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Sto petdeset let
od blažene smrti
Zakaj so 25. septembra 1912 od
18.00 do 18.30 zvonili zvonovi
vseh župnijskih cerkva?
Zakaj so 24. septembra 1962 od
20.30 do 21.00 spet zvonili zvonovi po župnijah mariborske škofije?
Res je bilo leto 1912 evharistično in leta 1962 se je pričel drugi
vatikanski vesoljni cerkveni zbor,
a zvonovi niso zvonili zaradi tega.
Marveč so zvonili Bogu v slavo in
čast, da je dal mariborski škofiji
svetniškega škofa, prvega na sedežu v Mariboru, zdaj že blaženega Antona Martina Slomška.
Hkrati so v duhovni spomin vernikov klicali prvič petdesetletnico,
drugič pa stoletnico njegove blažene smrti.
In zakaj bodo zvonovi spet zvonili prihodnje leto, ko bomo pisali
letnico 2012, takrat še bolj slovesno? Zato ker bomo obhajali 150.
obletnico Slomškovega »rojstva«
za nebesa: še bolj slovesno pa zato, ker ga ob tej obletnici že lahko
častimo na oltarju.
Prva obletnica je ob grozečih
sencah bližajoče prve svetovne
vojne močno razplamtela v ljudeh
željo po pričetku škofijskega procesa za Slomškovo beatifikacijo,
ki bi se verjetno pričel že prej kot
leta 1925, če ne bi bilo vmes vojne. Druga obletnica je vključevala
veselje nad sklenjenim škofijskim
postopkom, saj so ob slovesnosti
v mariborski stolnici podpisali nje-

gove zadnje dokumente, da je vse
gradivo škof Držečnik lahko odnesel v Rim, ko je odšel na koncilsko
zasedanje, in jih izročil kongregaciji za bogoslužje in zakramente,
pod katere vodstvom so takrat
potekali postopki. Takratno praznovanje je škof Maksimiljan
Držečnik osmislil takole: »Obletnica smrti naj bo priložnost, da še

Martin kot blaženi in da ga je na
domačih tleh za blaženega razglasil zdaj že tudi blaženi papež Janez Pavel II. A praznovanje obletnice mora biti tudi klic k še pomnoženi molitvi in izročanju svojih
telesnih, duševnih in duhovnih
stisk priprošnji blaženega škofa
Antona Martina. Če sta obe prejšnji obletnici bili močna spodbuda

bolj spoznamo njegovo duhovno
veličino, njegovo svetost.« Družine po vsej škofiji je povabil, naj se
v tednu pred obletnico vsak večer
združijo v molitvi rožnega venca
za ohranitev vere.
In zakaj bodo zvonovi oznanjali
veselje prihodnje leto? Najprej bo
to gotovo pesem zahvale in veselja, da je med nami škof Anton

za korak naprej v procesu za njegovo beatifikacijo, naj bo tokratna
še močnejši klic k prošnji za čudežen božji poseg v naša življenja po
Slomškovi priprošnji, kot korak naprej na poti njegove razglasitve za
svetnika. Kajti samo to še manjka
do dokončnega svetniškega sija
okoli njegove glave in s tem do dokončne izpolnitve sto petdesetle-
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tnih hrepenenj njegovih častilcev,
ki so prepričani, da je leta 1862 v
Mariboru umrl svetnik.
Če je bil pred petdesetimi leti
aktualen škofov klic k molitvi za
ohranitev vere po naših družinah,
je danes še bolj. Zato naj bo naša
priprava na Slomškovo leto 2012
in samo obhajanje leta močno zaznamovano s prizadevanjem za
poglobitev osebne vere, vere in
molitve v družinah ter po različnih
občestvih. »Sveta vera bodi vam
luč,« je še kako aktualen Slomškov vzklik, ki ga lahko razumemo kot njegovo srčno željo, pa

tudi močan poziv, da v svetlobi
vere presojamo vse dogajanje v
sebi in okoli sebe. Končno naj
nas obletnica Slomškove smrti še
pogumneje postavi na pot iskanja novih oblik evangelizacije
Slomšku in nam dragega slovenskega okolja. To pa brez močnega osebnega odnosa z Jezusom
Kristusom ni mogoče. Zato naj se
ob tokratni obletnici aktualni
Slomškov vzklik prelije v drugega, danes morda še bolj aktualnega: »Kdor hoče druge vneti,
mora sam goreti.«

Želimo pa si tudi, da bi ta obletnica bila navdih za celoten slovenski narod in samostojno slovensko državo, zato bomo predlagali odgovornim, da bi v Sloveniji leto 2012 razglasili za Slomškovo leto.
Naj nam bo vsem priprava in
praznovanje 150-letnice Slomškove smrti močna spodbuda na
poti osebne svetosti, ki je edina
sila, ki lahko spremeni svet!
+ Marjan Turnšek
nadškof metropolit

Prostovoljstvo – dobrodelnost
na Škofijski gimnaziji A.M. Slomška,
Slomškovi ustanovi in
v Dijaškem domu A. M. Slomška
Prostovoljstvo na ŠgAMS živi
vse od njene ustanovitve, njeni
prostovoljci pa smo aktivni na številnih področjih znotraj zavoda
Antona Marina Slomška, prav tako pa sodelujemo z organizacijami na občinski in državni ravni.
V začetku šolskega leta se je
nekaj dijakinj odločilo, da bodo
obiskovale starostnike v domu
Danice Vogrinec in v domu na
Teznem. Tedensko se z njimi družijo in sodelujejo pri raznih skupnih aktivnostih. Druge prostovoljke pa se raje družijo z najmlajšimi
in obiskujejo vrtec Montessori, ki
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se nahaja kar v
naši stavbi. Od
jeseni do pomladi so prostovoljke vseh
razredov izdelovale punčke
iz cunj, zbrana
sredstva smo
namenili štipendijskemu skladu ter otrokom
v Paragvaju. Z VDC Polž se redno srečujemo na družabnih in
športnih srečanjih v namiznem tenisu in košarki. Nekaj dijakov se
je pred božičem odpravilo v mariborski zapor,
kjer so izvedli
delavnico razvedrilne matematike in s
tem skupini
obsojencev
popestrili
predpraznični čas. Dijaki
so se udeležili tudi krvodajalske akcije

in s tem pripomogli k reševanju življenj drugih.
Prostovoljstvo spodbujamo tudi v sklopu razrednih skupnosti. V
tem šolskem letu je vsak razred
izvedel prostovoljsko oziroma dobrodelno akcijo, npr. zbiranja
oblačil, papirja, zamaškov, slaščic, nekateri razredi pa so se
odločili za botrstva otrokom v misijonih.
Decembra smo obeležili svetovni dan prostovoljstva ter si izkazali medsebojno spoštovanje in
sprejemanje s podarjenimi objemi.
Dijakom je možnosti prostovoljskega udejstvovanja predstavila
prostovoljska organizacija
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Voluntariat SCI Slovenija, gostili in družili smo se tudi z
učenci in mentorji šole Gustava Šiliha iz Maribora.
Redno se udeležujemo čistilnih akcij v ožji in širši okolici šole, sodelujemo v akcijah prostovoljcev v Mariboru,
kot so Dan za spremembe, Festival prostovoljstva, Teden
mobilnosti invalidov …
S prostovoljstvom uresničujemo osnovne človeške
vrednote, kot so nesebična ljubezen, spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, zaupanje in samozaupanje ter gradimo boljšo in prijaznejšo družbo.
Alenka Šverc in Karmen Hebar
mentorici prostovoljstva na ŠgAMS

šolskem letu
ga dela smo se v
ke
ljs
vo
to
os
pr
ru
nimivo
V okvi
ki odpravili na za
ja
di
ri
te
ka
ne
1
2010/201
.
ariborske zapore
"preizkušnjo" v m
jemo vaje iz
šu
re
i
ik
z zaporn
da
o,
sm
li
va
rto
po sprejeli
Nač
Vsi so nas zelo le
e.
ik
at
em
at
m
e
eni, da
zabavn
kaj nekomu pom
ti,
de
vi
lo
bi
je
o
in neverjetn
rabil tudi drus, ki bi ga lahko po
ča
eš
am
vz
nj
za
si
gače.
Anže Žunko

Naša duhovna dejanja, ki jih ne motivirajo ozki sebični interesi, temveč naše zanimanje za druge, pravzaprav koristijo nam
samim. Ne samo to. Osmislijo naše življenje.
Špela Šibal

Dekleta 3. vzgojne skupine v Dijaškem domu A.
M. Slomška smo 10. 1. 2011 sprejele medse člane
gibanja Vera in luč, njihove starše in voditeljici. Bili
so nam lučke, ki so v naša življenja prinesle nekaj
nepopisnega ter vsakodnevnim »težavam« (če temu
lahko sploh tako rečemo) prižgale smisel. Njihov
pristop, žareč nasmeh, zadovoljstvo s samim sabo,
čeprav so priklenjeni na invalidske vozičke in včasih Z letošnjo dobrodelno akcijo (Punčke iz cunj) smo
zadovoljni in hvaležni vsem in vsakemu, ki je k temu
ne razumejo vsega, nasmeh, podajanje rok v znak
pripomogel. Saj veste, več kot nas je, boljši smo.
srečanja ... Čudovito! Neverjetna je ta njihova volja
Martina Špes
biti to, kar si. Občudovanja vreden je njihov pogum,
njihova volja, njihova moč. Čeprav so za marsikaj
prikrajšani, so vseeno aktivni na različnih področjih.
Martina Slankovič
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Izmed vseh dejavnosti, kjer sem
sodelovala, sem si najbolj zapomnila projekt
72 ur brez kompromisa. Bili smo skupina animatorjev, ki je dobila nalogo, da moramo v
treh dneh obnoviti vinogradniško sadjarsko
pot ter pripraviti turistično in informativno
promocijo. Čakala nas je kar prijetna naloga..
Nastja Fekonja

Veseli smo, da lahko naredimo
nekaj dobrega. Da lahko vsak daruje
svoje talente, bodisi glasbene, likovne,
plesne ali katerekoli druge za nekaj, kar
resnično predstavlja neprecenljivo vrednost.
Najlepše je, če lahko osrečiš drugega. Če
vidiš nasmeh bližnjega in veš, da je to tvoja
zasluga. Stopili smo skupaj in z majhnim trudom storili nekaj velikega za tiste najbolj
uboge, za tiste, ki čakajo na nas.
Urška Ivančič
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Darovi od septembra
2010:

Župnija Spodnja Polskava, g. Drofenik, 50 €;
Župnija Sv. Florijan in
Sv. Vid 60€; Avgust Pirš,
Irje 20 €; Vera Jaš, Šentilj pod Turjakom, 20 €;
Družina Zlobec, Trst,
100 €; Alojz Hergan,
Stražgonjca, 50 €; Zofija
Bernjak, Benedikt,100 €;
Poldi Zupanc, Šmartno v
Rožni dolini, 10 €; Štefka
Kogovšek, Dol. Boštanj,
60 €; Marija Pogladič,
Muta, 20 €; Štefanija
Bonar, Grad, 20 €; Župnija Olimje, 420 €

Slomškov sklad
Vsem,

ki s svojimi darovi
pomagate pri postopku
za Slomškovo kanonizacijo in za izdajanje Slomškovega lista, se iskreno
zahvaljujemo. Naj vam
bo bl. škof Slomšek velik
priprošnjik, dobri Bog pa
bogat plačnik!
Priporočamo se še naprej za vaše darove! Od
tega bo odvisno redno izhajanje Slomškovega lista!
__________________________

Eden pomembnejših vidikov dobrodelnega koncerta pa je gotovo ta, da se
med mladimi krepi zavest solidarnosti, saj so bili med nastopajočimi v
večini dijaki, ki so s svojimi talenti in časom pomagali pri zbiranju sredstev
za svoje, pomoči potrebne sovrstnike ...
Nataša Bezjak Pečnik, tajnica Slomškove ustanove
ob 5. dobrodelnem koncertu Slomškove ustanove

Svoje darove lahko nakažete na:
Nadškofija Maribor,
Slomškov sklad
Raif feisen banka, d. d.
TRR 24100-9003862213
Za nakazilo iz tujine:
SWIFT: KREKSI22
IBAN: SI56241003862213
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Slomšek - svetnik za vse čase
Dragi častilci bl. A. M. Slomška!
Pred nas stopa obdobje, ko
bomo spet pogosteje obujali
spomin na bl. škofa Slomška.
Prihodnje leto bo namreč minilo
150 let od njegove smrti in ob tej
priložnosti bomo ponovno imeli
Slomškovo leto. Ni še dolgo, ko
smo podobno leto že praznovali
in presenečeni ter ganjeni začutili, da številnim ljudem Slomšek
še vedno veliko pomeni. Sklep
takratnega Slomškovega leta je
bil veličasten. Mnogi pa se še
vedno radi ustavijo na krajih, povezanih s Slomškom, posebej
radi se ustavijo na njegovem
grobu in tam tiho molijo, drugi
darujejo sv. maše v čast bl. A. M.
Slomšku v najrazličnejših potrebah, mnogi se nanj obračajo s
prošnjo za zdravje. Tudi v Slomškovo rodno župnijo Ponikvo radi pridejo in se ustavijo v rojstni
hiši na Slomu in nato še v znameniti župnijski cerkvi sv. Martina.
Hvaležni so za številne darove, ki
jih je Bog izkazal ljudem po
Slomškovem čudovitem življenju; ostaja vzornik za naše življenje tudi v današnjem času.
Ko gledamo Slomška in njegovo življenje, hitro prepoznamo,
kako trdne življenjske temelje je
imel. Vera, dom in rod so bile tri
stvari, ki jih je imel vedno pred
očmi. To so bile vrednote, za katere je bil pripravljen žrtvovati
svoj čas, sposobnosti in moči.
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Še več, zavedal se je, da
ni dovolj, če jih pozna in
si zanje prizadeva on
sam, pač pa je naredil
vse, da je zanje spodbujal in navduševal tudi
druge ljudi. In pri tem je
bil neumoren vse do
svojega zadnjega diha.
Hkrati je za Slomška
značilno, da je bil odprt
za nove potrebe in nove
možnosti. Njegova posebna odlika je v tem, da
je med množico ponudb znal
prepoznati dobre in se odpovedati slabim ali manj dobrim. V veliki meri je kriterij razločevanja
med eno in drugo možnostjo naslonjen na vero v krščanskega
Boga. In ljudje ob njem so hitro
prepoznali to njegovo lastnost
kot svetost ter jo ohranili v svojem spominu vse do današnjih
dni.
S ponovnim Slomškovim letom
želimo osvežiti Slomškove vrline, ki so ga povzdignile tako visoko in jih prebuditi tudi v nas
samih. Slomškovo leto bo postavljeno v obdobje med njegovim
letošnjim rojstnim dnem in rojstnim dnem prihodnjega leta,
vrhunec pa bo doseglo v času
njegovega smrtnega dne, ki je v
resnici rojstni dan za nebesa, torej v dneh okrog 24. septembra
2012. Slovesen začetek Slomškovega leta načrtujemo na njegov letošnji rojstni dan, 26. novembra 2011, s slovesno sv. mašo na Ponikvi, nato pa bosta skozi vse leto vsak mesec vsaj dve
prireditvi ali slovesnosti, ki bosta
uglašeni na to temo. Večinoma
bodo na krajevni ravni, nekatere
bodo umeščene v škofijska
praznovanja, vsaj nekatere med
njimi pa bodo povezane s potekom praznovanj evropske prestolnice kulture v Mariboru 2012.
Osrednji poudarek bo strnjen na

praznovanje Slomškove obletnice smrti, 24. septembra 2012.
Kot neposredna priprava na ta
dan bomo skušali podoživeti
Slomška na poti v njegovem zadnjem mesecu življenja, zato bodo nekatere slovesnosti potekale v krajih, ki jih je obiskal tik
pred svojo smrtjo, slovesnosti
pa bodo dosegle vrhunec z akademijo in s praznovanjem Slomškove nedelje pred mariborsko
stolnico.
Dragi Slomškovi častilci! Naj
vse to v vas spodbudi molitev in
zaupanje k temu velikemu možu
vere in kulture. Radi se mu priporočajte tudi v povsem konkretnih
prošnjah in prosite, naj pri Bogu
posreduje za vas. Prosite tudi za
stvari, ki se vam zdijo težko dosegljive, čudežne, da bi se zgodile in ko se zgodijo, se zanje zahvalite. Veseli bomo, če boste
svoja morebitna uslišanja sporočili na Slomškovo postulaturo ali
na Nadškofijo Maribor. Čudeži
se dogajajo in nekaj je takšnih, ki
nam dajejo upanje, da bi zanje
lahko tudi sprožili postopek za
kanonizacijo. Če bo teh še več,
bo to še toliko laže in prepričljivejše. Zato radi zaupajte Slomšku in se mu priporočajte ter v življenju živite s predanostjo v
Božjo voljo, s kakršno je živel tudi on sam.
Alojzij Kačičnik,
župnik na Ponikvi, postulator
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Blaženi Slomšek na Cankovi
Škof Slomšek sicer nikoli ni hodil pa levem bregu reke Mure, torej po Prekmurju, vendar je tudi
tukaj doma. Komaj štiri leta po izidu Slomškove knjige Blaže in Nežica v nedeljski šoli je to knjigo
dobil in leta 1845 priredil Jožef
Košič, župnik na Gorenjem Seniku v današnjem Porabju. Tako je
škof Slomšek prvič stopil med ljudi na levem bregu reke Mure, torej na področju sedanje soboške
škofije. Kasneje je Slomšek dobil
prostor tudi v kapelah in cerkvah.
Danes je blaženi Slomšek živo
navzoč tudi v župniji Cankova.
Verniki na Cankovi so že davno
čutili, da je škof Slomšek svetnik,
zato so želeli imeti njegovo podobo nenehno pred očmi. Slikar
Stane Kregar je zato izdelal skico
za barvno okno, ki prikazuje škofa Slomška. Leta 1980 je okno izdelalo zagrebško podjetje Staklo.
Tako so se ljudje lahko ozirali v tega dobrega, svetniškega škofa in
se mu priporočali. A slika je samo
slika. Ljudje pa bi si želeli še bolj
oprijemljivo navzočnost.
Ko je leta 2002 prišel na Cankovo novi župnik Andrej Zrim, so se
želje začele uresničevati. Verniki
so se skupaj s svojim župnikom
odločili, da svojo župnijsko cerkev svetega Jožefa temeljito prenovijo in jo še dodatno obogatijo.
Naprosili so arhitekta Franca
Kvaternika, ki je pripravil načrte
za prenovo notranjosti. Posebno
pozornost je posvetil novemu daritvenemu oltarju in v njem pripravil prostor za relikvije blaženega
Antona Martina Slomška.
Delo je bilo končano leta 2004.
Na velik dogodek posvetitve oltarja in postavitve relikvij so se
pripravljali tudi duhovno. Že v poletnem času so pripravili oratorij,
ki je bil večji del posvečen škofu
Slomšku. Na začetku šolskega leta so na predvečer Slomškove
nedelje pripravili akademijo v
čast Antonu Martinu Slomšku.

Skupaj sta jo pripravila šola in
župnija.
Akademijo je pripravila Lidija
Hamler v sodelovanju z osnovno
šolo. Osrednja slovesnost je bila
28. novembra 2004 ob 10. uri. Na
predvečer slovesnosti je bila v
cerkvi akademija v čast blaženega Antona Martina, slovesnost
posvetitve pa je bila v nedeljo, ko
je škof dr. Franc Kramberger posvetil oltar in v oltar vgradil relikvije blaženega Slomška. Tako je
Slomšek cankovskim vernikom
odslej še bliže in jih vzpodbuja k
zglednemu krščanskemu življenju, k prizadevanju za svetost.
Ob zaključku slovesnosti se je
domači župnik Andrej Zrim škofu
zahvalil z besedami: »Prav pose-

Smeja, ki je vse navzoče pri sveti
maši povabil, da bi rasli v krepostih vere, upanja in ljubezni po
vzoru blaženega Slomška.
Mnogi verniki se z velikim zaupanjem priporočajo blaženemu
Slomšku. Ko je bila Marija Lang iz
Skakovec v smrtni nevarnosti, so
domači in verniki v cerkvi zavzeto
molili in prosili za njeno ozdravljenje. Čeprav so jo zdravniki že odpisali, je ozdravela. Mnogi so prepričani, da na priprošnjo blaženega Slomška. Gospa Langova še
danes živi.
Cankovska župnija je živa, vendar ima blaženi Slomšek še obilo
dela. S svojo navzočnostjo želi
vzpodbujati ljudi, da bi jim vera
zmeraj bila luč na njihovi poti, da

bej hvala Vam, g. škof, za relikvije
blaženega Antona Martina Slomška. V globoki hvaležnosti se bomo vedno znova trudili poživljati
krščansko in domovinsko zavest
ter napredovati v svetosti. Ob
Slomšku bo naša misel v hvaležnosti vedno znova pohitela k Vam
s prošnjo za uspeh in blagoslov
vsega Vašega dela. Bog Vam plati. V imenu cankovskih vernikov
obljubim, da bomo Slomška spoznavali in posnemali.«
Odkar cankovsko župnijsko
cerkev bogatijo Slomškove relikvije, si še bolj prizadevajo praznovati Slomškovo nedeljo. Leta
2007 so povabili škofa dr. Jožefa

bi ohranjali lepo besedo in vse
duhovne dobrine, ki so jim jih zapustili predniki. Razen tega pa
blaženi Slomšek nagovarja mlade, da se odločijo tudi za duhovni
poklic. Z bogoslovcem Zoranom
se to pričakovanje uresničuje. A
Bog po blaženem škofu Slomšku
nagovarja in kliče še druge fante
in dekleta, da bi služili njemu in
ljudem.
Cankovski verniki molijo: Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi
za nas! Prosi tudi za mlade iz naše župnije, da bi slišali Jezusov
klic, se velikodušno odzvali in
zvesto služili Bogu in ljudem!
Lojze Kozar ml.
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Odmevi s
Slomškove
rojstne
Ponikve
Zbral Matjaž Kramberger
Blaženi Anton Martin Slomšek. Prosi za vse nas,
posebej te prosim za dobrega, pravega in poštenega moža in družino. Prosim te, varuj vse moje
domače.
Nataša

Skupina planincev iz Maribora in Ljubljane začenja pohod po Slomškovi poti ( Ponikva – Nova Cerkev). G. župniku se zahvaljujemo za lep sprejem.
Njegovi prijatelji planinci

Dobri Bog, blagoslovi naše delo in pridne roke
vseh slovenskih kmetov in kmetic.
Vinska kraljica Slovenije 2010

Kjer Slomškov Duh veje, nas njegova misel greje.
Družina Presečki – Fajfar

Zelo lepa in dragocena cerkev, vredna ogleda.
Hvala vam za lepe besede in misli.
Društvo kmetic občine Šentilj

Slomškov rodni kraj nas vedno prijazno sprejme
– še pridemo nazaj.
Sv. Martin – Velenje

Blaženi škof Slomšek. Zahvaljujemo se ti za
prve korake vnukinje Anite in te prosimo za ljubo
zdravje.

Blaženi Anton Martin Slomšek! Pevci iz Vipavskega križa se ti priporočamo, da posreduješ za
nas, da bomo stanovitni pri našem poslanstvu v
Cerkvi.
Pevski zbor »Janez Svetokriški«

Družina Stopar

Biser, ki ga osvetli sončni žarek, pridobi na svoji
vrednosti.
S. P. – Ptuj

Župnijski pastoralni svet Šentilj pod Turjakom
se Vam zahvaljuje za razlago v Vašem svetišču in
prosi Blaženega Slomška za zdravje in Božji blagoslov.
ŽPS Šentilj pod Turjakom

Bogoslovci 6. letnika ljubljanskega semenišča
smo se pred njegovim praznikom oglasili v njegovi domači cerkvi. Blaženi Anton Martin, prosi za
nas, da bi bili dobri duhovniki.
Bogoslovci 6. letnika iz Ljubljane

Na romanju k škofu Slomšku prosim za službo.
Barbara

8

Blaženi Slomšek, pomagaj duhovnikom, da bodo z zgledom in besedo pomagali mladim pri
odločanju za duhovniški in redovniški poklic. Mladim daj poguma in moči, da bodo mogli stopiti na
pot za teboj, kamorkoli jih kličeš.
Slomškovo dijaško semenišče

Prosimo vse, ki ste se zatekli po pomoč k blaženemu škofu A. M. Slomšku in ste bili uslišani,
da nam sporočite svoja uslišanja ter jih – po možnosti – podkrepite z dokazi.
To nam pošljite na naslov: Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 Maribor, s pripisom »postulatura«
ali po e – pošti na naslov: postulatura.slomsek@nadskofija-maribor.si
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Bl. Anton Martin

in njegova dediščina pri Mohorjevi
Mohorjeva družba je najstarejša vseslovenska organizacija, ki
je združevala slovenski narod,
kruto razsekan z državnimi mejami. Bl. Anton Martin Slomšek je
s svojim predanim oznanjevalnim
poslanstvom trdno znotraj katoliške Cerkve, ki je tedaj bolj poudarjala vesoljnost kot danes
krajevnost, nagovarjal verno občestvo kot Slovence. Daljnovidno
je razumel povezanost med kulturo in vero, to, kar danes v razbožanstveni družbi izkustveno
vemo, da namreč kultura odpira
pot v presežnost.
Zato je 1851. leta naročil celovškim kulturnikom, da organizirajo Društvo za izdajanje knjig, tik
preden se je velikonemško razpoloženje z državno pomočjo
uzakonilo. Poskrbel je še, da se
je društvo preoblikovalo v cerkveno bratovščino, da bi se izognilo političnim pritiskom. Mohorjeva družba je s svojim knjižnim darom vsako leto vstopila v
sleherni slovenski dom in utrjevala narodno zavest ter poučevala,
razveseljevala in utrjevala vernost. Po 1. svetovni vojni, ko so
knjižni dar prejeli v več kot 100
000 slovenskih družinah, kjer koli
so Slovenci živeli (tudi na daljnjem Kavkazu v Rusiji), je morala
zbežati iz sovražnega Celovca na
jugoslovansko stran v Prevalje.
Dokončno se je ustalila v Celju,
kjer deluje še danes. Od ustalitve
v Celju je njen škof pokrovitelj
mariborski ordinarij, zdaj je to
nadškof dr. Marjan Turnšek.
Na slovenskem zahodnem
obrobju je fašizem preprečeval
razvažanje celjskih knjig, zato so
v 20. letih slovenski duhovniki organizirali Goriško Mohorjevo
družbo, ki deluje še danes in je

prijateljsko povezana s celjsko
materjo. Po osvoboditvi v komunistični totalitarizem v več poskusih (od zunaj in znotraj) Mohorjeve ni uspelo zatreti. Zunaj Jugoslavije so se v prvih povojnih letih
ustrašili, da se bo založba pokomunistila, zato so v Celovcu delovanje na vzgojnem in šolskem
področju razširili s ponovnim izdajanjem mohorskih knjig.
Obletnico neprekinjenega delovanja bo Celjska Mohorjeva
družba v septembru obeležila s
slovesno predstavitvijo svoje serije Slomškovega zbranega dela,
ki je po Lendovškovem na začetku minulega stoletja potrebovala
novo ureditev in dopolnitev. Vanj
se vključuje celovito vsa dejavnost velikega Slomška na mnogih področjih: leposlovnem,
vzgojnem, bogoslovnem in preroditeljskem. Predvsem pa bo
slovenska javnost spoznavala
bogato rokopisno gradivo, ki
morda še ni ugledalo luči sveta.
Najbrž se po župnijskih arhivih,
kjer je bl. Anton Martin deloval,
utegne najti še marsikak biser.
Naj bo 160-letnica svetnikove založbe, zdaj Celjske Mohorje
družbe, poziv za izročitev gradiva in vabilo, naj se založniške pobude priključijo zbranemu delu
pri častitljivi najstarejši slovenski
založbi. Blaženi Anton Martin, ki
je ob Francetu Prešernu najmarkantnejša slovenska osebnost
19. stoletja – osebnost za vse čase, naj Mohorjevo družino čim
trdneje poveže, da ne prosimo
kar neposredno: ponovno združi,
ko ohranitvenih razlogov za ločenost v evropski skupni domovini
ni več.
Jože Faganel
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Skavti stega Maribor 1- Slomšek:

Kjer norost deluje že 18 let

10

Na kaj pomisliš ob besedi
skavt? Verjetno so prve asociacije rutica, obljuba, Bi Pi, šotori,
ogenj, skavtske veščine, straža in
blato. Res je, vse to smo skavti.
Vendar smo skavti še veliko več
kot to. Skavte opišejo tudi besede kot so molitev, povezanost,
služenje, prijateljstvo, pomoč ter

ter skupnosti voditeljev (SKVO).
Volčiči in volkuljice so najmlajša
starostna skupina skavtov, v kateri so otroci stari od 8 do 11 let.
Volčiči in volkuljice delajo po knjigi Rudyarda Kiplinga Knjiga o
džungli, in sicer preko igre razvijajo dejaven odnos do narave,
Boga in sočloveka. Njihova barva
je rumena,
zavetnik
sv. Frančišek, geslo
pa Kar najbolje. Izvidniki in
vodnice
so srednja
starostna
skupina, v
kateri so

Vse tri veje
povezuje
skupnost voditeljev
ali
SKVO, ki ga
sestavljajo voditelji posameznih vej ter
duhovni asistenti. Skupnost voditeljev se srečuje na rednih dvotedenskih ali
mesečnih srečanjih, pripravlja načrt za posamezne veje in načrt za
delovanje stega, načrtuje in izvaja
različne projekte stega (uvodna
skavtska maša, miklavževanje, zimovanje, dan zemlje, izlet stega)
ter skrbi za letne in strateške načrte razvoja stega.
Vsak steg ima tudi svoje simbole, in sicer rutico, zastavo in ime

nepozabna doživetja. Povezuje
nas tudi kroj opečnato oranžne
barve, spoštovanje narave in sočloveka, aktivno državljanstvo ter
ljubezen do domovine, pomemben vidik skavtstva pa predstavlja
tudi vera. Prav tako veliko pojemo, učimo se različnih spretnosti, se igramo, pomagamo mlajšim in starejšim ter jih na takšen
način tudi bolje spoznavamo.
Vse naštete lastnosti predstavljajo naš steg, steg Maribor 1 z
levega brega Drave, imenovan tudi Slomškov steg. Skupaj z več
kot petdesetimi ostalimi stegi
smo povezani v Združenje slovenskih katoliških skavtinj in
skavtov, ki je hkrati tudi del svetovnega združenja WAGGS.
Kaj sploh je steg? Steg je lokalna organizacija skavtov, sestavljena iz štirih vej: volčičev in volkuljic (VV), izvidnikov in vodnic
(IV), popotnikov in popotnic (PP)

fantje in dekleta, stari
od 11 do 16
let. Delujejo
v četi, sestavljeni iz
manjših vodov, tabore
preživljajo v
šotorih, njihova barva
je zelena,
zavetnik sv. Jurij, geslo pa Biti
pripravljen. Popotniki in popotnice so najstarejša veja skavtov, v
kateri so mladostniki stari od 16
do 21 let. Njihovi glavni lastnosti
sta služenje in pot (imajo potovalne tabore), njihova barva je rdeča, zavetnik sv. Pavel, geslo pa
Služiti. Vsaka izmed vej se jeseni
odpravi na jesenovanje, pozimi
sledi zimovanje, poleti pa skavtski tabor, ki je nekako tudi zaključek in vrhunec skavtskega leta.

stega. Rutica našega stega, stega Maribor 1, je sestavljena iz
treh barv: temno modre podlage,
ki je barva reke Drave in hkrati
predstavlja modrost, zelene
obrobe, ki je barva gozda in narave ter predstavlja Pohorje in bele
obrobe, ki simbolizira čistost, nedolžnost in otroškost. V istih barvah je tudi naša zastava. Ime stega je steg Antona Martina Slomška ali krajše Slomškov steg. Ime
Slomškov steg smo izbrali pred-
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vsem zaradi dejanj človeka, ki je s
svojo globoko vero in narodno
zavednostjo zapustil neizbrisen
pečat vsemu slovenskemu ljudstvu. Ime in hkrati tudi svetnik
nam je vsem v ponos, hkrati pa
nas opominja, da ne smemo nikoli pozabiti na našo domovino ter
na Boga in sočloveka.

ta 1995 smo s pesmijo Oda
čmrlju zmagali na prvem skavtskem festivalu v Postojni, leta
1996 smo sodelovali v seriji oddaj
Skavti in taborniki, ki jih je pripravljala televizija Slovenije, ki je
spremljala potovalni tabor noviciata popotnikov in popotnic po
dolini Trente, leta 1998 pa smo se

vseslovenskega srečanja skavtinj
in skavtov, ki je potekalo leta 2008
v Podturjaku. Steg Maribor 1 je
poseben tudi v tem, da je valilnica
novih stegov, saj so pod našim
okriljem zrasli stegi Ptuj 1 in Ptuj
2, Beltinci 1, Slovenske Gorice 1
ter Gornja Radgona 1.
Letos je naš steg praznoval 18.
obletnico, ob čemer smo pripravili praznovanje ter proslavili 18 let
obstoja in uspešnega delovanja.
Za konec vas povabim še na
spletno stran, in sicer na
http://maribor1.skavt.net/, kjer je
naš steg še bolj podrobno predstavljen in kjer so zapisani tudi
kontakti, ki jih lahko uporabiš, če
se nam želiš pridružiti.
Naj vse skupaj zaključim še z
mislijo našega ustanovitelja lorda
Roberta Stephensona Smitha

Kako pa je steg Maribor 1 pravzaprav nastal? Začetki našega
stega segajo v jesen leta 1991, ko
sta Suzana Turk in jezuitski novinec Franček Bertolini začela s
prvo skupino popotnikov in popotnic. Temu so sledile prve
obljube mariborskih skavtov, ki
so jih dali 2. 5. 1992 na sv. Ani blizu Ptuja. Vendar pa lahko o pravem začetku skavtov v Mariboru

Badena Powella, bolj znanega
kot Bi Pi-ja, ki povzema bistvo
skavtstva:
˝Poskusite zapustiti ta svet za
spoznanje boljši, kot ste ga prejeli.˝
Zdenka Pišek

govorimo šele v oktobru 1992, ko
so začele delovati vse tri veje in
ko smo izbrali ime za steg, steg
Antona Martina Slomška, ki ga s
ponosom in pripadnostjo nosimo
še danes. Sledila so uspešna leta
delovanja, vmes pa se je zgodilo
še nekaj prelomnih dogodkov: le-

po tehtnem premisleku razdelili na dva dela in tako je nastal
steg Maribor 2 na desnem bregu Drave. Člani našega stega
so se udeležili tudi svetovnega
srečanja skavtinj in skavtov –
jamboreeja v Čilu, prav tako pa
smo se kot steg udeležili tudi
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Dvorec Betnava
Dvorec Betnava, kulturni spomenik državnega pomena, na eni
strani predstavlja eno najceloviteje izvedenih visokorenesančnih
grajskih stavb 16. stoletja na slovenskem območju, na drugi strani pa se uvršča med najpomembnejše primere zgodnje renesančne grajske arhitekture v osrednji
Evropi. Predstavlja tudi enega
najpomembnejših baročnih spomenikov v Sloveniji. Po tem ko je
škof Anton Martin Slomšek leta
1859 prenesel sedež Lavantinske
škofije iz Sv. Andraža v Maribor,
je dvorec leta 1863 postal letna
rezidenca lavantinskih škofov.
Danes ima v njem sedež Evropski kulturni in tehnološki center
Maribor, ki v dvorcu organizira ter
izvaja različne kulturne in izobraževalne prireditve s poudarkom
na delu z mladimi ter tako nadaljuje in nadgrajuje Slomškovo izročilo kulturnega delavca in vzgojitelja prihodnjih generacij.
Tako skozi vse koledarsko leto
v dvorcu potekajo glasbeni koncerti v izjemno akustični in z baročnimi poslikavami dekorirani Viteški dvorani z namenom oživitve
kulturnega dogajanja na desnem
bregu Drave in povezave dvorca
s središčem mesta ter z drugimi
bližnjimi in bolj oddaljenimi kraji.
Dvorec Betnava namreč omogoča integracijo in mreženje tradicionalnega s sodobnim, torej dediščine in kulturne krajine z umetnostjo. Predstavlja odličen prostor promocije glasbenih umetnikov in nudi možnost enkratnega
in neponovljivega kulturnega doživetja za obiskovalce. Pri zasnovi letnega glasbenega programa
pa imajo prednost zlasti predstavitve mladih in perspektivnih
umetnikov iz različnih krajev Slovenije in tujine.
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Poleg glasbenih koncertov v
dvorcu potekajo
tudi likovne razstave z namenom predstavitve vrhunske in
kakovostne
umetniške izraznosti posamezDvorec Betnava, 2010. Foto: Jože Marinič
nih umetnikov
(slikarstvo, kiponovljive eksperimente ter preparstvo, unikatno oblikovanje, ko doživljajskih izkustev zagotaumetniško fotografiranje, multi- vljajo boljše razumevanje in pommedijske instalacije …) na eni njenje ter prenos znanja na druga
strani ter želje k dopolnitvi kultur- področja.
no-umetniške ponudbe mesta
Maribor in njegove širše okolice
Zdenka Kresnik, Evropski kulturni
na drugi strani. Dvorec Betnava
in tehnološki center Maribor
namreč ponuja umetnikom in
umetnicam, ki razstavljajo svoja umetniška dela v tem čudovitem ambientu
grajskih zidov, privlačen umetniški in
družbeni prostor,
prostor komunikacije in medgeneracijskega sožitja.
V dvorcu Betnava
pa je poskrbljeno tudi za mlade in starejše, ki poleg kulturneKoncert mešanega pevskega zbora Laudamus,
ga udejstvovanja že26. december 2010. Foto: Jože Marinič.
lijo spoznavati principe naravoslovnih
znanosti (fizika, tehnika, tehnologija, kemija, biologija, geografija …) – tukaj namreč domuje tudi
Center eksperimentov Maribor, ki predstavlja most med
znanostjo in umetnostjo. Obiskovalci
se lahko aktivno
vključijo in samoCenter eksperimentov Maribor, 2010.
stojno preizkušajo
Foto: EKTC Maribor

Izdaja: Postulatura postopka za Slomškovo kanonizacijo, odgovorni urednik: mag. Alojz Kačičnik, postulator.
Lektorirala: dr. Fanika Krajnc Vrečko,fotografije: arhiv Družine, Matjaž Kramberger, arhiv ŠG AMS, Alojz Kozar, EKTC, Skavti, Jože Marinič
Za Nadškofijo Maribor založila Slomškova družba d.o.o. – Maribor, priprava za tisk: Andrej Šauperl

