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6. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,17.20-26) 
Tisti čas je Jezus šel z dvanajsterimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je 
bila velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in 
Jeruzalema ter iz tirskega in sidónskega primorja. Jezus se je ozrl po svojih učencih 
in govóril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj 
lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor 
vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo 
zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše 
plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki. A 
gorje vam, bogataši, kajti svojo tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni 
boste. Gorje vam, ki se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar 
bodo vsi ljudje lepo govorili o vas, kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi 
preroki!« 

Razstava Drobci življenja Cvetane Priol 
Odprtje razstave bo v soboto, 19. februarja 2022, ob 18 uri. Sveto mašo bo daroval 
škof Stanislav Lipovšek, po maši bo v cerkvi predstavitev božje služabnice Cvetane 
Priol, potem pa odprtje razstave v kapeli sv. Frančiška. Ogled bo možen vse teden. 

Učiteljica glasbe, mistikinja 
Rojena 16. februarja 1922 v Mariboru, umrla 11. 
avgusta 1973, prav tako v Mariboru. 
Cvetana se je rodila v globoko verni in ugledni Priolovi 
družini v Mariboru kot prva od treh hčera. Njen oče je 
bil direktor sadjarskega inštituta v Mariboru, mati pa 
uradnica. Vse tri so obiskovale osnovno šolo pri Šolskih 
sestrah v Mariboru. Cvetana se je potem vpisala na 
klasično gimnazijo in po maturi na Glasbeno akademijo 
v Ljubljani in v Gradcu, nato je od leta 1956 do 1969 
poučevala glasbo na Srednji glasbeni šoli v Mariboru in 
na domu ter vzgajala cerkvene organistke. Cvetana ni vstopila v samostan. Čeprav 
je želela v misijone, je spoznala, da je njeno mesto doma, v Sloveniji. Že v gimnaziji 
je začela okoli sebe zbirati dekleta in jih navduševati za evangeljski apostolat. Le-te 
so bile predhodnice današnjih katehistinj. Cvetana jih je poučevala in duhovno 

oblikovala. Pisala je pesmi in melodije, igrala v cerkvi, vodila otroške zbore in 
skrbela za zapostavljene. 
Že v mladosti je hudo zbolela in nato vse življenje prebolevala hude bolezni. Celo 
nekaj let zapored je preležala na bolniški postelji, ki jo je imenovala »oltar, na 
katerem se daruje«. Vso moč je črpala iz evharistije. S svojo duhovnostjo božjega 
otroštva je precej podobna sv. Tereziji Deteta Jezusa, in zaradi česar jo nekateri 
imenujejo »slovenska Mala Terezija«. Prelomnico v Cvetaninem življenju 
predstavlja dogodek, ko se je spomladi leta 1939 v mariborski stolnici popolnoma 
darovala Bogu, kot žrtev ljubezni. Tedaj je svoje življenje povsem darovala Bogu za 
duhovnike in Cerkev, za ohranitev vere v slovenskem narodu. Svojo življenjsko pot 
je opisala v dnevniku Darovana. Del njega je objavljen v knjigi Cvetana Priol na poti 
svetosti. V tej knjigi so objavljene tudi njeni prozni spisi in pesmi ter številni zapiski 
in pričevanja o tej slovenski »Mali Cvetki«. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 13. februar 

6. nedelja med letom 

Jordan Saški, redovnik 

  800   †† Janko Babič in iz družine Vodopivec 
  930   † Katarina Konjedič (30. dan) 
1100  Tremerje: † Hinko Zupanc 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 14. februar 
Valentin, duhovnik, muč. 

  800   †† Franc Tuhtar in sorodniki 
  800   Po namenu 
1800  V dober namen 

TOREK, 15. februar 
Klavdij, redovnik 

  800   Po namenu 
1800  † Gusti Kaučič (9. obl.) 

SREDA, 16. februar 
Julijana, mučenka 

  800  Po namenu 
1800  Po namenu 

ČETRTEK, 17. februar 
Silvin, škof 

  800  Po namenu 
1800  † Janez Gačnik 

PETEK, 18. februar 
Frančišek Rigis Clet, muč. 

  800   Po namenu 
1800  Po namenu 

SOBOTA, 19. februar 

Konrad iz Piacenze, kap. 

  800   Po namenu 
1800  † Matilda Gorenjak 

NEDELJA, 20. februar 

7. nedelja med letom 

Jacinta in Frančišek Marto 

  800   † Avgust Čater 
  930   †† Angela (obl.) in Mirko Krumpačnik 
1100  Trem.: †† mama Marta in za duše v vicah 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
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