Streha in ostrešje spomenika je v tako slabem stanju,
da ne bo zdržalo obilnejših ali dolgotrajnejših
snežnih padavin, ki smo jih bili včasih deležni vsako
zimo, ampak se bo vdrla. Stanje strehe in ostrešja so
si ogledali tudi strokovnjaki iz Zavoda za varovanje
kulturne dediščine pred izdajo kulturno-varstvenega
soglasja.
Drži, da so temelji tisti, ki morajo biti dovolj močni,
da lahko na njih gradimo, a vemo tudi, da je streha
tista, ki nas varuje in nam pomaga ohraniti vse tisto,
kar postavimo na temeljih. Temelji pomagajo, da
nekaj postaviš, streha pa, da to ohraniš. Zato Vas
prosimo za pomoč pri pridobivanju potrebnih
sredstev za obnove cerkvene strehe. Le tako bomo
lahko ohranili vso tisto bogato dediščino, ki je
zgrajena na temeljih dela naših predhodnikov ter
tisto, kar bomo zapustili našim zanamcem.
Za vsako bolezen rož’ca raste, pravi pregovor, tako tudi
za vsako duševno stisko obstaja molitev. Skrb za streho
morda ni tista klasična duševna stiska, a zelo močno
stiska vse, ki nosijo takšno ali drugačno odgovornost
za streho doma molitve našega občestva. Molitev je
vir življenja, ki potrebuje tudi čisto konkretna dejanja.
Tokrat vas prosimo za dar in pomoč pri iskanju tistih,
ki bi lahko darovali in tako pomagali zaščititi kulturni
in verski spomenik ter streho naše molitve.
Svoj dar lahko darujete na več načinov:
preko položnice na tej zgibanki,
osebno prinesete dar v župnijsko pisarno,
oddate v nabiralnik pri Slomškovem grobu.
Že sedaj se vam zahvaljujemo za vašo pripravljenost
za pomoč in tudi razširjanje tega vabila med tiste,
ki bodo radi pomagali, da naša Stolnica dobi varno
streho.
Župnik s sodelavci

OBNOVLJENA STREHA –
VARNO ZAVETJE
Prošnja za pomoč pri obnovi naše stolnice –
hiše vere, molitve in kulture
Blaženi A. M. Slomšek je 4. septembra 1859 prenesel
škofijski sedež iz Št. Andraža v Labodski dolini na
avstrijskem Koroškem v Maribor. S tem dejanjem pa
je takratna mestna župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika
postala škofova cerkev – stolnica.
Postala je mati vseh cerkva v naši nadškofiji, naš skupen
dom, kjer se srečujemo z Bogom in med seboj. Tukaj
doživljamo, da smo ena sama družina. Stolnica je mati
in glava, ali po latinsko »mater in caput«, vseh cerkva
v naši nadškofiji.
V stolnici tako doživljamo in čutimo naše vraščanje in
povezanost z vesoljno Cerkvijo.
V stolnici se čutim doma, kajti tukaj so vsi večji in
uradni dogodki v naši nadškofiji, pa ne samo to, z
verniki stolne župnije obhajam vse večje praznike v
cerkvenem letu.

Pomen Stolnice kot kulturnega spomenika za mesto
Maribor, za SV Slovenijo in za Slovenijo v celoti
lahko opišemo v vsaj sto tisoč besedah in se ob tem

Župnijska kronika, v kateri so zavedena vsa večja
obnovitvena dela na in v cerkvi po posameznih letih,
nikjer ne navaja obnove strehe cerkvene ladje in
prezbiterija po petdesetih letih prejšnjega stoletja.
Tudi v povojni kroniki ne najdemo morebitnih zapisov
obnove, prav tako ne med ustnimi viri. Sklepamo
lahko le, da so strešniki torej res že zelo stari in temu
primerno je tudi stanje strehe. Zaradi zamakanja strehe
je akutno ogrožena tudi notranjost cerkve in hkrati
varnost obiskovalcev, romarjev in mimoidočih.
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V skrbi za to dediščino smo se prijavili na razpis
Ministrstva za kulturo. Streha na naši Stolnici
(glavna ladja in prezbiterij) je namreč tako dotrajana,
da moramo nujno pristopiti k obnovi. Vrednost
projekta je 149.061,80 €. Iz razpisa smo pridobili
43.227,92 €. Ostali delež 105.833,88 € moramo
zagotoviti sami. Neznanka pa je še zaradi podražitve
materialov v zadnjem času. Dela se bodo izvajala
avgusta in septembra. Zato se sedaj obračamo na vas
in vas prosimo za pomoč. Prosimo vas za dar po vaših
močeh in po vaši presoji.

Pomen Stolnice za naše občestvo lahko opišemo le
vsak zase ali vsaj za svojo družino. Kaj nam pomeni
Stolnica? Kaj nam pomeni priti v nedeljo k maši
v to cerkev in sedeti pod streho, ki ne pušča? Kaj
nam pomeni, da so cerkvena vrata čez dan odprta in
imamo vedno možnost pogovora z Jezusom in to pod
varno streho? Kaj pomeni za nas, da je naša župnijska
cerkev del pomembnih dogodkov, ki jih ustvarja kot
nadškofijski metropolitanski sedež? Kaj nam pomeni
varna in nepropustna streha doma? Saj Stolnica je naš
dom ali ne?

C H A R

Cerkev je najprej občestvo. Skupna molitev, molitev
drug za drugega je temelj in osnova občestva. V teh časih
smo navajeni moliti doma. A vemo, da potrebujemo
tudi skupno srečanje in zato po časih zaprtosti doma
vendarle stopamo nazaj v svojo skupnost. Če je
molitev doma temelj življenja vere, je skupna molitev
v cerkvi streha, ki varuje to, kar doma gradimo. Le
povezani v občestvo v cerkvi začutimo moč molitve, ki
je vir življenja. Ker se zavedamo pomena naše stolnice,
kulturnega, zgodovinskega in tudi čisto sedanjega,
nam za našo stolnico ni vseeno.
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Spoštovani župljani in župljanke ter vsi prijatelji
naše stolnice!

sprehodimo skozi različna stoletja. Tam od prve
omembe cerkve v prvi polovici 12. stoletja skozi
različna obdobja, ki so pustila pečat v notranjosti
in na zunanjosti cerkve. Cerkev je pomembna tudi
zaradi groba blaženega Antona Martina Slomška in
tudi zaradi tistega, kar mnogi od nas še nosimo v
spominu, srcu in duši: obisk svetnika Janeza Pavla II.
Pomena tega obiska se najbolj zavemo, ko mladim
spregovorimo o svetnikih. Res je zanimivo povedati,
da si srečal svetnika, še bolj pa je mladim in mlajših
zanimivo slišati, da je v tej cerkvi, blizu klopi, kjer
sami delajo korake v življenje vere, sedel svetnik. Opis
Cerkve Sv. Janeza Krstnika kot kulturnega spomenika
je na voljo v različnih knjigah, spletnih straneh in je
v bistvu splošno znano dejstvo, da je ta cerkev glavni
sakralni kulturno-umetniški spomenik mesta ter
pomembno romarsko središče v Sloveniji. Tukaj je
tudi nadškofijski metropolitanski sedež.

DAR ZA STREHO

Kot nadškof in pastir naše nadškofije se obračam na vas,
drage sestre in bratje, da stopimo skupaj in pomagamo
obnoviti streho naše stolnice.
Zahvaljujem se vsakemu izmed vas za vašo pomoč
in sodelovanje. Vedno sem zaupal v pomoč bl. A. M.
Slomška in tudi tokrat zaupam, da nam bo pomagal,
da obnovimo njegovo stolnico, da bo naša stolnica hiša
molitve, naš skupni dom in hiša kulture, prepojene z
evangelijem.
mariborski nadškof metropolit
msgr. Alojzij Cvikl

