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PASTIRSKA PISMA 

 

PISMO SLOVENSKIM VERNIKOM OB NASTOPU ŠKOFOVSKE SLUŽBE (1846) 

 

Preljubi! Slovenci se radi prav po krščansko pozdravljajo, rekoč: »Hvaljen bodi Jezus 
Kristus!« Tudi jaz vas ravno tako po domače pozdravljam, vam po starem znanju roko podam 
in Boga prosim, da bi bil jaz svoje škofije, vi pa mene, svojega škofa, veseli; naj bi veliko let 
v milosti božji skupaj živeli k časti Bogu, našim dušam pa k zveličanju. De bo pa naše veselje 
gotovo, naj bo naša prva skrb, svoje dolžnosti dobro spoznati in zvesto dopolnjevati, vsak po 
svojem stanu. 

Slovencem lepšega in bolj imenitnega dela ni kakor vinograd obdelovati. Vinograd 
Gospodov obdelovati je moje delo, pa tudi vaša dolžnost meni pomagati, da bo gorica 
lavantinske Cerkve, ki mi je zdaj od Jezusa Kristusa, Gospoda vseh gospodarjev, po njegovih 
višjih namestnikih v skrb izročena, podobna dobro obdelanemu vinogradu, v katerem žlahtno 
trsje lepo raste, dišeče cveti in obilnega sadja rodi. Kristus, Božji Sin in Zveličar človeški, je 
kupil vinograd s svojo predragoceno rešnjo krvjo ter ga izročil svojim namestnikom: svetemu 
očetu, rimskemu papežu, svojemu vidnemu poglavarju na zemlji, škofom, nastopnikom 
(naslednikom) apostolov, in mašnikom, učencev Kristusovih nasledovalcem Pogovorimo se 
torej prav po domače, kako se bomo, apostolskega dela lotili, da nam pojde veselo in prav 
uspešno od rok. Le pomislite! 

Vsegamogočni in usmiljeni Bog je zasadil velik in imeniten vinograd, svojo sveto Cerkev, 
na gorico tega sveta, ki se razlega (razteza) od sončnega vzhoda do zahoda. Ljudje, po božji 
podobi ustvarjeni, so žlahtne trte. Jezus, ker je dejal: »Kakor je mene Oče poslal, pošiljam 
tudi jaz vas. Idite po vsem svetu, učite vse narode; učite jih držati vse, kar koli sem vam 
zapovedal!« 

Lepa vinska gorica vinograda Kristusovega je lavantinska škofija, ki se po koroški in 
štajerski deželi razlega, blizu štirikrat sto tisoč duš ima, lepo žlahtno trsje, med katerim sem 
tudi jaz zrastel, si vsake službe poskusil in zdaj višjega pastirja službo prevzel, naj bi višji 
hišnik velikega vinograda Gospodovega bil. Bog daj, da bi svojo službo zvesto opravljal! 
Potreba mi je k temu dobrih delavcev. 

Kakor je hišni gospodar v svetem evangeliju zjutraj zgodaj vstal, da bi delavce v svoj 
vinograd najemal, ravno tako tudi jaz ob začetku svoje škofovske službe delavce kličem in 
prosim svoje duhovnike in šolske gospode, starše, gospodarje in gospodinje, da mi pomagate. 

 
I. 

 
Gorico lavantinske škofije pridno in dobro okopavati z nauki svete katoliške vere, katera 

je luč, ki nam sveti v večno življenje. Največja bogatija, najdražji zaklad, najlepša čast je 
katoliška vera. Ona prinaša zveličanje grešnikom, razsvetljuje slepce, opravičuje spokornike, 
.potrjuje v dobrem pravičnike, venča mučenike, varuje device, vdove in zakonske v čisti 
sramežljivosti, nas za nebesa pripravlja in nas z angeli večnega veselja deležne stori. Gotovo 
bogastvo je, ki ga nam svet nima dati, uči sv. Avguštin. Vaš dom, vi starši ljubi, naj bo za 
vaše otroke, ki so žlahtne mladike vinograda Kristusovega, prva šola, da jih v krščanskem 
nauku skrbno poučujete in po krščansko vzgajate. Dobra, krščanska vzgoja (reja) otrok mi 

�največ na srcu leži. Po bol ših ljudeh skrbimo za boljše čase. 
Štiri pripomočke imate, preljubi očetje in matere, da svoje otroke prav vzgojite, ki so 

otrokom toliko potrebni kakor vam vsakdanji kruh. Prvi pomoček dobre vzgoje je poučenje, 
da otroke vsega učite, kar je potrebnega vedeti mladim ljudem in se njihovim letom prilega. 
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Preljube matere, ki svojo deco na prsih imate, Jezusa ljubiti jih učite, kolikokrat jih dojite, in 
jim skrbno pravite, kakor hitro se zavedajo, kako je tudi Jezus majhno Dete bil, trpel in umrl 
iz ljubezni do nas. Vi očetje, kadar prvi košček kruha svojemu otroku urežete, k nebesom mu 
pokažite, kjer dobrotljivi Oče prebiva in otroku kruhka daje. Kakor se sončni žarki sadja 
primejo in ga zrumenijo, ravno tako se bo srce otrok, mehko ko vosek, vnelo od ljubezni 
božje, ki jim vse žive dni ugasnila ne bo. Vse človek rad pozabi, vse pozemeljsko lahko 
izgubi, le materin nauk pa očetova svaritev mu ostaneta vse žive dni.  

Drugi pripomoček, kako otroke čedno vzgojiti, je posvarjenje, kadar kaj prekanijo. Iz 
nevednosti otrok marsikaj počne, kar se ne spodobi in storiti ne sme. Matere bistro oko vse 
zagleda in ena sama beseda: nikar tako, to je grdo, obvaruje mlado srce velike nevarnosti, in 
otroku sveto sramežljivost ohrani. Kakor rdeči roži trn - je Bog nedolžnosti sramežljivost za 
varuhinjo dal. Skrbite, očetje in matere, vzgojitelji in učitelji, da mladih ljudi sveta 
sramežljivost ne zapusti, in skrbno otroke svarite. 

»Globoko vsajena v mladeničevo srce je hudobija; pa šiba jo bo spodila« (Prg 29, 15). 
Draga reč je torej šiba strahovalka pri hiši, tretji pripomoček; zakaj kjer strah božji gospodari, 
tam so bogaboječi pridni otroci doma. Vsaka krščanska hiša, kjer so otroci, naj dvojno orodje 
ima: sveto razpelo ali križ na steni pa šibo v kotu. Kar beseda ne zda, naj šiba pripomore. 
Srečni otroci, katere mati in očetje tepejo; ne bo jim tuja palica pela. Kakor je potreba 
spomladi mešičevje (gosenične zapredke) z drevja trebiti, da se gosenice ne izplodijo in ne 
razlezejo, pa tudi divje šibe odrezavati, da drevce ne zdivja, tako se mora tudi otrok v mladih 
letih slabih nagonov odvaditi in ohraniti pred grdimi razvadami, da se otroka ne lotijo. Kleti 
otroke pa Bog obvaruj! Očetov blagoslov otrokom hiše podpira, materina kletev jih pa podira. 
Starši, ki svoje otroke kolnejo, jim srečo zakolnejo; zato je toliko ljudi nesrečnih. 

Zastonj se pa človek upira, ako mu Bog ne pomaga, posebno pri vzgoji otrok. Četrti 
pomoček je torej molitev, da starši vsak dan otroke Bogu priporočite, naj jim pravično pamet 
da. Sv. Monika je šestnajst let molila, da je svojemu sinu Avguštinu spreobrnjenje izprosila; 
materine solze in očetovi vzdihljaji za otroka pred Bogom veliko ceno imajo. Pri vsaki sveti 
maši molite za svoje sine in hčere, naj jih angel božji vodi po pravi poti. Oj starši vi, očetje in 
matere, vi sadonosna (rodovitna) drevesa v vrtu Gospodovem, vi ste moji prvi pomočniki v 
obdelovanju Gospodovega vinograda. Ne zapustite me, in za dober nauk pa za božji strah 
svojim otrokom skrbite. Bog ne bo samo iz mojih, ampak tudi iz vaših rok njih duše terjal. 
Vsako drevo pa, ki dobrega sadu ne prinese, bo posekano in v ogenj vrženo (Mt 3, 10). Sad 
daleč od debla ne pade; in kakršni starši, taki tudi otroci.  

Pa tudi vam gospodarjem in gospodinjam, ki rejence, hlapce in dekle imate, priporočam, 
da jim za krščanski pouk in za pošteno vedenje (zadržanje) skrbite. Nikarte da bi se vam pri 
živini poživinili; saj imajo tudi oni po božji podobi ustvarjeno dušo, za katero je usmiljeni 
Jezus svojo dragoceno kri prelil. V imenu Jezusa vam jagnjeta moje črede priporočam. V 
imenu pastirja vseh pastirjev jih bom tudi iz vaših rok terjal, da jih oddam Njemu, ki jih je 
moji pa tudi vaši skrbi izročil. 
Človeku, ki po svetu hoče, se doma vsega potrebnega naučiti ni mogoče; naši mladini je v 

sedanjih časih tudi šole potreba. Otrokom za šolo skrbeti je naša sveta dolžnost. Slovenci šole 
premalo cenijo, ker dobrote šol premalo poznajo. »To je večno življenje,« Kristus veli, »da 
ljudje tebe, edino pravega Boga, spoznajo in pa Jezusa Kristusa, ki si ga poslal« (Jn 17, 3). 
Kje se pa Bog bolj natanko spoznava, njega sveta volja lepše razlaga kakor v šoli pri 
krščanskem nauku? Kje se otroci gorše (lepše) učijo Bogu lepo služiti in svete zakramente 
vredno prejemati kakor v pravih krščanskih šolah? In dokler je človek rad pozabljiv, pogosto 
tudi zapuščen, se uči v šoli brati in pisati, kar je velik božji dar. Dobre bukve (knjige) so v 
žalosti dober prijatelj in pismo, od pravega prijatelja čez hribe in doline poslano, je v trpljenju 
žlahtno hladilo; dober svet v dvomu je v sili pomoč. Kdor vsega tega ne zna, je v sedanjih 
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časih siromak; in nisem še pametnega človeka slišal kleti starše, da so ga bili v šolo dali; 
veliko jih pa poznam, ki vzdihujejo, da niso v svojih mladih letih v šolo hodili. Naj se vam 
torej ne mili (naj vam ne bo žal), kar za šolo daste; najboljša dota bo vašim otrokom, katere 
jim nesreča vzela ne bo. 

Bog sam ve, kam še otrok pride; in česar se v mladosti nauči, več velja od gotovega 
denarja. Za župnijsko cerkvijo je šola župnije prva dobrota, iz katere Jezus kliče: »Pustite 
malim k meni priti in ne branite jim, zakaj njih je nebeško kraljestvo« (Mt 19, 14). Matere so 
z otroki k Jezusu silile; oj nikar da bi vi, ljubi starši, svojim otrokom v šolo branili, nikarte da 
bi otroci iz šole ostajali, se potepali in pohujšali. Skrbno jih neprenehoma v šolo pošiljajte. 
Če bi bogat gospod v šoli cekine ali pa križevače otrokom delil, gotovo bi imeli otroci čas iti; 
celo gonili v šolo bi jih, da bi zlata ne zamudili. Vsak dober nauk pa več velja ko zlato in 
srebro. Potuhe pa otrokom doma nikar ne dajajte, kadar jih šolski gospodje v strah vzamejo, 
kar je prav. Vsaka dobra krščanska šola mora biti sadonosniku (sadovnjaku) podobna, v 
katerem spomladi priden kmetič skrbno mešičevje (zapredke) obira, hrošče otresa in gosenice 
pogonobi, da mu žlahtnega drevja ne objedo; trnje potrebi, da se mu ne zaraste. Glejte, tako 
trnje in mešičevje so pri otrocih slabi nagoni, razvade in svojevoljnost. Ako se zarana ne 
potrebijo, hitro se zarastejo (se jih oprimejo), da so otroci surovina, grdi do staršev in 
učenikov (učiteljev), sebi in drugim nadloga, vsej deželi nesreča. Ne daj Bog, otrok 
nespametno zagovarjati. Šola, v kateri se otrokom svojavolja (svojevoljnost) da, kaj ne velja. 

Kar očetov dom in domača šola ne dogotovita v spoznanju božjem in vedenju krščanskem, 
sveta Cerkev doda v pridigah in krščanskih naukih. Ne mudite, ljube duše, skrbno poslušati 
besede božje, ki ima večno življenje. Le poglejte pridne bučelice, kako skrbno poleti vsako 
jutro letijo sebi in drugim po rožah sladke strdi nabirat. Tudi vaša duša naj skrbna bučelica 
bo, vsaka pridiga in krščanski nauk ji pa duhovska roža svetega raja, iz katere željno pije 
hrano življenja večnega. »Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki iz božjih 
ust pride« (Mt 4, 4). »Kdor vas (namestnike moje) posluša, mene posluša, kdor vas zaničuje, 
mene zaničuje« (Lk 4, 4), govori Kristus. Ako ponenudoma (brez nuje, potrebe) pridigo ob 
Gospodovih dneh zamudiš, le pol cerkvene zapovedi dopolniš, pol pa na dolgu ostaneš; kdaj 
boš drugo polovico dopolnil? Po svojih namestnikih sam Bog z vami govori, kadar njegove 
svete nauke oznanjujejo. Kadar molite, z Bogom govorite. Ako ne poslušate radi božje 
besede, tudi Bog vaših prošenj uslišal ne bo. Ne letajte potujih shodih, po cerkvovanju 
(proščenju) in sejmih; najljubša vam naj domača župnijska cerkev bo. Ovce, ki prerade okrog 
letajo in se svoje črede ne držijo, se lahko izgubijo. Zato sveta mati katoliška Cerkev želi, da 
se vsakdo svoje domače službe božje drži in brez vzroka drugam ne hodi.  

Glejte, ako bomo tako za dober nauk doma, v šoli in v cerkvi prav pridno skrbeli, bomo v 
vinogradih lepih lavantinskih goric žlahtne mladike in rodovitne vinske trte imeli, ki bodo 
toliko dobrega sadu svetih čednosti in dobrih del rodile, da bo veselje Bogu in ljudem! 
 
 

II. 
 

Žlahtno trsje, dobro okopano, je treba tudi pleti in povezati, da dobi sončne luči in toplote, 
rose in mokrote. Nam kristjanom je luč nauk svete vere; toplota pa in potrebna mokrota nam 
je posvečujoča milost božja, ki nam jo je usmiljeni Jezus zaslužil, Sveti Duh nam jo pa deli 
najprej pri svetem krstu, potem pa pri vseh drugih zakramentih, ako jih vredno prejmemo. 
Posvečujoča milost božja nam je toliko (tako) potrebna pomoč, da ne moremo brez nje za 
večno zveličanje ničesar dobrega storiti. Poslušajte, kaj Jezus pravi: »Jaz sem vinska trta, vi 
ste moje mladike. Brez mene niste kos kaj dobrega storiti.« Vsak smrtni greh nas od Jezusa, 
naše vinske trte, loči, nam prijaznost božjo vzame, nas delčiče (dediče) nebeškega kraljestva 
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v otroke pogubljenja spremeni. In kakor se mladika, ki se vinske trte ne drži, hitro posuši in 
bo v ogenj vržena, da zgori, ravno tako bo z nami, ako v smrtnem grehu živimo in umrjemo. 
Usmiljeni Jezus je torej, poprej ko je v nebesa šel, zakrament svete pokore postavil tistim v 
potrebo, ki so po svetem krstu smrtno grešili, ter je dal namestnikom svojim oblast grešnikom 
grehe odpuščati ali zadrževati. Bog je zvest in pravičen ter nam hoče grehe odpustiti, ako se 
jih spovemo. 

Kdaj pa je potreba k spovedi iti in zakrament svete pokore prejeti? Ne samo o veliki noči 
in o božiču, temveč ko smrtni greh storiš, hitro k spovedi teci in prvo nedeljo vsaj spovedati 
se ne zamudi. Strašnejšega stanu ni, kakor v smrtnem grehu živeti! Vse molitve in dobra dela, 
ki jih v smrtnem grehu storiš, nimajo pred Bogom nobene cene. Grešnik čedalje huje v 
dobrem slabi in smrtna rana njegove duše teže zaceli. Zadosti je en smrtni greh in že nas 
vekomaj pogubi; in kdor v smrtnem grehu živi, tako rekoč na pajčevini nad peklenskim 
brezdnom sedi, česar nas Bog obvaruj. Le ena sama žilica pokne in po grešniku je časno in 
večno. Torej vas prosim, škof vaših duš, za svetih pet krvavih ran Jezusovih, če ste nesrečno 
v smrtni greh padli, ne odlagajte spovedi in hitro se zopet z Bogom spravite. 

Najsi pa tudi smrtnega greha ne storimo, vendar Sveti Duh priča, da pravičnik sedemkrat 
na dan pade. Kako lahko grešimo v malem mi vsi! In mali grehi, dasi nam ravno posvečujoče 
milosti ne vzamejo, nam jo vendar pomanjšajo in storijo, da človek v dobrem omaguje, kakor 
se mladika suši, kadar jo začne črv jesti. »Čudno je slišati, pa vendar si upam reči, da bi se 
skoraj bilo malih grehov bolj bati, kakor velikih,« pravi sv Krizostom; »zakaj smrtnih grehov 
se ustrašimo samih na sebi, mali nas pa lahko v hudo zazibljejo; in kadar jih malo obrajtamo 
(se malo menimo zanje), se jih duša ne brani. Iz malih grehov pa hitro veliki zrastejo.« 
Poglejte, kako potreba nam je svojo vest tudi malih grehov pogosto očistiti, čolnič življenja 
našega malih kamencev izprazniti, da se nam ne potopi. Vsake kvatre, v nevarnih letih tudi 
vsakega meseca, k spovedi hitimo; saj tudi pridna dekla pogosto hišo pomete, če se ji količkaj 
nasmeti; in skrbna gospodinja perilo spere, kakor hitro se zamaže; mi bi pa ne cedili svoje 
vesti? Posebno vredno in pobožno se naj velikonočna spoved opravlja. Zato je izpraševanje 
pred veliko nočjo, da duhovski pastirji svoje ovčice presodijo, ali so dovolj poučeni kristjani 
in vredni sveto veliko noč z Jezusom obhajati, in jih poučijo v tem, kar jim primanjkuje. Kdor 
se velikonočnemu izpraševanju umika, velikonočne spovedi po redu ne opravi in sam sebe 
goljufa. Pokorno in skrbno torej, ljube duše, k velikonočnemu izpraševanju hodite, da vam bo 
vesela in zveličanska vsaka velika nedelja! 

Da se pa z Jezusom, mi mladike s svojo vinsko trto, po bitju združimo, nam je postavil on, 
ki svojce (svoje) ljubi do konca, najsvetejši zakrament, presveto Rešnje telo, svoje pravo 
meso in kri v znamenje ljubezni, v kateri med nami v podobi kruha na oltarju živi, ter pravi: 
»Glejte, jaz sem z vami do konca sveta. Pridite k meni vsi, ki trpite in ste obloženi, jaz vas 
hočem poživiti. Kdor zauživa moje telo in pije mojo kri, ostane v meni in jaz v njem« (jn 6). 
Z velikim poželenjem je hotel Jezus velikonočno jagnje z nami jesti, mi smo pa radi toliko 
(tako) mrzli in poredko, pa še tistokrat slabo pripravljeni, gremo k mizi nebeškega kralja. 

Kaj pa nam je potreba, da vredno pristopimo k svetemu obhajilu? Ni nam potreba srebra, 
ne zlata ne svile ne tenčice; le štiri reči si oskrbimo: čisto srce, pobožno dušo imejmo, tešči in 
čedno oblečeni bodimo. Če pa za to ne skrbimo, nismo pravi kristjani. Kolikokrat nam je pa 
dobro in potreba k svetemu obhajilu iti? Pogosteje ko je, ako le vredno, boljše bo, kakor vam 
spovednik naročijo. Ne po svoji glavi delati, ne opuščati; zastopnemu duhovskemu očetu se 
izroči. Ako pa vsakega meseca ali celo vsakih osem dni k sveti božji mizi pristopiti želiš, 
imaš po nauku sv Frančiška Saleškega brez smrtnega greha živeti, pa tudi dopadenja do malih 
grehov ne imeti. Tvoja ljubezen do Jezusa mora biti tvoja gospodinja in tvoje življenje svetla 
luč potrpežljivosti in zvestobe, da bodo ljudje videli tvoja dobra dela in hvalili Očeta, ki je v 
nebesih. 
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Kakor kristjani mizo božjo opuščajo, v krščanski ljubezni pešajo. Zato sveta mati katoliška 
Cerkev opominja, prosi in priporoča po usmiljenju našega Boga, naj kristjani skrbijo ta 
nebeški kruh prav pogosto, vredno prejemati, ter škofom in mašnikom naroča ravno to 
vernike učiti. Pogosto in vredno sveto obhajanje vam torej tudi jaz, vaš škof, priporočam, vas 
k sveti božji mizi vabim ter vas pri ljubezni Jezusovi rotim, da radi in skrbno sami hodite, pa 
tudi svoje otroke in podložnike vadite z ljubim Jezusom v presvetem zakramentu prav 
pogosto družiti se. In naj vas ljudje vprašajo, pokaj (zakaj) tolikokrat k svetemu obhajilu 
hodite, odgovorite jim, da je povelje Jezusovo, volja svete matere katoliške Cerkve in pa 
srčna želja vašega škofa ta, da trdni kristjani ne obnemorejo, slabi pa močni prihajajo po 
milosti in pomoči najsvetejšega zakramenta. In kakor rože po jutranji rosi gorše (lepše) cveto, 
mladike v vinogradu za pohlevnim dežjem lepše rastejo, tako boste v dobrem rastle tudi ve, 
ljube duše, neveste Jezusove. Vaše srce bo Jezusov prestol in vi tempelj Svetega Duha. 
Dopolnila se vam bo obljuba Jezusova: "Kdor mene ljubi, njega bom tudi jaz ljubil in tudi 
moj Oče ga bo ljubil in bomo prišli in pri njem prebivali." 

Kakor se vinska trta svojega kola zvesto drži, da je vihar ne polomi, tako se moramo držati 
Boga tudi mi, v veselju kakor v žalosti, v sreči kakor v nesreči: Z ljubim Bogom nas pa veže 
sveta služba božja, katero smo dolžni vsako nedeljo in zapovedani praznik (svetek) spodobno 
slišati in pri svetem domačem opravilu v duhu zbrani biti. Šest dni nam je dobri Bog dal, da 
vsa naša posvetna dela opravimo in telo oskrbimo, sedmi dan je sebi posvetil, da ga Bogu v 
čast in v zveličanje duše obrnemo. Ni dobro prepogosto po shodih letati, domačo službo 
božjo pa opuščati. Ni zadosti le kako tiho mašo ujeti, besede božje pa ne slišati. Ni prav se ob 
nedeljah in praznikih po krčmah potikati, rajati ali v slabe tovarišije zahajati. Grehi, ob svetih 
dneh storjeni, so toliko večji. Greh je v nedeljah in zapovedanih praznikih po cesti težko 
voziti, brez vse sile in dopuščenja za posvetni dobiček delati. Dajte Bogu, kar je božjega, in 
bo tudi Bog dal, kar je vam potrebnega. 

Vsak skrben gospodar v soboto zvečer po rožnem vencu svoji družini naroči, kdaj in kam 
naj k službi božji gre, pa tudi ukaže, kako se naj otroci in družina h krščanskemu nauku 
vrstijo. Kdor pa je za varuha doma ali bolan v cerkev ne more, vzemi doma ob času službe 
božje molitveno knjigo ali pa rožni venec v roke, se na stran župnijske cerkve obrni, se v 
duhu s krščansko sosesko združi in kleče ali stoje, če moreš, svojo službo opravi. Dobri Bog 
te bo tudi doma uslišal. Kadar pa v cerkev dojdeš (prideš), združi se s svojimi brati in 
sestrami. Moli na glas, kadar molijo; z njimi poj, ako pojejo. Spomni se, da pred živim 
Bogom stojiš, ki te vidi in sliši: da najvišjega Gospoda ne žališ, ampak zahvališ za vse, kar si 
prejel, in prosiš, česar potrebuješ, da blagodarovan (blagoslovljen) na svoj dom greš. 

Vsako nedeljo zvečer gospodar svojo družino izprašuj, kaj so pridigovali, kaj so se pri 
krščanskem nauku naučili. Kar eden ne ve, naj drugi pove, da boste seme božjega nauka v 
zemljo svojega srca skrbno poshranili in z molitvijo pomočili. Tako vam bodo dnevi 
Gospodovi v zveličanje; potem pa tudi delavniki srečni in veseli. 

Kakor nam pa dobri Bog vsak dan sape in življenja, živeža, obleke in vsega potrebnega 
daje, dajmo tudi mi Bogu majhen dar vsakdanje molitve. Najsi ravno veliko moliti ne 
utegneš, vsaj dober namen zjutraj stori, rekoč: »Zahvalim te, Oče nebeški, da si me nocoj 
hudega varoval; varuj me tudi danes vsega zla na duši in telesu ter mi daj vse k tvoji časti 
storiti.« In kadar zvečer truden dolgo moliti ne moreš pred postelj poklekni, rekoč: »Zahvalim 
te, Oče nebeški, za vse dobrote, ki si mi jih dal. Odpusti mi moje grehe in mi daj ljubo lahko 
noč. V imenu božjem naj zaspim, v imenu božjem se zopet zbudim.« Taka molitvica je zlata 
vredna, ker nam vsa naša dela Bogu prikupi. 

Slišiš jutrnjico, opoldne ali zvečer zvoniti, ne odlagaj moliti, naj bo na potu ali pa doma. 
Tudi pred jedjo in po jedi molite skupaj in na glas. Molitev, pravičnega veliko premore; naj-
močnejša je molitev združena. Zakličite torej, vi gospodarji in gospodinje, svojo družino o 
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pravem času k molitvi, v sredo mednje pokleknite in glasno molite z njimi. Angeli bodo vaše 
molitve nosili pred božje obličje in vas varovali. »Kjer sta dva ali trije skupaj v mojem 
imenu, sem jaz v sredi med njimi,« pravi Jezus sam. Učite moliti, vi očetje in matere, svoje 
otroke in iz mladih dni vadite jih. Kdor prav moli, tudi prav živi. Molitev gre gor, usmiljenje 
božje pa dol. Kdor skrbno moli in pridno dela, ta svoje dolžnosti dopolni. Ne dajte otrokom 
kosilca, dokler ne odmolijo in se čedno ne umijejo; brez molitve jim ne dajte zaspati. Česar se 
človek v mladosti navadi, vse svoje žive dni zna. 

Kakor je zveličanska molitev, tako hudobna in pogubljiva je kletev. Oj, da bi je nikoli 
nikjer med vami slišati ne bilo! »Kdor kolne, svojo dušo zakolne,« uči Sveti Duh. Molitev je 
ključ nebes, kletev pa pekla. Z jezikom hvalimo Boga Očeta, z jezikom kolnemo brata, ki je 
ustvarjen po božji podobi. »Pri vas, bratje, ne sme tako biti,« opominja sv. Jakob. Zavežite 
jezik hudobcu, ki vpričo vas kolne, da Bog žaljen ne bo. Vpričo otrok nikoli ne zakolnite, da 
se kletve ne naučijo. Kletev matere otrokom hiše podira, in otroci, ki jih starši kolnejo, srečni 
nikoli ne bodo. V nebesih izvoljeni Boga hvalijo, pogubljeni se v peklu preklinjajo: s katerimi 
v življenju držiš, k tistim po smrti prideš. Kletev žali Boga, pohujša bližnjega in nas pogubi. 
Kar nam molitev pripravi, nam kletev zapravi. Bog nas varuj kletve! 
 
 

III. 
 

Lepo okopano in čedno vezano trsje se mora skrbno pleti, da ga trnje in zel ne prerasteta; 
pa tudi varovati, da ga zverina ne zatre in ne pokonča. Ravno tako je potreba varovati pred 
vsem drugim mlade, nedolžne ljudi; oni so rahla oka (rastlinska očesa), katera slana 
zapeljivosti hitro umori. Varujte, starši, gospodarji in gospodinje, svoje domače prevzetne 
gizdavosti. Gizdavost je dober kup, prelepa obleka, pa draga; ona večji del ljudi ob božje 
dopadenje, pa tudi ob premoženje dene. Vsakteri se naj po svojem stanu in premoženju nosi. 
Ko se je svoje dni mogočni kralj Cirus ženil, so na njegov ukaz iz vseh dežel pred njega 
dekleta prišla prav bogato oblečena, ki so upala njemu dopasti; pa mu nobena ne dopade. 
Poslednjič ugleda za drugimi pohlevno devico, preprosto pa vendar čedno oblečeno, ter ji ro-
ko poda in jo pred druge postavi, rekoč: »Pošteno devico hočem za ženo, ne pa gizdavih 
oblačil.« In vse druge so osramočene k domu odšle. Ravno to bo tudi nebeški kralj storil. 
Najgorše oblačilo tisti ima, ki si ga doma pripravi. Kdor preveč za oblačilo telesa skrbi, lahko 
na oblačilo duše pozabi. Gizdavost v noši je dandanašnji najhujša ujma (nesreča), pa tudi 
velika pregreha. 

Ne dopustite mladeničem tobaka se privajati; tobakaja (kajenje) je med nami nekaka kužna 
bolezen, polna škode in nevarnosti. 

Varujte se kužnega žganja, ki ga slepi ljudje kot vodo pijejo, dušo zalijejo in telo zažgejo. 
»Taka pijača gladko teče, poslednjič pa pikne ko gad,« uči Sveti Duh. Pijanost je gladka steza 
v pogubljenje; in »pijanci nebeškega kraljestva ne bodo posedli,« tako sv. Pavel priča. Pa tudi 
v vinu je nečistost. »Krščanski človek se mora posebno dveh reči varovati,« uči sv Anton 
puščavnik, »nečistosti na telesu in pa posvetne časti.« 

Varujte se prešuštvovanja in vsakega nečistega dejanja; to je rak, ki v sedanjih časih 
človeški rod je. Nečistost je široka cesta, ki v pekel pelja, in strašno jih je, ki po njej hodijo. 
Oh, drage duše Kristusove, nečistosti varujte se! Zapeljivci in pa ponočevalci so deroči 
volkovi in pomagalci peklenskega satana. Ne imejte jih med seboj, da vam nedolžnih ljudi ne 
pohujšajo. Pregreha nesramnih del zemljo pokriva in nečisto dejanje vpije v nebo po 
maščevanju. Prosim vas torej in rotim pri zveličanju vaših duš, vi očetje in matere, v sveti 
sramežljivosti svojo mladino ohranite, naj ne vidijo in ne slišijo, kar bi nedolžnim srcem 
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škodo storilo. Sveta sramežljivost varuje nedolžnost. »In kako lep je čist rod v svoji svetlosti! 
Njegov spomin je večen, ker pri Bogu in pri ljudeh znanje ima.« 

Varujte se laži in vsake zvijače; mož beseda naj bo pri vas doma; tat in lažnivec sta si 
brata, in lažniva usta dušo umorijo. Otroci, ki lažejo, slabo kažejo in zaslužijo ostro 
strahovani biti. Bog hoče od vsakega človeka po nauku sv. Antona trojno imeti: »Pravo vero 
iz.« vse duše in iz celega srca, v besedi resnico in pa čistost življenja 

Varujte se tožb in pravd; one so krvave sovražnice krščanske ljubezni in v soseski večjo 
nesrečo storijo kakor ogenj. Vselej je boljša kratka sprava kakor pa dolga pravda. V tožbah 
ljudje zdivjajo, v pravdah obubožajo, in vinograda toča nikdar toliko ne zatre ko pravda hišo. 
"Zveličani so krotki, zemljo bodo posedli; zveličani so mirni, otroci božji bodo imenovani."  

Radi imejte svoje dušne pastirje, ubogajte radi svoje duhovske očete. Oni čujejo nad vami 
in bodo za vaše duše odgovor dajali; naj to z veseljem storijo, ne pa vzdihovaje; to bi ne bilo 
dobro za vas. Varujte se pa krivih prerokov, ki vas slabih reči, krivih ver in praznih molitev 
učijo ter vam naročajo posebne poste in pobožnosti, katerih sveta katoliška Cerkev ne spozna 
(prizna). Take, na videz še toliko (tako) sveteče se reči so ljuljka med pšenico. Gorje mu, 
kdor se nanje zanaša; one so goljufen denar, s katerim ne smeš na svetlo. Pravoverni kristjan 
le trojne učenike (tri učitelje) posluša: Sveto pismo, ki se nam bere; sveto katoliško Cerkev, 
ki nas po namestnikih svojih uči; in pa svojega dobrega spovednika. Kdor se teh trojnih 
učenikov drži, se ne bo pregrešil. 

Pokorni bodite svoji deželski gosposki, katero je Bog postavil, vam za pravico, 
hudobnikom pa v strah. Kdor se gosposki zoperstavi, se Bogu ustavlja, in njega bo Bog 
kaznoval. Dajte vsakomur, kar mu gre: dačo (davek), komur dača, čast, komur čast. Tistim, ki 
Boga ljubijo, se vse v dobro izide. Bog ljubi pravico in resnico; če je pa Bog z nami, kdo bo 
zoper nas? 

Lepa vinska gorica je lavantinska škofija, drag vinograd Gospodov; pa še lepši bo, ako ga 
pridno obdelujemo, kakor sem vam povedal. Mi bomo sadili in polivali, Bog bo pa rast dal, 
da bomo veseli obilnega sadu za večno življenje, svetih čednosti in dobrih del. Prav lepo vas 
prosim v imenu Jezusovem, storite mi radost, da se bom s sv. Pavlom pohvaliti mogel, rekoč: 
»Vi ste moje veselje in moja krona.« 

Ako Bog zdravje da, vas bom pogosto obiskal in pogledal, kako kaj vinograd vaše župnije 
kaže; ali se mladeniči in deklice čedno nosijo, možje in žene pošteno zadržijo, ali se starčki in 
babele (starke) skrbno pripravljajo za dolgo večnost. Kako hočete: ali naj k vam pridem s šibo 
ali pa z ljubeznijo v duhu krotkosti? Oj nikar da bi namesto žlahtnega grozdja svetih čednosti 
Gospod vinograda le trnje našel, nam vinograd vzel in drugim dal, ki bi mu odšteli obilnejši 
sad o svojem času. 

Obiskoval bom skrbno vaše otroke in pogledal, kako oka (očesca, poganjki) poganjajo, ali 
mladike lepo kažejo; ali bodo pridni, bogaboječi kristjani. Izpraševal jih bom in videl, kako 
ste jih kaj poučili, ali so ljubeznivi božji otroci. Oh, skrbite, da jih bom vesel! Apostolske 
roke bom nanje pokladal, zanje molil in Bog Sveti Duh jih bo v zakramentu svete birme s 
svojimi darovi napolnil. Pohvalil bom pridne, pa tudi pokregal slabe kristjane po oblasti, ki 
mi jo je dal On, ki me je poslal, Jezus Kristus. Tudi vernim mrtvim bom večni mir in pokoj 
zapel, ki v Gospodu počivajo; z božjo pomočjo bom dopolnil svojo veliko apostolsko službo 
in oskrboval imenitni vinograd naše lavantinske Cerkve, ako mi boste tudi vi, preljubi, pridno 
pomagali. 

Poglejte, sonce življenja našega hitro zahaja; dan se bo nagnil in približal večer našega 
dela v vinogradu Gospodovem. Ne bo dolgo, in Gospod poreče svojemu hišniku, naj nas k 
plačilu pokliče in da vsakemu zasluženi denar. Blagor meni, blagor vam, ako nam vsem 
veselo poreče: »Dobro tebi, hlapec pridni in zvesti; ker si bil v malem zvest, te bom čez 
veliko postavil. Pojdi v veselje svojega Gospoda!« 
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Bodite torej pozdravljeni v imenu Gospodovem. Vsi svetniki vas pozdravijo. Milost 
Gospoda našega Jezusa Kristusa, ljubezen božja in edinost Svetega Duha bodi z vami vsemi! 
Amen. 
 
 
Pri Svetem Andreju na Koroškem, 19. dan malega srpana 1846. 
 


