Katehetsko leto so kateheti mariborske nadškofije začeli pri Slomšku.
Na povabilo Skupnosti katehistinj in katehistov mariborske nadškofije so se člani v soboto, 3.
septembra, ob začetku veroučnega leta zbrali pri svojem zavetniku, blaženem Antonu Martinu
Slomšku. Z mašo v stolni cerkvi v Mariboru so prosili za blagoslov v novem katehetskem letu.
Somaševanje je vodil nadškof Alojzij Cvikl.
Navzoče je pozdravil na začetku nove poti, ki jo predstavlja novo katehetsko leto. Omenil je
sinodo, ki je zaznamovala in bogatila zadnje leto. »Prvi sad sinode je vabilo, da tudi mi postajamo
učenci sinodalnosti; to pomeni, da se med seboj pozorno poslušamo in se učimo iskrenega
pogovora,« je dejal nadškof. »Vsak sinodalni pogovor se začenja z molitvijo in poslušanjem Božje
besede. To je tudi pot za vsako uro kateheze, ki ima za cilj graditi, utrjevati in poglabljati
prijateljstvo z Jezusom na različnih stopnjah rasti v veri,« je povezal ugotovitve sinode s katehezo.
Podčrtal je tri »stvari, ki nam omogočajo, da lahko rastemo v veri«; postaviti Boga na prvo mesto;
vztrajnost, kateheza je vztrajna hoja za Gospodom; in pogum, ki je tesno povezan z iskanjem in
razločevanjem. »Pot se bo vedno našla. Tudi v navideznem neuspehu se najde rešitev, če smo
pripravljeni potrkati na vrata Njega, ki je naša moč. Bog nas ne pušča samih pri našem
katehetskem poslanstvu,« je spodbudil navzoče katehete.
»Danes ste tukaj, da prejmete blagoslov in spodbudo, da ta pot, na katero stopate skupaj z
župnikom, starši in otroki, obrodi bogate sadove, ki pa dostikrat niso takoj vidni. Je bolj sejanje kot
žetev. Zato sta potrebna zaupanje in pogum,« je sklenil nadškof.
Na koncu maše je podelil priznanja katehetom za njihovo delo na področju kateheze, in sicer za
30, 20 in 10 let delovanja na katehetskem področju. Za 30 let dela ga je prejela katehistinja Marija
Prikeržnik iz župnije Ravne, za 20 let dela pa Valerija Domajnko iz župnije Sv. Miklavž ob Dravi.
Po maši so si na dvorišču stolne župnije podelili izkušnje o svojem delu.

