fotografija, še zadnji blagoslov in … še zadnjič si odprl svojo skrivnostno
črno torbo – čorno taško – iz katere si nam že v otroštvu delil sladkarije
in svetinjice. Pred tremi leti si nečakom naročil, naj nadaljujemo s tradicijo letnih srečanj Žerdinove rodbine. Obljubljamo. V tvoj spomin, dragi
stric Tone.
V imenu Žerdinove rodbine, še posebej v imenu Tonetove sestre Gizele,
se iz srca zahvaljujem vsem faranom župnije Sveto Rešnje Telo Maribor
za vso ljubezen, ki ste jo našemu stricu Tonetu izkazovali več kot pol
stoletja. Imel vas je zelo rad. Hvala vsem Tonetovim in našim prijateljem, pevcem, zdravnici in vsem, ki ste kdaj koli kaj dobrega storili za
Toneta. Iskrena hvala župniku gospodu Frančeku Bertoliniju za nesebično
skrb za našega strica. Hvala Tonetovemu dolgoletnemu prijatelju in sodelavcu Tončeku Majcu. Ostanimo prijatelji! Hvala vam, gospod nadškof
Lojze in hvala duhovniškemu zboru, da ste našega strica spoštovali in se
od njega danes v krščanski kulturi poslovili.

Zaradi pandemije je bil Tonetov pogreb šele 9 dni po smrti, to je v
torek, 26. januarja, na pobreškem pokopališču. V tem času smo po
domovih v župniji na molitvenih oltarčkih postavili slike na katerih
je tudi pokojni dolgoletni župnik in se zvečer preko zooma zbrali v
molitvi zanj.
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik
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V zgodnjem nedeljskem jutru sedemnajstega
januarja nas je dohitela novica, da je v mariborski
bolnišnici, star devetdeset let, mirno zaspal Anton
Žerdin, dolgoletni župnik v Župniji Svetega rešnjega
telesa v Mariboru, duhovnik, ki smo ga njegovi prijatelji klicali stric Tone.
Ob smrti tistih, ki smo jih poznali po navadi zbiramo in izbiramo besede, ki bi mu
jih želeli povedati v slovo. Ob Smrti Toneta Žerdina nas prevzema veselje, da smo mu
vse dragoceno povedali, ko je bil še z nami. Sproti, ob praznovanjih njegovih jubilejev, ki jih je bilo kar nekaj. Zato je današnji spomin ob slovesu samo še en droben
cvet, lučka, ki ohranja svetlobo nam, ki smo še tukaj.
Rojen je bil v Žižkih v Prekmurju. Oče je umrl, ko je bil Tone še otrok. Klub stiski
številne družine je sedem nepreskrbljenih otrok ob mami zraslo v pokončne in radostne ljudi.
Po maturi, leta 1949 se je odločil za duhovniški poklic. Kot odličnemu dijaku so
mu, da ga bi odvrnili od njegove namere, ponujali štipendijo za študij bodisi matematike bodisi arhitekture. Kljub odkritim pritiskom takratne oblasti je vztrajal pri
svoji odločitvi, da postane duhovnik. Poklicu je bil predan vse do svoje smrti. Njegova predanost pa je pomenila nenehno preverjanje prisotnosti božjega v svojih dejanjih. V okviru mariborske škofije je bil aktiven predvsem na pastoralnem področju.
Vedno tudi zdravo kritičen. In ob tem je bil “ljudski”. O njem je pred več desetletji,
še v bivši državi Večer objavil članek z naslovom Župnik na kolesu. Nenavaden članek
za tisti čas. V njem je avtor poudarjal odprtost in skromnost župnika Žerdina.
V Mariboru je živel več kot pol stoletja in ga imel za svoje mesto, čeprav se je rad
vračal v rodno Prekmurje.
Bil je zavzet voditelj mladih in tudi tistih, malo manj mladih. Prijateljske vezi so
se spletale najprej v planinah, kasneje na duhovno in družabno bogatih župnijskih
romanjih, nenhno pa so se učvrščevale ob pomembnih prelomnicah v življenju njegovih faranov. Vedno je bil tam – ob krstih, prvih obhajilih in birmah, porokah, pa tudi
smrtih.
Tone Žerdin je bil eden izmed tistih ljudi, ki s svojim zgledom plemenitijo življenja soljudi, čeprav njih ne najdejo žarometi, uprti v slavne in njihove popularnosti ne
izbirajo medijske ankete. Moder, preprost, predan, iskren.
Ob vsem tem je bil Tone velik Slovenec. Nobeno srečanje z njim ni minilo brez petja slovenskih narodnih
pesmi, zaokroženih s Prešernovo Zdravljico – dokaj dni
naj živi Bog kar nas dobrih je ljudi. Zato ni naključje,
da je svojo zadnjo mašo v cerkvi daroval šestindvajsetega decembra, za domovino. Ljubezen do slovenske
domovine, bomo njegovi prijatelji vzeli kot drago dediščino, Bogu hvaležni za njegovih dokaj veliko dni, ko
smo ga smeli imeti v svojih življenjih. D. Ozvaldič

IZ HOMILIJE NADŠKOFA
CVIKLA
Pri sv. maši druge nedelje med letom, sredi
januarja, smo brali
evangelij
evangelista
Janeza, o njegovem
prvem srečanju z Odrešenikom, ki ga je za
vedno zaznamovalo, in
h kateremu se je takoj
zatem, ko je Janez
Krstnik pokazal Nanj,
odpravil skupaj z Andrejem. Ko ju je Gospod vprašal: »Kaj iščeta?«, sta ta dva odgovorila:
«Kje stanuješ?«. Jezus pa ju je povabil: «Pridita in poglejta!« To nedeljsko jutro, 17. januarja, je Gospod tudi Antona Žerdina, dolgoletnega
župnika pri sv. Rešnjem Telesu v Mariboru in častnega dekana, povabil:
»Pridi in poglej!« »Stopi v veselje svojega Gospoda!«...
Evangelij nam danes klub žalosti ob izgubi dragega in spoštovanega g.
župnika pravi: »Vaše srce naj se ne vznemirja«. Koliko je stvari v življenju, ki človeka vznemirjajo: bojimo se, da bi izgubili zdravje, dobro ime,
ljubljenjo osebo,… Vznemirjajo pa nas tudi vprašanja: čemu živim, zakaj
trpljenjek kaj nas čaka po smrti?
Jezus nam pravi: »Verujte v Boga, verujte v mene!« Vera ne odstranjuje
razlogov, zaradi katerih se vznemirjamo, jemlje pa jim ostrino in nam,
tudi v težkih trenutkih, odpira vrata upanja.
Poučeni v veri vemo, da smo ljudje zgolj popotniki, romarji skozi
to zemeljsko življenje. Vendar to
romanje našega življenja ima svoj
cilj in zato tudi smisel!
Upam, da je pokojni sobrat Anton, že zaslišal glas nebeškega
Očeta: »Svoje življenje si mi daroval, odgovoril si na vabilo, da
sprejmeš poslanstvo duhovnika, ki
si ga skozi 65 let vestno opravljal,
zato pridi v veselje svojega
Gospoda«!
Dragi upokojeni g. župnik in častni dekan Anton, hvala vam za vaše služenje, hvala vam za vašo dobroto
in optimizem. Bodite odslej naš priprošnjik pri Bogu, da bomo čutili in
doživljali, da na poti življenja nismo sami, ampak nas vse spremlja dobrotna roka nebeškega Očeta in njegov blagoslov.

IZ POSLOVILNEGA GOVORA NEČAKA JOŽETA HORVATA
Dragi naš stric Tone,
v našem zemeljskem življenju si nas še zadnjič zbral okrog sebe: tvoje
sobrate v duhovniški službi, tvoje farane, prijatelje in nas – Žerdinov
rod—tvoje nečakinje in nečake. Prišli smo, da se ti zahvalimo za vso ljubezen, ki si nam jo delil. Zaradi epidemije nas je le peščica. V duhu pa
je v tem svetem trenutku slovesa s teboj nepregledna množica ljudi. Med njimi tudi tvoja sestra
Gizela, naša mama, ki ti od doma z rožnim vencem v rokah podarja še zadnji objem.
Imeti strica Toneta je preprosto velika sreča.
Imeti kar dva strica duhovnika, Štefana in Toneta,
je Božji dar! Veliko je razlogov, da v teh dneh
odpiramo svetišče spomina v katerem so shranjena naša nešteta srečanja, neštete skupne pesmi
in veliko smeha. Ko
je prišel stric Tone
domov, v rojstno vas Žižke, se je zdelo, da
se je naenkrat zbrala vsa velika Žerdinova
družina. Zgoščena čustva rodbinske ljubezni in veliko pesmi – vedno samo slovenske –
so odvečnim besedam zasedale prostor.
Takrat je bilo potrebnih le nekaj preprostih
besed. Besed kakor kruh, ljubezen, dobrota, mama,... Takrat smo za čutili, da je
stric Tone velika sreča. ''Stric Tone so prišli'', so navdušeno za nami ponavljali naši
otroci—Tonetovi pranečaki. Dragi stric Tone, hvala ti za vse tiste trenutke, ko si nam – tvojim nečakom - delil pogum, upanje in večkrat tudi obrisal naše solze.
Nepozabne so naše poti na Triglav. Iz naših src
je kar vrela pesem: Lep je gorski svet, krasen
je razgled, vse je krog in krog delo Božjih rok.
To so bile najboljše učne ure o Božjem tvarjenju. Hvala, stric Tone, da smo se ob tebi vse
od naših prvih stopinj navduševali za slovenstvo, za ljubezen do domovine. Hvala tudi za
tvoj slovenski pogum, ki je pred 30. leti dokončno ustvaril predrago Slovenijo. ''Vate zaupam, Gospod'' je bilo tvoje življenjsko vodilo.
Zato ti je bila dana milost, da si lahko zadnje
mesece svojega življena načrtoval.
Lani poleti, ko je epidemija popustila, smo se
v rojstni vasi v Žižkih zbrali okrog tebe in se
veselili ob tvoji 90-letnici. Še zadnja skupinska

