
TO JE ČAS MILOSTI.  
TO JE MOJA IN TVOJA PRILOŽNOST! 

Mnogi se sprašujejo, zakaj je papež Frančišek razglasil jubilejno leto 
Božjega usmiljenja. Smo v času velikih zgodovinskih sprememb. Mnoge to 
navdaja s strahom. Čutijo se ogrožene.  

Tudi Cerkev išče, kako zopet najti pot k človeku. Da se bo današnji 
človek zaustavil in prisluhnil, mu je potrebno nekaj ponuditi. Kaj? 
Znamenja upanja in Božje bližine. To je tisto poslanstvo, ki ga je Cerkev 
prejela na velikonočno jutro: da oznanja Vstalega, živega in med nami 
navzočega Gospoda. To je vesela novica, to je sporočilo, da nas Bog ljubi. Mi 
lahko najdemo Gospoda, ker nas On išče, da bi nas sprejel na svoje rame in 
nas odnesel nazaj v Očetovo hišo. Samo takrat, ko začutimo, da nas je 
doseglo Božje usmiljenje, lahko tudi mi postanemo misijonarji (prinašalci 
in pričevalci) tega usmiljenja drugim.  

Sveto leto je zato priložnost, ki je ne smemo zamuditi. Je ugoden čas, 
da ozdravimo rane, ki jih nosimo v sebi, da gremo iskat tiste, ki iščejo, da bi 
se jih dotaknila Božja bližina. 

Gospod nas ne bi spodbujal k pokori, če ne bi spokornikom obetal 
odpuščanja (prim. Lk 15,7). Bog je veliko bolj usmiljen in skrben, kot si mi 
predstavljamo. Ni osoren, godrnjav in besneč,… je usmiljen, prijazen in 
dober. 

Želim si, da bi v tem svetem letu to odkrivali, da nam je Bog vselej 
pripravljen  odpustiti. Vedno nas je pripravljen sprejeti v svoj topli objem, 
ker nas ima rad. 

Naj ne bo cilj svetega leta samo, da najdemo pot do spovednice, ampak 
osebno izkustvo, da me je doseglo Božje usmiljenje. To pa pomeni, da 
postanem drugačen, sposoben stopiti v logiko usmiljenja in ljubezni. Sveto 
leto naj bodo vrata, ki me vodijo v poglobljen način življenja po veri, ki se 
odraža tako v duhovnih kot telesnih delih usmiljenja. 

Naj nam Mati Božja, ki jo tukaj v Mariboru častimo kot Mater 
usmiljenja, in Ptujskogorska Mati Božja, kateri je v varstvo izročena naša 
nadškofija, ter priprošnja bl. Antona Martina Slomška odpre naše oči, da 
bomo razumeli nalogo, h kateri smo poklicani. Samo tako bo jubilejno sveto 
leto obrodilo bogate sadove. 

+Alojzij Cvikl DJ, mariborski nadškof metropolit 

 


