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RAZMIŠLJANJA 
SLOVENSKIH MISIJONARJEV 

O MARIJI IN OSEBNI VERI

Izraz šentvoršce je v krajih okrog 
Ptujske Gore zelo domač in pomeni 
Marijin zagovor ljudi pred Bogom: 
Marija, Zavetnica s plaščem pri svo-
jem Sinu in s svojimi svetimi beseda-
mi – šentvoršcami – neprestano po-
sreduje za nas.

Letošnje Šentvoršce, ki so že šeste po 
vrsti, so misijonsko obarvane. Na-
pisali so jih slovenski misijonarji, ki 
so ali pa še delujejo v tujini. Njihova 
besedila nam približajo podobo De-
vice Marije kot največje misijonarke 
– njen zavetni plašč namreč objema 
ves svet.

 Naj nam ta razmišljanja za vsak dan 
v Marijinem mesecu oktobru poma-
gajo posnemati Marijo v njenih kre-
postih in naj tudi nas sprejme pod 
svoj plašč!

ZA VSAK DAN V MESECU OKTOBRU

Ptujska Gora,
Minoritski samostan 

Matere Božje
2015
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Šentvoršce
KRALJICA MISIJONARJEV
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Uvodnik

Začnimo letošnje Šentvoršce 
s Frančiškovim pozdravom 
Blaženi Devici Mariji:

Pozdravljena, sveta Gospa, 
presveta kraljica, 
sveta Božja mati Marija.
Ti si Devica, ki si postala Cerkev.
Izbral te je najsvetejši Oče nebeški 
in te posvetil z najsvetejšim 
ljubljenim Sinom 
in Svetim Duhom.
V tebi je bila in je vsa polnost 
milosti in vse dobro.
Pozdravljena, Gospodova palača!
Pozdravljena, Njegov tabernakelj! 
Pozdravljena, Njegovo domovanje!
Pozdravljena, Njegovo oblačilo!
Pozdravljena, Njegova dekla!
Pozdravljena, Njegova Mati!
In vse ve svete kreposti, 
ki se po milosti in razsvetljenju 
Svetega Duha 
izlivate v srca verujočih, 
da jih iz nevernih spreminjate 
v Bogu zveste.

(FPozBDM)
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Navzočnost Frančiškovih manjših bratov mino-
ritov na božjepotnem kraju na Ptujski Gori že osmo 
desetletje (od leta 1937) s Frančiškovim duhom za-
znamuje milostni kraj ter z njim številne romarje. 
Kakor se je Frančišek Asiški v svojem mladostnem 
iskanju zatekel k Mariji Angelski, se romar na Ptuj-
ski Gori že 600 let zateka v Materino naročje, pod 
njen »sveti plašč«, po tolažbo in Božjo pomoč. Ma-
terino naročje je najbolj varno zavetje. Ne samo ver-
ni, tudi neverni radi vstopajo v njeno zavetje.

Obletnicam bazilike Marije Zavetnice zvesto sle-
dijo Šentvoršce. Spomnimo, da je ta izraz v krajih 
okrog Ptujske Gore zelo domač in pomeni Marijin 
zagovor ljudi pred Bogom. Pomeni, da ona – Zave-
tnica s plaščem – pri svojem Sinu s svojimi svetimi 
besedami – šentvoršcami – neprestano posreduje 
za nas.

Letošnje Šentvoršce, šeste po vrsti, so misijonsko 
obarvane. Napisali so jih slovenski misijonarji, ki 
so ali pa še delujejo v tujini. Približajo nam podo-
bo Device Marije kot največje misijonarke. Zavetni 
plašč Božje Matere (Ptujskogorske) sega do skraj-
nih meja zemeljske oble. Misijonarji pri svojem apo-
stolatu globlje izkušajo Marijino varstvo, pomoč in 
priprošnjo. Prav tako verniki mladih misijonskih 
Cerkva predano verujejo in zaupajo Božji Materi. 
Pod Marijinim varstvom in vodstvom radostno ži-
vijo evangelij njenega Božjega Sina Jezusa.

Prvi misijonarji, ki so oznanilo odrešenja pone-
sli med poganske narode, so bili sveti trije kralji. 
O tem v letošnjih »misijonskih« Šentvoršcah priča 
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naslovnica: relief Poklon svetih treh kraljev – ptuj-
skogorska umetnina iz obdobja gotike. 

Hvala vsem misijonarjem in misijonarkam, ki ste 
s svojim prispevkom vstopili pod plašč Marije Za-
vetnice in poveličali slavo »največje misijonarke«, 
preblažene Device Marije. Posebna zahvala za leto-
šnje Šentvoršce pa gre msgr. mag. Antonu Pačniku, 
župniku v Kidričevem, ki je misijonarje povabil k 
sodelovanju ter zbral in uredil prispevke. Boglonaj!

p. Martin Gašparič
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Upokojeni koprski škof msgr. METOD PIRIH, 
predsednik Misijonskega središča v Sloveniji, v Slo-
venski škofovski konferenci odgovoren za misijonsko 
delovanje v Sloveniji. 

Marija je ena sama 

Marija je ena sama in prav ona ljudi različnih na-
rodnosti in kultur povezuje med seboj.

Pobožnost do Matere Božje je tesno povezana z 
mojim duhovnim življenjem. Doma sem blizu Sve-
te Gore pri Gorici. Triletnega otroka me je oče prvič 
peljal na to božjo pot in potem sem vsako leto tudi 
po večkrat hodil tja, še zlasti potem, ko sem postal 
duhovnik (leta 1963) in škof (leta 1985). Ko sem bil 
po novi maši nastavljen za kaplana v Solkanu, sem 
enkrat na mesec zgodaj zjutraj, preden so se doma 
začele pastoralne dejavnosti, peš poromal na Sveto 
Goro in nazaj.

16. avgusta 1998 leta me je zadela možganska 
kap. Bil sem v smrtni nevarnosti. V koprski škofi ji, 
pa tudi drugod so veliko molili zame. V tistem času 
je drugo soboto v mesecu septembru na Sveti Gori 
potekal škofi jski molitveni dan za nove duhovne 
poklice, ki se ga je udeležilo veliko ljudi. Javno so 
molili za moje zdravje. In prav molitvi k Svetogor-
ski Materi Božji pripisujem svojo ozdravitev. Od 
takrat naprej se je moja pobožnost do Matere Božje 
še poglobila, postala je bolj otroško zaupna, vedra 
in vztrajna. »Po Božji dobroti Odrešenikova mati v 

Šentvoršce – prvi dan  Marijin mesec oktober
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Cerkvi nadaljuje svoje materinsko poslanstvo sre-
dništva in odpuščanja, priprošnje in milosti, spra-
ve in miru. Njena materinska služba ljubezni izvira 
iz edinega sredništva Kristusa, iz katerega zajema 
vso svojo moč. Verno ljudstvo se v vseh svojih teža-
vah in stiskah z zaupanjem zateka k Devici Mariji 
in jo nenehno kliče na pomoč kot mater usmiljenja 
in delivko milosti« (iz hvalospeva za praznik Sve-
togorske Matere Božje).

Že kakih dvajset let vodim duhovne vaje za di-
akone na Sveti Gori pred njihovim posvečenjem. 
Zame je nekaj najlepšega, ko tisti teden prvi pridem 
v baziliko in pol ure prebedim pred milostno po-
dobo. Ta upodobitev je umetniška, svetopisemska, 
slavna, spoštovana in zlasti nam Primorcem zelo 
priljubljena. V ozadju, za Marijo, je nakazan križ s 
svojim pokončnim tramom, sonce vzhaja, osvetlje-
ne so gore in nebo. Marija gleda Jezusa, ki ga drži 
v naročju. Na desni strani je upodobljen sv. Janez 
Krstnik, ki kaže na Jagnje Božje, na levi strani pa 
prerok Izaija s knjigo v roki in prerokbami o Zveli-
čarju sveta.

Na vsakem romarskem kraju je Marija upodo-
bljena na svoj način. Marija je ena sama in prav ona 
ljudi različnih narodnosti in kultur povezuje med 
seboj, jih vabi v svoje varstvo, ustvarja edinost in 
druži v isto družino Božjih otrok.

Kot škof sem dvakrat obiskal naše misijonar-
je na Slonokoščeni obali (leta 1987 in 1998). Tretjič 
(poleti 2006) sem bil na obisku v Kongu, Ruandi in 
Burundiju. Povsod sem po cerkvah občudoval Ma-
rijine upodobitve. Zelo me je nagovoril velikanski 
kip Matere Božje (1,60 m) v novi cerkvi v Meagui. 
Marija s priklonom in s stegnjenimi rokami drži v 
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rokah dete Jezusa in ga pri vratih cerkve ponuja 
vsakemu, ki prihaja v svetišče. Ljudje, ki vstopajo, 
se Mariji in Jezusu priklonijo in potem gredo v cer-
kev. Misijonar Ivan Bajec je hotel Marijo čim bolj 
približati afriški ženi, ki se vsakemu človeku pri-
kloni, preden mu kaj izroči, četudi le kozarec vode.
Čeprav imajo Marijine podobe na različnih kra-

jih in pri različnih narodih svoj specifi čen izraz, je 
povsod ista Božja Mati, ki nam izkazuje svojo bli-
žino, pomoč in dobroto ter nas vabi v svoj objem. 

Naj nam čudovita podoba Ptujskogorske Matere 
Božje pomaga posnemati Marijo v njenih krepostih 
in naj tudi nas sprejme pod svoj plašč.
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KONGO 
Msgr. ANTON PAČNIK, 
duhovnik mariborske nadškofi je
Rojen je bil leta 1949 v Zgornjem Razborju pri Slo-
venj Gradcu. V duhovnika je bil posvečen v Maribo-
ru leta 1974. V misijone je odšel leta 1977, in to v ta-
kratni Zaire, današnji Kongo. V 16 letih je opravljal 
različne službe. Najprej je bil terenski misijonar, 
nato voditelj misijona – župnije in pred vrnitvijo v 
domovino leta 1993 generalni vikar za škofi jo Bikoro 
v nadškofi ji Mandaka - Bikoro. Trenutno je župnik v 
Kidričevem.

Maria sépéla … Raduj se, Marija

Stojim v svetišču na Ptujski Gori in strmim v 
čudovito podobo Marije s plaščem. Okrog mene 
so romarji, govorijo slovensko, hrvaško, nekateri 
nemško. Vsi se spoštljivo ustavljajo, molijo, nekate-
ri stopijo do oltarja, nanj položijo roke, dvigajo oči 
k Mariji in šepetajo svoje molitve, prošnje in zahva-
le. Tudi jaz molim. Moje oči so uprte v Zavetnico s 
plaščem in pod njenim plaščem iščem kipec, ki bi 
me povezal z Afriko, kjer sem bil 16 let misijonar. V 
drugi vrsti pod Marijino desno roko zagledam de-
klico z drobnimi kitami, kakršne nosijo Afričanke.

Tebe, naša nebeška Mati, so umetniki med vse-
mi ženami največkrat upodobili. Afričani bi te upo-
dobili črno, Azijci podobno njihovim ženam, da bi s 
tem pokazali, kako si jim blizu, kako te cenijo, kako 
si ti tista, ki je prinesla odrešenje vsem ljudem, vsem 

Šentvoršce – drugi dan  Marijin mesec oktober
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narodom, ne glede na njihovo kulturo, raso ali barvo 
kože. Marija, ti si največja misijonarka vseh časov. 
V vsakem zgodovinskem obdobju ženam vračaš do-
stojanstvo, vsem svojim otrokom pa deliš materin-
sko ljubezen. Vzor si dekletom, ženam, materam, a 
nam vsem si nebeška Mati. Pod tvoj plašč se vsi za-
tekamo. Afriške žene ti pravijo: »Mamika.«

Moje misli pa hitijo k afriškim ženam, v pleme 
Mpama, kjer je bilo moje misijonsko polje. Žene iz 
tega plemena so žene trpljenja, a Marija je radost 
njihovega življenja.

Ko v jutranjih urah posije sonce, žena pripravi 
koš, v katerega bo naložila motiko, mačeto, bučo 
vode in tri ali štiri kepice kuhane manioke, zavite 
v liste ovijalk. Nato bo prebudila otroke. Oprtala si 
bo koš, enega otroka postavila vanj, drugega s ko-
som blaga privezala na prsi, tretjega prijela za roko 
in se napotila v gozd, kjer je njena ′elanga′ – nji-
va. Medtem ko se bodo otroci igrali ob robu njive, 
bo kopala, plela, okopavala in sadila sladkorni trs, 
manioko, banane, ananas, da bo tako lahko nahra-
nila svojo družino. Njen mož bo ostal doma, mo-
droval z drugimi vaškimi možmi in s sulico v roki 
čuval svojo kolibo. V plemenu Mpama še pozna-
jo poligamijo in za moža vsak dan skrbi druga od 
njegovih petih ali šestih žena. Za hrano otrok mora 
poskrbeti njihova mati. Preden se bo proti večeru 
vračala domov, bo napolnila koš z drvmi, ki jih je 
nasekala v gozdu, na vrh drv bo naložila manioki-
ne liste, ki jih bo pripravila za večerjo. Izmučena 
po celodnevnem delu na žgočem afriškem soncu, 
obložena s košem in otroki bo hitela domov, da bo 
pred zatonom sonca pripravila večerjo, saj bi ji si-
cer otroci prej zaspali, kot bi končala svoje delo.
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Če pride do sporov, ji vaški možje sodijo. Toda 
ona ne sme sedeti na stolu med njimi, ampak na 
tleh, in to pri vratih zunaj sodnega prostora. Žena 
po njihovem prepričanju ne sme sedeti na stolu, 
ampak na tleh, na kakem kamnu. Na stolu lahko 
sedijo le možje.

Veselo oznanilo krščanske vere pa prinaša dru-
gačno sporočilo. V središču oznanila je poleg Bož-
jega Sina njegova mati Marija. Njej, ženi, obdani s 
soncem in okrašeni z dvanajstimi zvezdami, z luno 
pod nogami, ženi, ki je kači strla glavo, ki je zarja 
našega odrešenja, njej pripadajo slava, čast in naj-
višje spoštovanje. Veličina Marijinega poslanstva 
oznanja bolj prepričljivo kot toliko drugih besed in 
počasi spreminja stare afriške običaje. Zato v afri-
ških cerkvah ni razlike med moškim in žensko. Mo-
ški in ženske prepevajo v cerkvenih zborih, moški 
in ženske berejo Božjo besedo, moški in ženske so 
katehisti in katehistinje, kjer ni duhovnika, pouču-
jejo verouk, pripravljajo veroučence na prejem za-
kramentov, vodijo bogoslužje Božje besede in skr-
bijo za versko življenje v svojih verskih skupnostih.

Mariji Zavetnici s plaščem afriške žene med ple-
som rade prepevajo pesem Maria sépéla … Raduj se, 
Marija, pod tvojim plaščem je vedno dovolj prosto-
ra za vse tvoje otroke, sinove in hčere vsega sveta.
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KANADA
S. DORICA SEVER, FMM 
(frančiškanke Marijine misijonarke)
Rodila se je leta 1952 v Murski Soboti kot prvoro-
jenka v družini s petimi otroki. Leta 1971 je vstopi-
la v samostan Marijinih misijonark v Avstriji, ker 
te sestre pri nas še niso imele svojega samostana. V 
Slovenijo se je vrnila leta 1976 in leta 1978 naredila 
večne zaobljube. Potem je odšla v Francosko Gvaja-
no, kjer je bila 10 let. Leta 1995 je postala provinci-
alka, zato se je preselila na Dunaj. Ponovno je odšla 
v misijone leta 1999, in sicer med Inuite v Kanado.

»Marija, Kraljica daljnega 
severa, prosi za nas!«

Tako se tukaj, na vrhu našega planeta, obračamo 
k Mariji. 

Bil je večer v mesecu oktobru pred 16 leti, ko sem 
odprla ogromna vrata ptujskogorske bazilike. Cer-
kev je bila prazna. Svetloba je prihajala od milostne 
podobe. Bilo je lepo. Mariji sem zaupala svoj odhod 
in bivanje pri Inuitih, nekdaj imenovanih Eskimi, 
na severu kanadske Arktike. Zanimivo, kako ljudje 
v pomembnih trenutkih življenja iščemo Marijino 
podobo, njeno bližino in varstvo. Tudi mene je ta 
kratki obisk pri njej napolnil z mirom in vednostjo, 
da bo vse dobro. In tako tudi je. Moje misijonsko 
delo lepo poteka.  

Zame je Marija popoln odsev Božjega obličja. 
Ona, ki je Božjo besedo sprejela, hranila, o njej 

Šentvoršce – tretji dan  Marijin mesec oktober
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premišljevala, jo kot misijonarka tudi podarja. Ne 
ohranja je zase, pripravljena jo je ponesti tudi dru-
gim. Ko premišljujem o njej, jo občudujem, kako je 
polna pozornosti, kako je stanovitna, se ne boji tr-
pljenja, kako je v velikonočnem jutru vsa radostna, 
kako je mati lepe ljubezni, vzor deklicam, ženam, 
materam in vsakemu njenemu otroku.

Za razliko od Marije na Ptujski Gori, ki razprosti-
ra plašč, je inuitska Marija oblečena v krznen plašč 
in v kapuci nosi otroka, da je zavarovan pred mra-
zom in vetrom. Pri Inuitih materina bližina otroku 
daje toploto, zaupanje v življenje in mir. Dve leti je 
materin hrbet za otroka varen prostor, iz katerega 
postopoma opazuje svet in se mu počasi odpira. In 
ko ga zapušča, ga že daje svojemu bratcu ali sestri-
ci, ki prihaja za njim.

Inuiti, nekdanji Eskimi, smisel življenja iščejo pri 
materah, ki so jih rodile, jih vzgojile, jim posredova-
le znanje o preživetju. Marijo imajo radi, v njej vidijo 
predvsem pozorno in nežno ljubezen Matere.

V obeh župnijah – misijonih, ki sta mi zaupa-
na, vsak večer molimo rožni venec. V pesmih, ki 
jih radi pojemo predvsem v trenutkih, ko nekdo 
umira, je izraženo veselje nad srečanjem z Marijo, 
ki prebiva v igluju, iz katerega sije zlata svetloba 
Božje ljubezni. Iz te večne Ljubezni se je po Mariji 
rodil On, ki nas je poklical in ga oznanjamo, da bi 
postajali vedno bolj ikona živega Boga.

Naj nas vedno ogreva Marijin plašč in njena bli-
žina naj nas varuje.
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ALBANIJA 
S. VIDA GERKMAN, HKL 
(hčere krščanske ljubezni – usmiljenke)
Rodila se je leta 1946 v Cerkljah na Gorenjskem. V 
samostan je vstopila leta 1969, leta 1975 napravila 
zaobljube in nato leta 1977 odšla v misijone. Najprej 
je delovala v Ruandi, nato v Zairu in v Burundiju. 
Leta 2010 se je vrnila v Slovenijo in leta 2013 odšla 
v Gramsh na jugu Albanije. 

»Še enkrat povejmo njej«

V Ruandi, mali afriški državi, se je razbesnela 
bratomorna vojna. Brat bratu ni mogel več zaupati. 
Sosed ni več verjel sosedu, kje so njegove korenine, 
čeprav je bilo prej vse jasno.

Mama Fortu, čudovita žena, tiha in delavna, ne-
verjetno sposobna in odgovorna, brez večje izobraz-
be, je bila nepogrešljiva osebnost v operacijski sobi, 
še posebej pri intervencijah z novimi zdravniki.

V tistih težkih dneh je tri dni ni bilo v službo. Sli-
šala sem, da ji grozijo, češ da tudi ona pripada rasi, 
ki jo je treba preprosto počistiti. Kako, saj je pri njej 
vendar vse jasno?! Nemogoče je, nesmiselno, vse to 
je le prazno govorjenje.

Nevoščljivost sodelavke, ki je izrabila dano situ-
acijo in podkupila tolpo.

Po treh dneh je prišla Fortu v službo, mirna kot 
vedno, vse nas je lepo pozdravila, tudi dotično so-
delavko, in se z vso zbranostjo in skrbjo zavzela za 
svoje delo. Kasneje mi je povedala …

Šentvoršce – četrti dan  NEDELJA Marijin mesec oktober
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