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Zlate stopinje
Nekaj dni po smrti ustanovitelja in ves čas zavzetega sodelavca Stopinj škofa dr. Jožefa Smeja je
izšel jubilejni, petdeseti zbornik, ki ga je izdala Škofija Murska Sobota. Zborniku Stopinje 2021 je
dodan jubilejni zbornik z naslovom Zlate stopinje.
Stopinje 2021 nadaljujejo temeljno smer, ki jo je že leta 1972 začrtal
takratni stolni kanonik v Mariboru, kasneje škof dr. Jožef Smej: odkrivati
naše korenine, prinašati svetle zapise, duhovno hrano in predstaviti
življenje v naših župnijah.
Snov v Stopinjah 2021 je razdeljena na štirinajst poglavij. Duhovnopastoralna vsebina je zajeta v poglavjih: Stopinje svetih, Škofijske
stopinje, Stopinje duha, Stopinje mladih, Ekumenske stopinje. Pogled na
našo preteklost je zajet v poglavju Oddaljene stopinje. Najbolj obširno
je poglavje Tvoje in moje stopinje, v katerih je predstavljeno življenje
v šestintridesetih župnijah soboške škofije. Druge vsebine prinašajo
poglavja: Stopinje srca, Stopinje k tebi, Jubilejne stopinje, Odhojene
stopinje, Tiskane stopinje. Škof dr. Jožef Smej je za Stopinje 2021 prispeval
kar štiri zapise. Poleg njega je svoje prispevke objavilo še 32 avtorjev.
Stopinje 2021 obsegajo 304 strani in prinašajo obilo fotografij, spomina
na Stopinje prejšnjih let in veliko lepega branja.
Temu zborniku so priložene Zlate stopinje. Jubilejni zbornik ob
50-letnici Stopinj prinaša na 160 straneh vpogled v začetke Stopinj,
predstavi urednike, pregled vsebine, avtorje, naslovnice, odmeve bralcev
in še kaj. Prav na začetku je objavljen kronogram, ki ga je za to priložnost
sestavil škof dr. Jožef Smej. V drugem delu je objavljen seznam vseh
avtorjev in njihovih del.
Zlate stopinje prinašajo naslovnice vseh petdesetih Stopinj in različno
slikovno gradivo.
V Zlatih stopinjah lahko preberemo tudi o sadovih, ki so jih prinesle Stopinje. Večino sadov se
seveda ne da izmeriti. Konkretni sadovi pa so Škofija Murska Sobota in dva Božja služabnika: Danijel
Halas in Alojzij Kozar, kar je vidno tudi na naslovnici Stopinj 2021.
Iz Zlatih stopinj zvemo, da je bilo v vseh petdesetih Stopinjah objavljenih 3.354 naslovov. S prispevki
je sodelovalo 380 avtorjev. Med njimi so bili tudi Slovenci iz drugih regij, Slovenci v zamejstvu in
izseljenstvu, sodelovali so tudi Madžari in evangeličani. Izvemo, da so Stopinje v petdesetih letih izšle
v skupni nakladi 224.475 izvodov na skupno 12.950 straneh. Stopinje so vsa ta leta gradile naš skupni
dom, so povezovale in bogatile ljudi v Prekmurju, Prlekiji, Porabju, po Sloveniji in po svetu.
Ob zlatem jubileju Stopinj je v načrtu še priprava razstave, simpozij in zahvalna sveta maša, kar pa
je odvisno od epidemioloških razmer. Dve tiskovini: Stopinje 2021 in Zlate stopinje pa so vsekakor
tukaj, da pozlatijo naše korake.
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