vas povede v Očetovo hišo. Na Vaši delovni mizi je bila, tudi še
v zadnjih letih Vašega življenja, knjiga Tomaža Kempčana Hoja za
Kristusom. Iz nje ste nam večkrat citirali misel: »Ko bi človek večkrat
premišljeval o smrti kakor pa o dolgem življenju, bi se brez dvoma hitreje
poboljšal.«
Se razume, da poleg vseh drugih knjig z Vaše delovne mize nikoli ni bilo
umaknjeno Sveto pismo, navadno ste ga prebirali v različnih jezikih, pa
Konkordanca v latinščini, razni slovarji in Slovar slovenskega knjižnega
jezika v petih knjigah. Kot apostol Pavel na koncu svojega življenja ste se
tudi Vi živo zavedali, kaj vse ste v življenju prejeli: po dobrih starših,
sošolcih, učiteljih, profesorjih, predstojnikih v bogoslovju, župnikih, kjer ste
kaplanovali, po škofih, s katerim ste sodelovali.

Vaša hvaležnost se je kazala v tem, da ste to, kar ste
prejeli, z veseljem in velikodušno delili naprej. Da
ste se razdajali na različne načine, veselo in
nesebično, da ste delili duhovne in materialne
dobrine. Tako ste bili najbolj podobni svojemu
Učitelju, ki ni prišel, da bi mu služili, ampak da bi
nam on služil. Pri svojih pastoralnih obiskih po
naših župnijah ste v svojih govorih kot skrben
oznanjevalec vedno postavljali v ospredje Božjo
besedo in jo skušali približati na živ in razumljiv
način. Radi ste se dobro pripravili na govore, da ste
lahko spregovorili brez napisane predloge, saj ste imeli izreden spomin vse
do konca življenja.
Blizu so Vam bile Jezusove besede, zapisane v Janezovem
Evangeliju: »Uboge imate namreč vedno med seboj, mene pa nimate
vedno.« Vse naše oznanjevanje namreč nima prave vrednosti, če ni podprto
s pričevanjem, tudi tako, da znamo biti z ubogimi skupaj, kdaj tudi ob toplem
ognjišču. Večkrat smo Vas lahko slišali: »Rad bi umrl brez dolgov, brez
denarja, brez grehov«. Mislim, da se Vam je to tudi uresničilo.
Razlagali ste nam: »Že pred 2. svetovno vojno ljudje niso mogli razumeti
duhovščine, da so nekateri imeli svoje hiše ali posestva, po drugi strani pa
so pastoralno delo zanemarjali.« Odločitev, da ne želite postati podobni
duhovnikom, ki so gledali predvsem nase, je v Vas dozorela že na začetku
Vaše duhovniške poti. Takoj ste zavzeli distanco do materialnih dobrin in ta
drža Vas je spremljala na vsej duhovniški in škofovski poti.
Znano je, kako Vam je nekoč mama kupila blago za novo obleko in ga
prinesla, pa je še isti dan prišel nekdo k Vam in prosil za pomoč. Stiska tega
človeka se Vas je tako dotaknila, da ste dali podarjeno blago še isti dan
naprej in ga poklonili potrebnemu. Z drugo besedo: bili ste človek, ki ni znal
reči »ne«. Sami ste to opravičevali z dejstvom: »Če bi rekel ne, bi zame
veljale ostre besede iz Knjige Pregovorov: 'Kdor zadržuje ali skriva žito, ga
zadene prekletstvo.'«
Veseli ste bili darov. Pa ne zato, ker ste jih dobili, temveč ker ste z njimi
dobili priložnost, da jih lahko po Božji volji delite naprej. Danes, ob tem
slovesu, se želimo Bogu zahvaliti za pričevanje, ki nam ga kažete s svojim
življenjem in nam s tem podarjate dragocen zgled za naše ravnanje in
odločanje.
Ko govorim o pričevanju, želim še posebej podčrtati, da ste bili človek
molitve in iskalec Božje bližine. Z drugo besedo, bili ste prežeti s to Božjo

bližino, ki ste jo potem
velikodušno delili, kot
duhovnik in škof, kot
duhovni
oče,
poln
življenjske modrosti. Ne
samo Vaše besede, vse
Vaše življenje govori o
Vaši veri in predanosti
Bogu.
Ob slovesu od Vas čutimo veliko hvaležnost Bogu, da nam je bilo dano, da
smo lahko z Vami preživeli del življenja. Meni veliko pomeni, da sem po
Vaših rokah prejel duhovniško posvečenje in da ste bili pri škofovskem
posvečenju soposvečevalec. Še bolj pa sem hvaležen, da sem imel v Vas
vedno tako svetel vzor in, dobro vem, tudi človeka, ki me je nenehno
podpiral s svojimi molitvami.
Radi ste imeli duhovniško družbo. V njej ste se počutili »doma«. Vsak
duhovnik je bil za Vas vreden ljubezni in pozornosti, še posebej, če je kdo
doživljal trenutke osamljenosti ali krize. Radi ste se pogovarjali in dajali
modra, bratska navodila.
Posebno mesto v Vašem duhovnem življenju je imela Božja Mati Marija, saj
ste njeno bližino in varstvo začutili že v domači hiši, Ona Vas je spremljala
na vseh postajah Vašega življenja. Tako ste tudi mašniško posvečenje prejeli
na praznik Brezmadežne, škofovsko posvečenje pa na praznik Marije,
Matere Cerkve.
Tudi svojega škofovskega gesla »Gratia plena, recordare« ali »Milosti
polna, spomni se« niste izbrali zgolj zato, ker oba citata, latinski in
slovenski, vsebujeta po 20 črk; ampak predvsem zato, ker
beseda »recordare« ne pomeni le »spomni se«, temveč tudi »dati in sprejeti
srce«. Tudi to Vaše škofovsko geslo lepo povzema Vaš življenjski program:
dati srce Bogu in sprejeti njegovo voljo kot vodilo za pot življenja, kot je to
storila Devica Marija. Na god Darovanja Device Marije ste to svoje geslo
ponovili: »Milosti polna, spomni se«, in dodali še: »Pridi pome!« In lahko
rečemo: Marija je prišla in vas odvedla k Jezusu – Kralju vesoljstva in s tem
k Očetu. Še prej pa ste izrekli besede, ki ste jih zapisali v svoji oporoki:
»Ponižno in iskreno prosim odpuščanje, če sem koga (tudi vede, hote) užalil.
Seveda tudi sam odpuščam eventualnim žaljivcem«.
In svojo oporoko ste takole zaključili: »In manus tuas, Domine, comendo
spiritum meum« (»Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo«), si drznem: »In
cor tuam, Domine comendo spiritum meum« (»v tvoje srce izročam svojo

dušo«). Verujemo in upamo,
da Vas je na obali večnosti
čakal On, ki Vam je podaril
življenje, ki je v Vaše srce
položil duhovniški poklic,
Vas izbral za škofa, Vas
blagoslavljal na poti življenja,
tudi v zadnjih dneh.
Hvala Vam, g. škof, za Vaše
služenje v Božjem vinogradu.
Naj Vaše veselo in nesebično
služenje in tudi Vaše trpljenje
obrodi bogate sadove v novih
duhovniških poklicih, ki jih
naša krajevna Cerkev tako
potrebuje. Zahvaljujem se
vsem, ki ste skrbeli za
pokojnega g. škofa. Hvala
vsem, ki ste pripravili to
prisrčno slovo, predvsem
tukajšnjemu župniku Stanislavu Zveru in škofu dr. Petru
Štumpfu.
Dragi g. škof Jožef, ob tem
Vašem slovesu smo žalostni,
a tudi polni hvaležnosti za
vse, kar smo po Vas
prejeli. Naj Vaše služenje,
duhovniško in škofovsko,
obrodi bogate sadove! Vi pa
se spočijte v Božjem objemu!
_____________________
»Ko bi človek
večkrat premišljeval
o smrti kakor pa o
dolgem življenju,
bi se brez dvoma
hitreje poboljšal.«
Tomaž Kempčan

MARIJANSKI KOLEDAR
Prispel je že novi Marijanski koledar za leto 2021. Cena koledarja je 2,50€.
Dobite ga lahko v župnijski pisarni v času uradnih ur.
DAROVANJE ZA CERKVENE POTREBE
Ob pogrebu Marije Benko so za cerkev darovali:
- hčerka Bernardka z družino: 100€ - sestra Anica z družino: 120€
- sestra Albina z družino: 100€
- družina Vučak iz Beznovec: 30€
- Tanja Benko z družino: 35€
Ob pogrebu Karla Langa so za cerkev darovali:
- žena Ana Lang: 30 €
- hčerka Anita Lang z družino: 30€
- Marta Benkič Domajinci 53: 20€ - Marta Vogrinčič Domajinci 47: 20€
Bog plati vsem!
ADVENTNA SVETA SPOVED
V naši župniji bo možnost za sv. spoved in prejem sv. obhajila v soboto
12.12.2020 in v nedeljo 13.12.2020 od 10.00-15.00 ure.
Spoved in obhajilo je mogoče opraviti le posamično - enemu verniku,
oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva.
Obvezen je predhodni dogovor z župnikom, da se določi uro, ko bo
mogoče priti v cerkev. Brez predhodne najave zakramentov ni mogoče
prejeti. ( najava na tel: 031/693 577)
Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, obvezno je
razkuževanje rok in nošenje maske - tudi v spovednici!
Obhajilo lahko prejmete po sv. spovedi.
VERSKI TISK
Družino in Ognjišče je mogoče prejemati po pošti ali na župniji.
Celoletna naročnina za Družino znaša: 119,60€.
Celoletna naročnina za Ognjišče;
- po pošti: 34,30€
- na župnijo: 33,50€
Novi naročniki in tisti, ki reviji že prejemate se čimprej javite po telefonu
ali v pisarni in potrdite naročnino za ti dve reviji, da bomo lahko pravi čas
vse uredili. Priporočamo vam, da vas reviji prejema čim več po pošti. Tako
ju boste najhitreje in sigurno prejeli. Tudi prejemanje revij po pošti lahko
uredite in plačate v župnijski pisarni.
Naročnina mora biti poravnana do 20. januarja 2021.

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.
Sveti Miklavž / Nikolaj
Miklavž je eden bolj priljubljenih svetnikov. S posebnim
veseljem ga pričakujejo otroci - pridne nagrajuje, poredne
svari in opozarja. Nič neprijaznega, mrkega, togega,
tujega ni na njem. Ljubezen do bližnjega in bratovska
pomoč, lastnosti, ki ju kaj radi občutimo kot nadležno
dolžnost, sta pri svetemu Miklavžu nekaj tako samo po
sebi razumljivega, da ganeta še tako trdo srce in ga
pridobita za dobro.
Adventni venčki, ki so jih veroučenci izdelali
doma.
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sv. Ambrozij, škof, cerkveni učitelj
za + Dragico Olaj / hčerka Anita
Brezmadežno spočetje Device Marije
za + Karla Sapača obl. / brat Jože
sv. Peter Fourier, redovni ustanovitelj
za + pokojne iz družine Lovenjak / domači
sv. Loretska Mati Božja
za + Marijo Benko / družina Celec iz Murske Sobote
sv. Damaz I., papež
za + Matildo Žilavec / brat Leopold iz Kanade
sv. Devica Marija iz Guadalupe
za + Ludvika Šinko obl. / domači
3. adventna nedelja
za + pokojne in žive župljane
sv. Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj
za + Matija Horvata iz Trnja
sv. Antonija, Krizina in druge drinske mučenke
po namenu darovalca
sv. Adelajda, kraljica
za + Terezijo in Slavka Nerada iz Črenšovec obl.
sv. Janez de Matha, redovni ustanovitelj
za + Franca Fűkaša / družina Hari
sv. Vunibald, opat
za + Kristino Kerec / družina Flegar iz Ropoče
sv. Urban V., papež
za + Marijo Benko / družina Vučak iz Beznovec
2. adventna nedelja
za + žive in pokojne župljane

ŽUPNIJA CANKOVA, Cankova 65, 9261 Cankova
Župnijska pisarna / uradne ure: torek in četrtek 15.00 - 17.00
e-pošta: zupnija.cankova@gmail.com
internetna stran: http://cankova.zupnija.info
odgovarja: Štefan Grabar, Gsm: 041 716 545 ali 02 540 10 15

