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Lansko leto smo obhajali 780-
letnico ustanovitve lavantinske
škofije (1228) in zrli njeno bogato,
hkrati pa razburkano zgodo vino.
Letos pa poteka 150 let, odkar je
škof Slomšek prestavil škofijski
sedež iz Št. Andraža na avstrij -
skem Koroškem v Maribor, v me -
sto, »ovenčano z vinsko trto«. Za
to njegovo delo mu ne bomo ni -
koli dovolj hvaležni. Med vsemi
deli, ki jih je opravil v blagor svoje
škofije in vsega slo venskega na -
roda, izstopa prav to njegovo pre-
roško delo kot Triglav med našimi
planinami.

S tem dejanjem se je Slomšku
posrečilo zbrati skupaj vse roja ke
ob Dravi in Muri, se pravi, na
Spodnjem Štajerskem, v novo –
slovensko škofijo. Nad 200.000
Slovencem je rešil jezik, vero, kul-
turo, dom in rod. S tem dejanjem
je Slomšek že zarisal na zemlje -
vidu Evrope našo severno mejo
in postavil mejnike tako trdno in
globoko, da jih nista mogli izru-
vati in prestaviti niti prva niti dru -
ga svetovna vojna. S tem dejan-
jem je Slomšek po sredno omo -
gočil, da se je 60 let pozneje
priključilo Prekmurje k slovenske-
mu ozemlju. Upraviče no so stro -
kovnjaki za našo zgo dovino zapi -
sali: »Slomšek kot duhovnik in
škof zavzema prvo mesto v slo -

venski zgo dovini za Ciri -
lom in Metodom« (dr. Fr.
Kidrič, Narodna enciklope-
dija IV, 245) in je »svetla
zvezda, ki nam je svetila in
kazala pot, po kateri naj
hodimo, da rešimo narod
iz tujih spon in mu pripra -
vimo srečnejšo bodoč -
nost« (Vošnjak I, 131). S
tem dejanjem si je Slom -
šek odprl mož nost, da je
mogel v novem škofijskem
sre dišču ustanoviti Visoko
teološko šolo, ki je bila prva
visokošolska ustanova v Mari-
boru in kot taka je predhodnica
sedanje maribor ske univerze.

Iz te Slomškove teološke šole
in bogoslovja so prihajali v nje-
govem duhu vzgojeni in izobra -
ženi duhovniki. Vedno se je ures-
ničevalo načelo: Iz ljudstva in za
ljudstvo; z ljudstvom so čutili,
zanj delati, z njim trpeli, ga učili in
versko, duhovno, kulturno in na -
rodnostno prebujali.

V tem jubilejnem letu, ki je
hkrati tudi 10-letnica njegove
beatifikacije, spoznavamo, kako
nam je bil, nam je in nam bo
potreben Slomšek – naš prvi
blaženi!

Blaženega Slomška potrebuje
naša mladina, da bi se ob svojem
učitelju in vzgojitelju navdušila za

tiste ideale, za tiste duhovne in
moralne vrednote, ki mladega
človeka bogatijo in osrečujejo.

Blaženega Slomška potrebuje-
jo naše družine, da bi ob njem, ki
je posvetil toliko svojih moči in
sposobnosti prav družinam, bile
»domača Cerkev«, ognjišče lju -
bezni, svetišče življenja.

Blaženega Slomška potrebuje-
mo duhovniki, da bi po njegovem
zgledu bili pravi slovenski dušni
pastirji, goreči in sveti, pri -
pravljeni služiti Bogu in ljudem za
ceno največjih žrtev.

Blaženega Slomška potrebuje
naš narod, da bi ob njem ohranil
svoje korenine zdrave in neokrn-
jeno identiteto v družini evrop-
skih narodov.

dr. Franc Kramberger,
nadškof metropolit

V Slom ško vemV Slom ško vem
jubilejnemjubilejnem

letuletu
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Mariborska nadškofija in z njo
Cerkev v Sloveniji letos z veseljem
in hvaležnostjo obhaja Slomškovo
leto ob 150-letnici Slomškovo priho-
da v Maribor in 10-letnici njegove
beatifikacije.  Proslavljanje tega ju -
bileja smo začeli že lani 14. septem-
bra, ko je mariborski nad škof dr.
Franc Kramberger slovesno raz-
glasil Slomškovo leto, ki naj bo novo

vabilo, da vstopimo v luč, ki nam sije
po bl. škofu Antonu Martinu Slom -
šku ter karizmi njegovega apos-
tolskega delovanja, da nam bo ta
sveta vera in materni jezik še v večji
meri ključ do zveličavne narodove
omike. Slom škovo leto pa naj bo
tudi novo vabilo k poglobljeni
molitvi, da bo Slomškovi beatifikaci-
ji kmalu sledila tudi kanonizacija. 

Uvodnemu slavju v mariborski
stolnici so sledila bogoslužna slavja
in druge prireditve na Slom škovo
nedeljo in ob različnih romarskih
shodih ter srečanjih za posamezne
stanove, ki so bl. škofa Slomška
izbrali za svojega posebnega zavet-
nika. Med njimi omenjamo posebej
katoliške izobražence in vzgojitelje
pa tudi kmete in prebivalce našega
pode želja, ki ob neposrednem stiku
z naravo skrbijo ne le za njeno
varstvo ampak tudi ohranjajo našo
identiteto in povezanost z globoki-
mi narodnimi, kulturnimi in verskimi
vrednotami. 

Slomškova karizma in nadča -
sovne razsežnosti njegovega apos-
tolskega delovanja so bile močno
naglašene na pastoralnem forumu

''Za blagor mesta'' (Jer 27,1), ki je bil
26. 3.2009 v SNG Maribor, kjer je
zbranim spregovoril kardinal dr.
Franc Rode. Tudi mariborski mestni
misijon ob 150-letnici Slomškovega
prihoda v Maribor se navdihuje pri
Slomšku, ki je vneto pospeševal
misijone in duhovne vaje, ki so tudi
danes nagovor in vabilo k novemu
začetku v hoji za Kristusom. 

Slomškovo leto želi
življenje, delo in za -
sluge bl. škofa Slomš-
ka predstaviti čim
širši javnosti, zato je v
pripravi poseben do -
kumentarni film o
Slomšku, pa tudi sim-
pozij o mestni župni-
jski cerkvi sv. Janeza
Krstnika, ki je s Slom -
škovim prihodom v
Maribor postala ško-
fova cerkev – stolnica

in kot taka duhovno žarišče škofije.
Pripravlja se tudi simpozij o po -
menu prenosa škofijskega sedeža
iz Št. Andraža v Maribor, pri
katerem sodelujejo strokovnjaki
mariborske univerze in Teološke
fakultete. V tem letu se bo zvrstilo
tudi veliko romanj na Slomškov
grob v mariborski stolnici. V post-
nem času so že priromali duhovniki
in verniki mariborskega naddekana-
ta, vedno znova pa na Slomškovem
grobu srečujemo romarje – naše
rojake iz domovine in zamejstva, pa
tudi predstavnike drugih narodov.
Zdi se, da vse nagovarja skrivnost-
na luč, ki daje notranjo moč in vesel-
je do življenja. Tako in podobno
lahko beremo v knjigi spominov na
Slomškovem grobu. 

Slomškovo leto bo na poseben
način zaznamovalo romanje du -
hovnikov in redovnikov maribor ske
metropolije v našo prvotno stolnico,
stolnico pri Sv. Andražu v Labodski
dolini, kjer so 600 let stolovali lavan-
tinski škofje in tudi bl. škof Slomšek
je 13 let vršil škofovsko službo v
tem kraju. Duhovniki bomo v naši
prvotni stolnici obnovili duhovniške

oblju be, nato pa nadaljevali pot k
samostanu sv. Pavla v Labodski
dolini in tako Slomškovo leto
povezali tudi s pobudami Pavlovega
leta. 

Mariborska mestna občina že
vrsto let praznično obeleži 4. sep-
tember – dan Slomškovega prihoda
v Maribor. Letos bo to občinsko
slavje najbrž preraslo v državno
proslavo ob 150. obletnici pre -
stavitve škofijskega sedeža v Mari-
bor in ustanovitve Visoke bogo -
slovne šole, ki je predhodnica Mari-
borske univerze. 

Življenje in delo bl. škofa Slomška
bodo na svoj način predstavile tudi
različne razstave, ki jih pripravlja
Teološka knjižnica Maribor in
Nadškofijski arhiv. Z velikim vesel-
jem tudi pričakujemo posve titev
nove župnijske cerkve v mari-
borskem predmestju Košaki, ki je
posvečena bl. škofu Slomšku.

Tudi otroci in mladina bodo v
Slomškovem letu pokazali, da ve do,
da je bilo v Slomškovem srcu zanje
veliko prostora, če pomislimo samo
na Blažeta in Nežico v nedeljski šoli,
na Mohorjevo druž bo, na Šolo vese-
lo lepega petja in druge različne
priročnike ter molit venike za mlade.
To duhovno izro čilo na poseben
način uresničuje Slomškovo bralno
priznanje, ki povezuje okrog 5000
otrok iz vseh slovenskih škofij. V
zadnjem času se poleg drugih
evropskih romar skih poti  vse
močneje oglaša Slom škova romars-
ka pot, ki povezuje kraje in ljudi,
povezane z življenjem in delom bl.
škofa Slomška.

Pisatelj Alojz Rebula je biografski
roman o bl. škofu Slomšku naslovil:
Pastir prihodnosti. Zares, Slomšek
je bil pastir za vse čase. Vstopimo v
njegovo luč. Naj nam na tej poti
pomagajo tudi pobude in slavja
Slomškovega leta.

dr. Stanko Lipovšek

Obhajanje Slomškovega leta
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Ob 150. obletnici prenosa škofi-
jskega sedeža iz Št. Andraža v Mari-
bor se v letošnjem postnem času
vrstijo romanja petih naddekanatov
mariborske nadškofije v mariborsko
stolnico. 

Razlog je preprost, a izjemno velik:
ponovno in ponovno odkrivati škofa
Slomška in se temu velikemu Sloven-
cu in duhovnemu velikanu nekako
oddolžiti za vse, kar je dal za našo
škofijo, za naš slovenski narod. Dal
nam je neizbrisen pečat. Ne samo s
prestavitvijo škofijskega sedeža, tudi
ne zgolj z ustanovitvijo visoke
teološke šole v Mariboru in mnogimi
drugimi izjemnimi dejanji, za kar smo
mu seveda neizmerno hvaležni, pač

pa zato, ker nam je s svojim duhov -
nim, pastoralnim in predvsem svet-
niškim življenjem dal izjemen vzgled
pokončnega, zdravega, sinovsko
vdanega in ponosnega kristjana –
prijatelja Jezusa Kristusa. Ker je živel
sveto in postal zgled v svetosti.

Ja, to je najvažnejši razlog tudi
naših letošnjih romanj v mariborsko
stolnico. 

Da bi se bolj in bolj tudi mi nav-
duševali za svetost. K svetosti smo
poklicani. To je najbolj vzvišeni sad, h
kateremu smo vsi naravnani. Da
postanemo podobni Kristusu. Vse
izvoljence je Bog »naprej določil, naj
bodo podobni njegovemu Sinu«
(Rim 8,29). Vsak kristjan je svet in

ljub Bogu, kolikor je
podoben Kristusu. Sveti
Duh pa je tisti umetnik, ki
kleše v vernikih poteze te
božje podobnosti. Ko bi
kristjan zvesto sodeloval s
Svetim Duhom, bi bil vsak
dan bolj podoben Kris-

tusu. Kako krasno podobo je Sveti
Duh izklesal v našem prvem svetniku
Antonu Martinu Slomšku! Zato naj bi
vsak izmed romarjev na Slomškov
grob globoko v sebi nosil ta osnovni
cilj svojega življenja – pustiti se
oblikovati in izklesati Svetemu Duhu.
Postajati svet in prinašati svetu Kris-
tusov obraz.

Poleg tega pa so posebej postno
spravna romanja izjemna priložnost
za naravnanje našega duhovnega
kompasa na pravo Pot, ki je On sam.

Še en vidik romanja je treba
poudariti. Namreč to, da bomo ob
10. obletnici Slomškove beatifikacije
skupaj z vsemi duhovniki in verniki
prosili in molili, da bi lahko kmalu
prišel tisti trenutek, ko bomo lahko
Slomšku rekli ne samo blaženi,
ampak sveti Anton Martin Slomšek.
Bog daj, da bi nas dobri Bog po svo-
jem Sinu Jezusu kmalu uslišal. 

Igor Glasenčnik

Postna romanjaPostna romanja
naddekanatov mariborskenaddekanatov mariborske

nadškofijenadškofije

Postna romanjaPostna romanja
na Slomškov grob v letu 2009na Slomškov grob v letu 2009

14. septembra 2008, na praznik
Povišanja sv. križa, je mariborski
nadškof  metropolit dr. Franc Kram-
berger za mariborsko metropolijo

razglasil Slomškovo leto.
To leto je namenjeno
poglobitvi vere in z njo
povezane misijonske zav -
zetosti posameznih verni -
kov ter župnijskih obče -
stev in župnij.  Prav zato so
na Slomškov grob v post-
nem času poromale prav
vse župnije naddekanatov
mariborske nadškofije:
mariborskega, slovenje-
goriškega, ptujsko –
ormoškega, bistriško –
konjiškega in koroškega

naddekanata. Romanja so imela
spokorni značaj. Verniki so se  ob
sobotah v postnem času zbirali v

cerkvi sv. Alojzija ali v cerkvi Matere
Milosti. V obeh cerkvah so potekale
molitve, spokorno bogoslužje in spo -
vedovanje, adoracija pred najsvete-
jšim, ob 12. uri je bilo evharistično
slavje v stolnici, nato pa po sveti maši
prijateljsko druženje pred stolnico.
Kakor je zapisal g. nadškof  metro-
polit dr. Franc Kramberger, so post-
na romanja gotovo pripomogla k
temu, da so verniki zahrepeneli po
svetosti, ki nam sije s podobe
blaženega Antona Martina Slomška.

Matjaž Kramberger



V letošnjem letu, ob 150-letnem
jubileju od preureditve Lavan-
tinske škofije in Slomškovega pri-
hoda  v Maribor, se večina doga-
janja v zvezi s Slomškom koncen-
trira na mesto Maribor in na novo
mariborsko nadškofijo. Ne bi pa
bilo dobro pozabiti tudi ostalih
škofij in krajev, ki so v tesni zvezi s
Slomškom. Tako naj prinese ta
prispevek nekaj utrinkov tudi iz
njegove rojstne in krstne Ponikve,
ki ji domačini radi rečemo
»Slomškova Ponikva«, čeprav
glede na slovensko politiko in
mero spoštovanja, ki jo izkazuje-
mo največjemu sinu slovenskega
naroda, najbrž nikoli ne bo uradno
nosila tega imena. 

Dvajset let kot župnik te župnije
spremljam odnos domačinov in
obiskovalcev v Slomškovem  rojst-
nem kraju, cerkvi in v rojstni hiši. V
teh letih je odnos poznanja in
spoštovanja rasel. Seveda ne pri
vseh enako. Menim, da večini fara-
nov Slomšek danes veliko pomeni
in s spoštovanjem izrekajo njego-
vo ime. Avgusta 1993 sem prevzel
v obnovo in upravljanje njegovo
rojstno hišo v vasi Uniše številka
11. Stavbo je bilo treba povsem
obnoviti in ji predvsem vdahniti
prvotnega duha, ki se je skozi
menjavanje lastnikov in ideologij
močno izgubil. Veliko ljubezni,
dela in stroškov je bilo potrebnih,
da je hiša znova zaživela. Lani je
minilo 10 let od uradne otvoritve in
blagoslovitve Slomškove rojstne
hiše in stalne zbirke v njej. V vsem
tem času se je tukaj  ustavilo
veliko ljudi od blizu in daleč. S
posebno čustveno zavzetostjo so
prihajali preprosti ljudje, ki jim je
bil Slomšek  vseskozi svetniška
osebnost, ganjeni so prihajali
slovenski izseljenci iz daljne
Amerike, Argentine ali Avstralije.

Prihajali so mnogi  romarji, pa
tudi priložnostni obiskovalci na
izletih, ekskurzijah in peš poteh.
Čutil sem, da se je Slomšek na
nek način vseh dotaknil. Vsakdo
je lahko kaj  odnesel tudi zase iz
njegove vere,  modrosti, zavze-

tosti za jezik, narod, kulturo, šolo
in vzgojo. Mnogi so se mu potiho
ali na glas priporočali v molitvi ali z
zapisom v spominsko knjigo. 

Iz knjige vpisov v  župnijski
cerkvi naj navedem le nekaj vrstic,
ki kažejo na odnos romarjev do
tega kraja in Slomška:

»Hvala blaženemu Antonu Marti -
nu Slomšku za moje ozdravljenje.
Vsak dan ga prosim za varstvo
moje družine in za ozdravljenje
moje težke bolezni. Prosim tudi sv.
očeta, da bi bil Slomšek prištet
med svetnike. Blaženi Slomšek,
prosi za nas.«

»Hvala blaženemu Antonu Marti -
nu Slomšku za našega Timoteja.
Prosim ga, naj mi pomaga v vztra-
janju vere in v vseh težavah. Našim
mladim družinam naj nakloni spoz-
nanje krščanskega življenja in
spoznanje skupnega družinskega
življenja. Blaženi Anton Martin,
prosi za nas in hvala ti za vse.«

»Že naša mama je z otroki molila
za Slomškovo beatifikacijo. Mi
otroci takrat nismo vedeli
skrivnosti še moliti. Dragi
Slomšek, ljubi Bog, zahvaljen za
vse darove, za vse preizkušnje«
(mama z veliko družino iz Selnice).

»Bili smo prevzeti od lepote bož-
jega hrama in hkrati ponosni, da
imamo Slovenci tako bogato
sakralno in božjo dediščino. Anton
Martin Slomšek naj nas vodi in
varuje. Hvala tudi g. župniku za
tako prijazen sprejem in lepo
razlago. Še se bomo vrnili.«

»Zahvaljujem se za možnost, da
lahko izpolnim svojo obljubo Bogu
in blaženemu Slomšku.« »Prosim
za zdravje  cele družine, za razsve -
tljenje mojih otrok, za pravo
odločitev glede izbire študija moje
hčerke.«

Število romarjev in obiskovalcev
se je seveda najbolj povečalo v

Utrinek sUtrinek s
SlomškoveSlomškove

PonikvePonikve
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V Danijelovi duši je še zmeraj
odmevalo vse, kar se je lepega
dogajalo v Mariboru na Slomško -
vih dnevih. 28. in 29. junija 1936
so mesto ob Dravi preplavile
množice romarjev, ki so prišle k
»svojemu svetemu škofu Slom -
šku«, kakor so zapisale Novine
Slovenske krajine. Kakih osem-
intrideset tisoč se jih je zbralo, da
bi od Boga izprosili milost, da bi
Cerkev škofa Slomška prištela k
svetnikom. Množice romarjev,
sveta maša na prostem na
Glavnem trgu, molitev, petje, pro-
cesije, govori, gledališke igre,
predvsem pa duh škofa Slomška,
ki je bil živo navzoč med nav-
dušenimi verniki – vse to je na
mladega kaplana naredilo močan
vtis.

Danijel Halás je bil eden redkih
duhovnikov iz Slovenske krajíne,
ki se je udeležil Slomškovih dne -
vov. Ob njem so bili v Mariboru
še Jožef Klekl, túrniški kaplan
Alojz Šoštaréc, ki je s seboj
pripeljal petdeset kolesarjev,
črenšovski kaplan Stanko Trobi-
na ter lanska novomašnika Ivan
Škafar in Janez Gregor.

Kaplan Danijel je že prej čutil,
da je Slomšek velik škof, velik
dobrotnik slovenskega ljudstva.
Dogajanje v Mariboru ga je v tem
prepričanju le potrdilo. V srcu je
pritrjeval slavnostnemu govor -
niku Francu Sušniku, nekdanje-
mu profesorju slovenščine na
soboški gimnaziji, ki je poudaril,
da ima slovenski narod učenjake,

oblastnike, umetnike, nima pa še
svetnika. In ravno svetnike naj -
bolj potrebuje.

»Slomšek mora priti v vsako
našo župnijo,« je Danijel govoril
duhovnikom, ki so se zbrali na
proščenju v Turnišču. »On je naš
bodoči svetnik. On je že v nebe-
sih, saj je bil duhovnik in škof po
Jezusovem srcu. Nič mu ni bilo
pretežko, kar je pomagalo ljudem
k zveličanju.«

In potem je pripovedoval o
slavju v Mariboru. O škofih
Tomažiču, Rožmanu, Jegliču in
Gnidovcu, ki so vodili slovesna
bogoslužja in govorili vernikom.
O nočni procesiji deset tisoč
mož in fantov, ki so šli k pol-
nočnici na prostor pred stolnico.
O tistem skritem, a bistvenem
dogajanju, ki je najbolj drago-
ceno: o tisočih in tisočih, ki so
opravili sveto spoved in prejeli
obhajilo.

V Danijelovi duši je žarela
podoba svetniškega škofa Slom -
ška. Navdušen je govoril o Slom -
šku svojim vernikom v Lendavi
pri svetih mašah, otrokom pri ver-
ouku, članom in članicam Mari-
jine družbe in še ob drugih
priložnostih. Govoril je, kakor bi
gledal Slomškov spomenik na
trgu pred lendavsko cerkvijo. Ali
kakor bi vnaprej gledal napis v
domači črenšovski cerkvi, ki vabi

vernike s Slomškovimi besedami:
Sveta vera bodi vam luč! Ali
kakor bi gledal cerkev na Gornji
Bistrici, ki je po nekaj desetletjih
le dočakala, da so jo lahko po -
svetili blaženemu škofu Slomšku.
Ali kakor bi gledal barvna okna in
slike v mnogih cerkvah in kape -
lah po vsej Slovenski krajíni.

V svoj dnevnik je Danijel Halás
zapisal: »Naš narod potrebuje
vzornike, priprošnjike, potrebuje
svetnike. Škof Slomšek je taka
luč našemu ljudstvu. Gotovo bo
prišel čas, ko bo ta luč svetila z
naših oltarjev. Takrat bomo lažje
premagovali vse viharje, ki vstaja-
jo in vse močneje butajo ob naš
verni narod. Iti po Slomškovi poti
vere, darovanja za ljudi, zvestobe
do katoliške Cerkve, je naloga
vsakega kristjana. Še posebej pa
naloga duhovnika. Daj mi, Gos-
pod, dovolj moči, da bom tudi jaz
izpolnil svojo nalogo.«

K svetemu škofuK svetemu škofu
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Odlomek iz knjige Lojzeta Kozarja ml. Mučenec ob Muri

času pred beatifikacijo in po njej.
Potem pa je začelo zopet počasi
upadati. Na drugi strani pa se je
vzbudilo nekaj stalnih romarskih
srečanj, ki so pognale lepe kore-
nine in postale tradicionalne. Za
svojega zavetnika so si Slomška
izbrali učitelji, vzgojitelji in kate-
hetje. Vsako leto ob tem srečanju
Društvo katoliških pedagogov
Slovenije  podeli tudi Slomškovo
priznanje trem zaslužnim učitel-
jem ali katehetom. Tudi kmetje in

vinogradniki so si Slomška izbrali
za zavetnika. Kmetje se v mesecu
oktobru množično zberejo na
Ponikvi pri maši in pred rojstno
hišo na stanovsko srečanje.
Redno in množično se pri njem
srečujejo že devet let  tudi bralci
in animatorji Slomškovega bralne-
ga priznanja in ob rojstnem dnevu
tudi sodelavci Karitas iz vse
Slovenije. To so bogata srečanja
vere in spoštovanja do našega
blaženega .

Dragi bralci Slomškovega lista.

Vedno ste dobrodošli na Ponikvi,

osebno ali v skupini. Veseli vas

bomo in vam bomo po svojih

močeh približali svojega velikega

rojaka, blaženega Slomška.

Miha Herman

Župnik na Ponikvi in upravitelj

Slomškove rojstne hiše



S prenosom škofijskega
sedeža v Maribor leta 1859 je
škof Anton Martin Slomšek v tem
mestu usta novil Visoko bogo -
slovno šolo, ki je neprekinjeno
delovala do druge svetovne voj -
ne, in predstavlja za četek viso -
kega šolstva v Mariboru; tradicija
Visoke teološke šo le pa se
nadaljuje v sedanji Teološki fakul-
teti. Slomškova skrb za šolanje
duhovnikov je bila prisotna že na
začetku njegovega škofovskega
delovanja, saj je po mno gih
prizadevanjih dosegel, da je Mini -
strstvo za uk in bogočastje leta
1850 dovolilo prenesti zadnji let-
nik bogoslovja iz Celovca v Št.
Andraž (podoben korak sta
ponovno storila škof Držečnik
leta 1968 s prenosom zadnjih let-
nikov bogoslovja v Maribor in
škof Kramberger leta 1994 s
prenosom celotnega študija na
Enoto v Mariboru). 

Cerkvena in posvetna zakono -
daja sta v času prenosa sedeža
Lavantinske škofije v Maribor
zahtevali, da mora škofija imeti
tudi bogoslovje in teološko šolo.
Škof Slomšek se je zavedal izred-
nega pomena tega zakonskega
določila, predvsem pa pomena
temeljite teološke izobrazbe za
izpolnitev poslanstva, ki so ga
imeli slovenski duhovniki v duš -
nem pastirstvu in v prosvetnem
delu med ljudstvom. 14. oktobra

1859 je škof Slomšek slovesno
blagoslovil mariborsko bogoslov-
je in teološko šolo in ta dan pred-
stavlja »rojstni datum« visokega
šolstva v Mariboru. Slomškov
inavguralni govor je po vsebini
podlaga za statut te častitljive
ustanove in nič čudnega ni, da
smo misli iz njega slišali letos kar
dvakrat v sklopu praznovanja
Tomaževe proslave, in sicer naj -
prej v pridigi nadškofa Kramber -
gerja pri maši v stolnici, nato pa
na slovesni akademiji, ki jo je
Teološka fakulteta pripravila 3.
marca prav v čast 150-letnice
ustanovitve Visoke teološke šole:
»Kar sta bila nekdaj Oglej in
Solnograd za svoj čas, to naj bo
za naše in bodoče čase Maribor
za našo škofijo; cvetoča dreves-
nica čednosti in uče nosti, izo-
braževališče za bogovnete glas-
nike, ki bodo z veselim naz-
nanilom evangelija širili srečo in
blagoslov čez zelene vinske
gorice, od palač bogatinov do
revnih koč siromakov, od snež -
nikov karantanskih do ravnin
stare Panonije … In sedaj izro -
čam v tej slovesni uri najdražji vrt
cele naše škofije vaši skrbi in
negi, častiti gospodje ravnatelji in
profesorji, ta z velikim trudom in
mnogimi žrtvami ustanovljen
zavod, da po stane drevesnica
čednosti in znanosti za ljubo
mater škofijo Lavantinsko, ki

zasluži vso na -
šo ljubezen in
požr tvovalno -
st.«  

Z ustanovitvi-
jo Visoke teolo -
ške šole je nam-
reč Slomšek po -
skrbel tudi za
profesorski ka -

der, ki je vsa leta delovanja teo -
loške šole vse do današnje
Teolo ške fakultete predstavljal ne
samo pedagoško osebje temveč
vrhunske slovenske teologe,
pisatelje, kulturne in znanstvene
delavce, tudi idejne voditelje.
Med gojenci so bili prav tako
številni znani duhovni, kulturni in
narodnostni delavci, predvsem
pa tudi Slomškovi nasledniki,
škofje, ki so skorajda vsi izšli
prav iz Visoke bogoslovne šole in
njene naslednice Teološke fakul-
tete. Zato moramo pritrditi be -
sedam nadškofa Krambergerja,
ki je o šoli zapisal: »Vlogo bogo -
slovja in Teološke šole v Mari-
boru v njunem začetnem obdob-
ju in do druge svetovne vojne bi
lahko primerjali s trdnjavo, ki je
slovenskemu človeku v severo -
vzhodni Sloveniji, ob severni meji
– zakoličil jo je Slomšek, utrdil pa
Maister – ohranila vero, jezik in
kulturo, s tem pa tudi narodnost«
(UR 1995/4, 28). Današnja na -
slednica Slomškove teološke
šole deluje sicer v sklopu Uni-
verze v Ljubljani, vendar s svojim
interdisciplinarnim delovanjem v
obliki dvopredmetnega študija
predstavlja tudi pomemben delež
študija na Univerzi v Mariboru.
Tako se prepletajo zgodovina in
sodobnost, duhovnost in zna -
nost, kulturna in narodna zavest
– za vsem tem pa že polnih 150
let trdno stoji Slomšek in varuje
to svojo ustanovo. 

dr. Fanika K. Vrečko

Visoka bogoslovna šola –Visoka bogoslovna šola –
zibelka visokošolskega študijazibelka visokošolskega študija

- 150 let teološkega študija- 150 let teološkega študija
v Mariboruv Mariboru

SLOMŠKOV LIST

6



7

SLOMŠKOV LIST

»Pozdravljen škofovski Mari-
bor!«, tako naj bi salzburški nad -
škof Jožef Tarnoczy pozdravil Mari-
borčane, ko se je leta 1857 vračal z
obiska pri sv. očetu. Nadškofa so
pozdravili župan Othmar Reiser z
nekaterimi občinskimi možmi, žup-
nika Glaser in Kostanjevec ter gra -
ščak Brandis. Tako dogodek sliko -
vito opisuje Franc Hrastelj v
zgodovinskem romanu o blaženem
Antonu Martinu Slomšku Otrok
luči. Nadškof Tarnoczy, pod katere-
ga metropolitsko oblast je spadala
tudi lavantinska škofija, se je v
Rimu mudil z namenom, da pri
papežu Piju IX. pridobi soglasje za
novo razmejitev škofij in selitev
škofijskega sedeža v Maribor. Od
tega dogodka sta morali preteči še
dve leti, da je bil 4. septembra 1859
škof Slomšek slovesno umeščen v
mariborski stolnici. S tem dejanjem
se je končal dolgotrajen proces
razmejevanja škofije, ki je trajal
skoraj osemdeset let. Začetki
segajo v leto 1782, ko je v naših
deželah potekala obširna cerkveno
upravna reforma, ki jo je sprožil
cesar Jožef II. V tem času se prvič
pojavijo ideje o ustanovitvi
»slovenske škofije«. Že takrat je
bilo predlagano, da se sedež
takratne lavantinske škofije iz Št.
Andraža v Labotski dolini preseli v
eno izmed mest na spodnjem Šta-
jerskem, meje škofije pa se
poenotijo z etnično mejo med
slovensko in nemško govorečimi
verniki. Za nov sedež škofije so bila
v igri štiri mesta: Celje, Maribor,
Ptuj, in Slovenska Bistrica. Slednja
je zaradi neprimernosti hitro
odpadla. Smrt cesarja Jožefa II. in
drugi politični dogodki takratnega
časa so razmejitev škofij ustavili.
Vsa nadaljnja desetletja so o novi
razmejitvi škofij žal, neplodno
razpravljali predvsem na državni
ravni. Do kakršnega koli dogovora
ni prišlo zaradi številnih interesov
lokalnih ali državnih oblasti, proces
pa je oteževal tudi graški škof, ki se
ni hotel odpovedati ozemlju na

spodnjem Štajerskem. Ves
postopek se je tako za več
desetletij praktično zaustavil. Šele
z nastopom Slomška na mesto
lavantinskega škofa, ki se je
požrtvovalno zavzel za končno
rešitev tega vprašanja in ob
pomoči nadškofa Tarnoczya, se je
zadeva ugodno rešila. Na poti do
»slovenske škofije« so se postavl-
jale številne vidne in nevidne
prepreke. Najprej je bilo potreb-
no s številnimi tihimi posre-
dovanji spodbuditi državno
birokracijo, da se je reševanja
zadeve sploh lotila. Državni
aparat z avstrijskim cesarjem na
čelu je imel v tistem času nam-
reč neprimerno pomembnejšo
vlogo v cerkveni organizaciji, kot
smo je vajeni danes. Druga ovira
na poti sta bili obe sosednji
škofiji, Celovec (krška škofija) in
Gradec (sekavska škofija). Z
obema škofoma se je bilo nam-
reč treba dogovoriti o zamenjavi
ozemlja, župnij in drugega pre-
moženja ter pravic. Tukaj je imel
posebej pomembno vlogo škof
Slomšek, saj je moral marsikje
popustiti željam, predvsem graške -
ga škofa. Naslednja ovira so bili
stroški selitve škofije. Na srečo je
iz tekmovanja treh spodnje štajer-
skih mest za nov sedež škofije
(Celja, Maribora in Ptuja) izšlo
nekaj dobrega. Vsa mesta so bila
pripravljena odstopiti zemljišča,
stavbe in denarna sredstva, če bi le
dobila sedež škofije. Pri tem tek-
movanju je zmagal Maribor, ki se je,
pod županom Othmarjem Reiser -
jem, posebej dobro izkazal. Mari-
bor je imel najprimernejšo cerkev
za bodočo stolnico, že zgrajeno
zgradbo za novo bogoslovje (nek-
danji jezuitski kompleks), meščani
so bili pripravljeni odkupiti stavbo
za škofijsko rezidenco ter prispe-
vati denar za obnovo stolnice. Vse
to je Slomška prepričalo, da je
izbral Maribor. Na zahtevo sv.
očeta je ime škofije še vedno osta-
lo staro, torej lavantinska škofija,

šele kasneje se v imenu pojavi tudi
mariborska. Ko so bili končani in
podpisani vsi dogovori, se je prve-
ga maja 1859 na Slomškovo
naročilo začela selitev. Posebej
pomembno je, da je Slomšek vztra-
jal, da se v Maribor prenese tudi
knjižnica in škofijski arhiv. Sloves-
nost ob umestitvi škofa v Maribor
se je začela že na predvečer 4.
septembra 1859 z večernicami,

Mariborčani pa so škofa pozdravili
s petjem in godbo pred novo škofij -
sko palačo. Zjutraj, 4. septembra,
so se začele slovesnosti v cerkvi
sv. Alojzija s tiho mašo, nato je
slavnostna procesija krenila po
mestnih ulicah do stolnice, kjer je
škof pred vrati prejel ključe nove
stolnice. Po vstopu v cerkev je s
prižnice nagovoril in pozdravil
slavnostni Maribor. Slavnost se je
nadaljevala s službo božjo, pokloni
duhovnikov ter čestitkami.

Glede na dolgotrajen proces
selitve škofijskega sedeža v Mari-
bor nam pride na misel stara mod-
rost človek obrača, Bog obrne. S
tem bi se lahko strinjal tudi blaženi
Anton Martin Slomšek, saj je, kot
svoj najpomembnejši doprinos
selitvi sedeža, videl molitev za
svojo škofijo. Njegova misel je
namreč bila, da je prazno delo brez
blagoslova z nebes.  

Igor Filipič

“Pozdravljen škofovski Maribor!”“Pozdravljen škofovski Maribor!”
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Mariborski pomožni škof msgr. dr. Peter
Štumpf je pri SŠK odgovoren za pastoralo
Slovencev v zamejstvu in po svetu. Od 6.
do 10. februarja letos je bil na pastoralnem
obisku pri slovenski katoliški skupnosti v
Berlinu in Hamburgu. Obisk je organiziral
izseljenski duhovnik Dori Pečovnik. Ob tej
priložnosti je škof Peter obiskal tudi
cerkev sv. Elizabete v Berlinu, ki se pona -
ša s čudovitim vitražem blaženega škofa
Antona Martina Slomška.

Posebno čaščenje Slomška se je v
Berlinu začelo na pobudo nemških
vernikov. Duhovnik Dori je leta 1997
postal njihov župnik v cerkvi sv. Eliza-
bete, kjer Slovenci že od leta 1989 gos-
tujejo kot Slovenska katoliška misija. Pri
vsaki sveti maši je župnik Dori v kanonu,
kjer se omenjajo svetniki, omenjal sv.
Elizabeto in blaženega škofa A. M.
Slomška. Oltar je kmalu krasila tudi slika
našega blaženega škofa kakor tudi živ -
ljenjepis v nemščini. Kmalu so se mu
začeli verniki tudi v molitvi priporočati v
različne namene. Vedno več je bilo
vernikov, ki so pripovedovali in verjeli, da
so bili uslišani. Na pobudo nemških
vernikov se je župnik Dori odločil, da
mora škof Slomšek v župnijski
cerkvi dobiti primerno mesto.
Dogodilo se je, da je župnika
obiskal slovenski umetnik Darko
Lesjak, ki uči na akademiji za umet-
nost v Münchnu, in porodila se je
ideja, da umetnik napravi Slomško-
vo barvno okno. Nastalo je čudovito
okno v prezbiteriju cerkve sv. Eliza-
bete v Berlinu, kasneje pa še napis:
vera bodi vam luč.

8.9. 2002 je okno blagoslovil ljubl-
janski nadškof in metropolit Alojzij
Uran. Od tega dne je zaživelo
čaščenje Slomška. Ljudje se v
prošnjah in molitvah obračajo k
Slomšku in prosijo za zdravje, srečo
in duševni mir. V cerkvi je tudi
Slomškov oltar z relikviarijem škofa

Iz da ja: Po stu la tu ra pos top ka za Slom ško vo ka no ni za ci jo,

Od go vor ni ured nik: dr. Pe ter Štumpf, po stu la tor.

Za Nad ško fi jo Ma ri bor za lo ži la Slom ško va druž ba d.o.o. – Ma ri bor

Da ro vi od septembra 2008:

Ivana Zupan, Domžale,40 €, 
Jožica Suršak, Šentilj 20 €,
Ana M., 100 €, 
Ana Bider,Vransko, 20 €,
Poldi Zupanc, Šmartno v
Rožni dolini, 20 €,
Štefka Koyovšak, Boštaj, 50 €,
"dobra duša", Cirkovce, 20 €
__________________________

Vsem, ki s svo ji mi da ro vi po -
ma ga te pri pos top ku za Slom -
ško vo ka no ni za ci jo in za iz da -
ja nje Slom ško ve ga li sta, se
is kre no za hva lju je mo. Naj
vam bo bl. škof Slom šek ve lik
pri proš njik, dob ri Bog pa bo -
gat plač nik!
Pri po ro ča mo se še na prej za
va še da ro ve! Od te ga bo od -
vis no red no iz ha ja nje Slom -
ško ve ga li sta!
__________________________

Svo je da ro ve lah ko na ka že te na:
Nad ško fi ja Ma ri bor,
Vi ce po stu la tu ra
Slom ško ve ga pro ce sa
Ra if fe i sen ban ka
KREK SI 22 
TRR  24100-7003862281

Slom škov sklad

Slomška. Prav tukaj mnogi verni-
ki in obiskovalci prižigajo sveče.
Slomšek je tako postal zavetnik

Slovencev, ki živijo v Berlinu.
Denar za čudovito barvno okno
je skoraj v celoti daroval župnik
Dori, mnogo delavnih in pridnih
ljudi pa je pomagalo pri
postavitvi omenjenega okna. 

Cerkveno dvorišče krasi
slovenska lipa in tudi potomka
najstarejše vinske trte iz Marib-
ora, Slomškov duh pa še naprej
živi med našimi rojaki v Berlinu
in jim vrača upanje ter veselje.

Matjaž Kramberger
Dori Pečovnik

Slomškov vitraž vSlomškov vitraž v
cerkvi sv. Elizabetecerkvi sv. Elizabete
v Berlinuv Berlinu
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