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ŠKOFOVA PRIDIGA OB BLAGOSLOVITVI NOVEGA 
BOGOSLOVJA V MARIBORU
Mariborska stolnica, 24. 11. 1968

Častiti sobratje škofje, duhovniki, redovniki, bogoslovci, dragi verniki!

Obnovitev mariborskega bogoslovja je za mariborsko škofijo in mesto
Maribor važnega zgodovinskega pomena. Danes se bomo zahvalili Bogu, da
smo mogli v kratkem času, manj kot v enem letu, zgraditi novo bogoslovje
kot nadgradnjo mariborskega stolnega župnišča. V novo zgradbo so se že
pred enim mesecem vselili trije letniki mariborskega bogoslovja in pričela so
se bogoslovna predavanja. Ker pa v notranjosti že niso bila izvršena vsa dela
zaradi nepredvidenih in težavnih gradbenih del, smo slovesno blagoslovitev
in proslavo otvoritve obnovljenega bogoslovja preložili na današnji dan.
Veseli me, da ob tej priliki lahko pozdravim v mariborski stolnici poleg
bogoslovcev in profesorskega zbora tudi vse slovenske škofe, nadalje
graškega gospoda škofa, našega dobrega soseda, ki nam je z izdatno pomočjo
pomagal pri gradnji bogoslovja, za kar mu izrekam posebno zahvalo. Zahvalo
moram izreči tudi vsem dobrim vernikom mariborske škofije, ki so se v veliki
večini župnij velikodušno odzvali mojemu povabilu. Med njimi se je
odlikovala tudi stolna župnija. Zahvalo moram izreči tudi mednarodni
dobrodelni organizaciji Caritas v Rimu. Končno se zahvaljujem našim svetnim
oblastem, ki so pokazale popolno razumevanje za to važno zadevo in dale
potrebno gradbeno dovoljenje, zlasti pa da so nas oprostili davka na zbrane
darove.

Največjo zahvalo moramo izreči Bogu, ki je naše delo blagoslavljal, da se je
moglo v tako kratkem času dovršiti. Sveto pismo pravi: »Ako Gospod ne zida
hiše, zastonj delajo tisti, ki jo zidajo.« Prav gotovo bi bil na človeški trud
zastonj, če bi ne bilo očitne božje pomoči. Ta božja pomoč, ki smo jo dan na
dan čutili, tudi potrjuje, da je delo, ki smo ga podvzeli in srečno dovršili, Bogu
dopadljivo ter za mariborsko škofijo nadvse potrebno.

To dokazuje tudi bežen pogled v preteklost, v zgodovino mariborskega
bogoslovja, kar osvetljuje tudi zgodovinski pomen obnovitve mariborskega
bogoslovja.

Škofu Slomšku je po velikih naporih uspelo, da je ob prenosu škofijskega
sedeža iz Št. Andraža v Maribor ustanovil v Mariboru leta 1859 tudi
bogoslovje za mariborsko škofijo. 10. oktobra je bila v Alojzijevi cerkvi
slovesna otvoritev. Slomšek je ob tej priliki ves prevzet od navdušenja dejal:
»Trije kraji v naših deželah so meni najbolj pri srcu: Oglej, zibelka krščanstva
naših dežel, od koder so prihajali prvi glasniki krščanstva v slovenske dežele.
Drugič Solnognad, od koder so prihajali blagovestniki na Koroško s škofom sv.
Modestom na čelu. Tretje mesto pa je Maribor, ki bo odslej postalo tretja
drevesnica, ki bo vzgajala za obsežno lavantinsko škofijo vedno nove
naraščaje Kristusovih apostolov.« Ves prevzet vzklika z besedami Svetega
pisma: »O, globočina modrosti in vednosti božje, kako neizsledljiva so
njegova pota; kajti kdo je bil njegov svetovalec, ali kdo mu prej kaj dal, da bi
se mu vrnilo? Kajti iz njega, po njem in v njem je vse, njemu hvala in čast na
veke."

Gledal je v duhu, kako se bo iz mariborskega bogoslovja odslej razlival
najobilneji blagoslov na vso škofijo in preko njenih meja. Slomšek se v svojem
pričakovanju ni varal. Iz mariborskega bogoslovja je do leta 1942 prišlo 999
novomašnikov, povprečno



12 na leto. Največje število je bilo 35 novomašnikov leta 1867. Med njimi so
bili odlični in znameniti možje, ki so globoko posegli ne le v versko, ampak
tudi v javno in kulturno življenje našega ljudstva. Med njimi so bili pesniki in
pisatelji in tudi znanstveniki, s katerimi bi se lahko ponašala vsaka
bogoslovna fakulteta. Med njimi naj omenim samo dva: prof. dr. Franca
Kovačiča, zgodovinarja in filozofa, ter prelata dr. Matija Slaviča, ki sta bila leta
1918 kot izvedenca na mirovni konferenci v Parizu ter sta pripomogla s
svojim delom, da je bilo Prekmurje prik1jučeno naši domovini. Toda kar je
najvažnejše, iz mariborskega bogoslovja so prihajali duhovniki v ogromni
večini Slomškovega duha, vzeti iz našega ljudstva, ki so se posvetili delu za
duhovni blagor našega ljudstva, po načelu: iz ljudstva za ljudstvo. Oznanjali in
ohranjali so našemu ljudstvu ne le vero, temveč bili tudi trdna obramba naše
severne meje. Skratka, mariborsko bogoslovje je v polni meri izpolnilo nade
ustanovitelja Slomška.

Leta 1941, ob začetku druge svetovne vojne, je bilo mariborsko bogoslovje
nasilno ukinjeno. Tudi po končani vojni ga ni bilo mogoče obnoviti. Takrat
smo se zatekli v Ljubljano, ki je že med vojno in vsa leta po vojni nudila
zavetje mariborskim bogoslovcem. Zato ji bomo ostali vedno hvaležni. V tem
času je bilo posvečenih 154 duhovnikov, povprečno 6 na leto. Zaradi
pomanjkanja prostora v Ljubljani je bilo nujno potrebno nekaj ukreniti. Dolgo
časa nismo mislili na to, da bi se v Mariboru kaj obnovilo. Toda božja
Previdnost je hotela, da je Slomškova ustanova na novo zaživela, da bi
nadaljevala svoje duhovno in kulturno poslanstvo. Vkljub mnogim
pomislekom, dvomom in ugovorom smo se tega dela lotili kot edine
možnosti in ga v nepričakovano kratkem času izvršili. Globoko smo
prepričani, da je to božje delo, kajti »če Gospod ne zida hiše, zastonj delajo
tisti, ki jo zidajo«. Mi nismo delali zastonj, ker je bil Gospod z nami.

II

Slomšek je pred 109 leti podal program za bodoče delo mariborskega
bogoslovja, ki je še danes veljaven.

1. Naglasil je, da mora novo bogoslovje graditi na trdnem temelju vere.
»Čakajo nas težke preizkušnje," je dejal v prerokem duhu. "Te preizkušnje
bomo mogli prestati le, če bomo trdni v veri." Zato naroča, naj se vzgoja
bogoslovcev opira na študij Svetega pisma in cerkvenih očetov. S študijem pa
se mora združevati molitev in premišljevanje Svetega pisma. Podobno je
naglasil tudi 2. vatikanski cerkveni zbor. Nadalje je dejal, da bodo bodoči
duhovniki zdravniki svojega ljudstva, duhovni zdravniki, spovedniki. Zato
morajo biti dobro poučeni v moralnem bogoslovju. Pa tudi njihovo življenje
mora odsevati krščanska nravna načela, zato morajo študij krščanske
nravnosti združevati s samovzgojo, z zatajevanjem samega sebe in z vajo v
krepostnem življenju. Za obrambo pravic Cerkve je potreben bogoslovcem
študij cerkvenega prava. Za vodstvo duš, ki je umetnost vseh umetnosti, pa
temeljit študij pastoralnega bogoslovja.

2. Slomkov program je bil zares sodoben in je še danes veljaven. Drugi
vatikanski cerkveni zbor dodaja temu programu le nekatere točke: Bogoslovci
morajo po modroslovni izobrazbi poznati duha našega časa, da bodo tako
pripravljeni za razgovor z ljudmi današnje dobe. Sveto bogoslužje je treba
imeti za prvi in nujni vir krščanskega duha, zato morajo biti bogoslovci dobro
poučeni v svetem bogoslužju, katerega središče je obnavljanje velikonočne
skrivnosti. Končno je treba bogoslovce vzgajati v



ekumenskem duhu, v ljubezni do ločenih bratov, da bodo radi delali za 
edinost kristjanov, in končno še v misijonskem duhu. Odloki 2. vatikanskega 
cerkvenega zbora naj bodo vodilo vsega delovanja obnovljenega 
mariborskega bogoslovja.

3. Naše obnovljeno bogoslovje bo imelo le tri letnike. Prvi trije letniki se 
bodo še nadalje šolali v Ljubljani. Obnovljeno bogoslovje ima pred starim to 
prednost, da je tesno povezano z ljubljansko bogoslovno fakulteto, da 
sestavlja del te fakultete. V Ljubljani bomo imeli skupnega kanclerja, 
ljubljanskega gospoda nadškofa, in skupnega dekana, mariborsko bogoslovje 
pa bo imelo ravnatelja semenišča. Ta povezava nam daje jamstvo, da bo 
delovanje mariborskega bogoslovja v bodočnosti še lažje izpolnjevalo svoje 
duhovno poslanstvo, ki ga je pred 109 leti tako mojstrsko zarta1 boji 
s1uabnik S1omek in dopolnil 2. vatikanski cerkveni zbor.

• III

Naj končam z besedami božjega služabnika Slomška:

"In sedaj izročam v tej slovesni uri najdražji vrt cele naše škofije vaši skrbi in 
negi, častiti gospodje predstojniki in profesorji, ta z velikim trudom in 
mnogimi žrtvami ustanovljeni zavod, da postane drevesnica edinosti in 
znanosti za ljubo mater škofijo lavantinsko, ki zasluži vso našo ljubezen in 
požrtvovalnost. Srečna rešitev te visoke in važne naloge je častna zadeva za 
učitelje in učence, da ne bo mogel kdo posmehljivo reči: Začeli so zidati, pa 
niso mogli dokončati. Skrbno in obzirno rabite viničarski nož, da v kali in dosti 
zgodaj odrežete vse divje poganjke slabega nagnjenja, ki se ne ujema z 
značajem služabnika Kristusovega. Sadite neumorno v dragoceno zemljo te 
nade polne mladeži seme zveličavne znanosti, skrbno se oziraje na srce in 
razum; zalivajte pa tudi marljivo dragoceno setev z roso pobožnosti, 
spominjajoč se besed apostolovih: Neque qui plantat …

Vas, dragi verniki, pa prosim, da spremljate z molitvami to novo ustanovo, da 
molite za predstojnike, profesorje in za gojence bogoslovja, da bodo izkoristili 
obilne milosti, ki jih bodo prejemali ob svojem bivanju v tej novi hiši, da se 
usposobijo za prave Kristusove apostole, ki bodo pogumno in veselo šli na 
delo v obširni vinograd mariborske škofije. Naj se izpolni nad njimi in nad 
njihovimi učitelji beseda preroka Daniela: 'Tisti, ki so bili modri in jih mnogo 
poučujejo pot pravičnosti, se bodo svetili kakor zvezde na nebu na vse večne 
čase' /Dan 12,3/. Amen."

•
• (Sporočila škofijskega ordinariata duhovščini mariborske škofije,  1968‐X, 78‐81)



PAPEŠKI ODLOK O SPREMEMBI ŠKOFIJSKIH MEJA 1964 (NŠAM, Zapuščine škofov, 
Držečnik, Maksimilijan, šk. 4).



DRŽEČNIKOV NAGOVOR VERNIKOM PREKMURJA OB PRIKLJUČITVI (NŠAM, 
Zapuščine škofov, Držečnik, Maksimilijan, šk. 4). 



DRŽEČNIKOV NAGOVOR V STOLNICI PO KONČANEM KONCILU (NŠAM,  Zapuščine 
škofov, Držečnik, Maksimilijan, šk. 8). 



SMERNICE POKONCILSKE PRENOVE V CERKVI NA SLOVENSKEM (NŠAM,  Zapuščine 
škofov, Držečnik, Maksimilijan, šk. 3).



DRŽEČNIKOVA PRIPOMBA PRI OBLIKOVANJU SMERNIC POKONCILSKE PRENOVE V 
CERKVI NA SLOVENSKEM (NŠAM, Zapuščine škofov, Držečnik, Maksimilijan, šk. 3).

ŠKOF DRŽEČNIK MED VERNIKI



SEZNAM ŽUPNIJ, USTANOVLJENIH PO LETU 1940 (NŠAM, Zapuščine škofov, Držečnik, 
Maksimilijan, šk. 3). 



DRŽEČNIKOV GOVOR OB BLAGOSLOVITVI NOVE CERKVE V ODRANCIH LETA 1967
(NŠAM, Zapuščine škofov, Držečnik, Maksimilijan, šk. 8). 





DRŽEČNIKOV GOVOR NA II. VTIKANSKEM KONCILU O PASTORALNI 
SOCIOLOGIJI (NŠOM, Zapuščine škofov, Držečnik, Maksimilijan, šk.  4)



DRŽEČNIKOV GOVOR NA II. VATIKANSKEM KONCILU O PASTORALNI SOCIOLOGIJI 
(NŠAM, Zapuščine škofov, Držečnik, Maksimilijan, šk.  4)

SLOVENSKI ŠKOFJE M. DRŽEČNIK, J. POGAČNIK IN S. LENIČ NA 
II. VATIKANSKEM KONCILU



ROKOPIS DRŽEČNIKOVEGA GOVORA O PASTORALNI SOCIOLOGIJI NA KONCILU 
(NŠAM,  Zapuščine škofov, Držečnik, Maksimilijan, šk. 4). 



ŠKOF DRŽEČNIK MED OBISKOM ZDA LETA 1968. 

ŠKOF DRŽEČNIK PRI PAPEŽU JANEZU XXIII. OB  NJIJU  MDR. Š. ŠTEINER, S. 
JANEŽIČ, R. VODEB IN M. JEZERNIK



ŠKOF DRŽEČNIK NA SLONU, KO SE JE UDELEŽIL EVHARISTIČNEGA KONGRESA V 
BOMBAYU 25. 11. 1964.

ŠKOF DRŽEČNIK S ŠKOFOM IZ TRNAVE IN KOROŠKIM DUHOVNIKOM 
ZAVADLAVOM TER NEMŠKIMA REDOVNICAMA V BOMBAYU, 1964.



ZAPIS O DRŽEČNIKOVEM DELU ZA EKUMENIZEM (Janežičev  ekumenski 
dnevnik iz leta 1973) (NŠAM, Zapuščine duhovnikov, Janežič, Stanko, šk. 11)

NA PRVEM EKUMENSKEM SIMPOZIJU, MARIBOR 1974, Z NJIM
ŠAGI‐BUNIĆ IN PERKO.



ŠKOF DRŽEČNIK NA PRVEM MEDFAKULTETNEM EKUMENSKEM SIMPOZIJU 
V MARIBORU LETA 1974, (OD DESNE) ŠKOF DR. M. DRŽEČNIK, POMOŽNI 
ŠKOF DR. V. GRMIČ, MSGR. TURK, DR. DIMITRIJEVIĆ IN DEKAN DR. M. 
SMOLIK (EZ 1974, str. 38).

ŠKOF DRŽEČNIK Z UDELEŽENCI SIMPOZIJA PRED PTUJSKOGORSKO CERKVIJO
(EZ 1974, str. 137)



DRŽEČNIKOV BREVIR,  V KATEREGA  JE ZAPISOVAL  DOGODKE MED VOJNO. 



DRŽEČNIKOV BREVIR,  V KATEREGA  JE ZAPISOVAL  DOGODKE MED VOJNO. 



DRŽEČNIKOV BREVIR,  V KATEREGA  JE ZAPISOVAL  DOGODKE MED VOJNO. 



ULICA ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA 

POGLED NA ULICO ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIKA V MARIBORU



Držečnikova beseda

• O DRUŽINI

• Najbolj zanemarjeno področje apostolata se zdi, da je družina. Našim ljudem zelo 
manjka globokega pojmovanja zakramentalnosti družinskega življenja. Večinoma 
stopajo mladi v zakon brez prave notranje duhovne priprave na zakrament sv. 
zakona. Zato je pa tudi učinkovitost tega zakramenta slaba. Zato je družinski 
apostolat v družini sami in v župnijskem občestvu nujno potreben. Naše 
dušnopastirsko delo ima še vedno pred očmi preveč posameznega vernika in ga ne 
gleda dovolj v njegovem naravnem okviru družine. Zadnja leta smo sicer začeli v 
tem pogledu nekoliko napredovati. To bo treba vedno bolj pospeševati: priprava na 
zakon, skrb za mlade zakonce, povezava mladih družin in družin sploh. Iz družin, ki 
so doživele svojo zakramentalnost, bodo rastla živa in res apostolska župnijska 
občestva.

• »Med starim in novim«. V: Cerkev 7 (1973), 9-10.

• O PATOLOGIJI V CERKVI

• Naloga patologije Cerkve ali krščanstva je torej ugotavljati in raziskovati negativne 
in bolestne pojave v življenju kristjanov in Cerkve ter iskati poti in sredstva, kako jih 
odstraniti. Patologija Cerkve torej nikakor noče biti negativna kritika Cerkve, njenih 
ustanov, njenih predstavnikov in njenega delovanja, temveč iskreno raziskovanja 
napak v SEDANJEM stanju Cerkve, obenem pa iskanje pripomočkov, kako jih 
premagovati, da bo delovanje Cerkve v sedanjem svetu uspešnejše, da bo iz nje v 
jasnejši luči odseval Kristusov obraz. Patologija Cerkve torej nikakor ni nastala iz 
duha oporečkarstva, ki ga danes često srečujemo med kristjani, ampak je plod 
iskrenega prizadevanja in iskanja potov in načinov za uspešnejšo evangelizacijo, kar 
je obravnavala tudi zadnja sinoda škofov v Rimu, v oktobru 1974.

• »Zakaj razpravljanje o patologiji v Cerkvi?«. V: Cerkev v sedanjem svetu 9 (1974), 3-4

•

• PREJEMNIK REDA ZASLUG S SREBRNIM VENCEM
• »V posebno zadovoljstvo mi je, da Vam lahko kot občanu našega mesta in najvišjemu cerkvenemu 

dostojanstveniku mariborske škofije izročim visoko odlikovanje - Red Republike s srebrnim 
vencem - s katerim Vas je odlikoval predsednik Republike Josip Broz-Tito … Dovolite mi, da Vam 
ob tem istočasno izrazim najiskrenejše čestitke v imenu oblasti mesta Maribora in v svojem 
lastnem imenu. … Že sama okolnost, da so odlikovanja prejeli v novi Jugoslaviji redki 
jugoslovanski škofje in da ste, spoštovani gospod škof, Vi prvi slovenski ordinarij, ki prejema tako 
odlikovanje, dokazuje, da gre za človeka izrednih kvalitet. Mislim, da je ena vaših največjih vrlin 
prav v tem, da ste znali kot visok cerkveni dostojanstvenik tako modro uskladiti svoje cerkvene 
do1nosti z dolžnostmi do svoje domovine.«

• Iz nagovora predsednice Mestnega sveta vere Kolarič. Maribor, 11. 1. 1967

• Ob sprejemu odlikovanja se je škof  dr. Držečnik zahvalil:

• Spoštovana gospa predsednik, spoštovani gospod predsednik V. K. in ostali 
predstavniki oblasti! Zahvaljujem se Vam in po Vas maršalu Titu za podeljeno 
odlikovanje in za izraze priznanja. Izvršil sicer nisem kaj izrednega. Storil sem le 
svojo dolžnost, kakor sem jo po svoji vesti spoznal in imel vedno pred očmi, 
duhovno korist in duhovni napredek našega ljudstva - vernikov in Cerkve. Ker so pa 
verniki istočasno tudi držav1jani, sem bil vedno prepričan, da je duhovni napredek 
vedno v obojestransko korist - Cerkvi in državi. Zato smatram to odlikovanje bolj 
kot odlikovanje cele škofije, mojih sodelavcev in duhovščine. Predvsem pa gledam v 
tem odlikovanju priznanj še vsem tistim prizadevanjem, ki so značilna za vodstvo 
mariborske škofije sem od Slomškovih časov dalje. Slomšek je pravzaprav 
ustanovitelj mariborske škofije s sedežem v Mariboru. Njegova nesporna 
zgodovinska zasluga je, da je Maribor in z njim kraje severno od Drave in Mure rešil 
v verskem in narod. oziru, da so danes slovenski, včlenjeni v našo narodno državo 
…

• V: Nova pot 1967, 1-3


