MOLITEV ZA SLOMŠKOVO KANONIZACIJO
Nebeški O e!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je lu na poti našega krš anskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali
v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za
njegovo kanonizacijo.
To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Najmo nejša re v nebesih in na zemlji
je prava živa ljubezen; ona svet premaga
in tudi smrt je ne kon a.
Anton Martin Slomšek

DEVETDNEVNICA NA AST BLAŽENEMU A. M.
SLOMŠKU ZA OZDRAVITEV DEKLICE SOFIJE
IN ZA SLOMŠKOVO KANONIZACIJO

MOLITEV ZA OZDRAVITEV
Nebeški O e!
Tvoj Sin nam je s svojim zgledom razodel, da so ti posebno pri
srcu nebogljeni otroci, bolniki in ubogi. Ti si ute i Bog in ti
poznaš stiske ljudi ter jim stojiš ob strani.
Z zaupanjem prihajamo k tebi !
Prosimo te, da na priprošnjo blaženega škofa Antona Martina
Slomška ohraniš pri življenju in ozdraviš Sofijo Petkovšek, ki
že od rojstva trpi zaradi težke bolezni.
Njeni družini daj mo in živo vero, da ti ozdravljaš, posebej
še takrat, ko se naši prošnji pridruži prošnja svetnikov.
Usliši našo gore o molitev za ozdravitev Sofije in za
kanonizacijo blaženega škofa Antona Martina Slomška,
po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
O e naš … Zdrava Marija … Slava O etu … Amen.

1. – 9. marec 2008

ZAKAJ DEVETDNEVNICA NA AST BLAŽENEMU ANTONU
MARTINU SLOMŠKU?
Mariborski pomožni škof dr. Peter Štumpf, ki je tudi postulator za
Slomškovo kanonizacijo, je v dneh od 13. do 28. novembra 2007
obiskal naše rojake v Argentini. Nekaj dni pred odhodom iz Argentine
se je sre al z družino Petkovšek iz Buenos Airesa. Zakonca Janez in
Ana Petkovšek imata tri h ere, in sicer Cecilijo, Lucijano in Sofijo.
Zadnja, petletna Sofija, ima posebno genetsko bolezen, ki se
imenuje trisomija 13 ali Sindrome de Patau. Deklica je edina
tovrstna bolnica v Argentini. Ne more hoditi in niti ne govori. Ko se je
rodila, so zdravniki staršem povedali, da ima malo možnosti za
preživetje, ker tri etrtine otrok, ki imajo to bolezen, umre pred letom
dni, in to zato, ker imajo otroci s to gensko boleznijo skoraj zagotovo
probleme na srcu. Deklica kljub temu živi že pet let. Njeni starši vidijo
v tem poseben Božji namig.
Prav zato so dekli ini starši prosili pomožnega škofa Štumpfa, da
bi mariborska nadškofija molila k Slomšku za udežno ozdravitev
njihove Sofije.
Mariborski nadškof in metropolit je odredil, da se po župnijah
mariborske nadškofije od sobote, 1. marca, pa do nedelje, 9. marca
2008, opravi devetdnevnica na ast blaženemu Antonu Martinu
Slomšku za ozdravitev deklice Sofije in za Slomškovo
kanonizacijo.
Devetdnevnico v ta namen bodo opravile tudi slovenske skupnosti v
Argentini. V tem asu bo torej mariborska nadškofija še na poseben
na in v skupni molitvi povezana tudi z argentinskimi Slovenci.

»Sofija! Angel, naš angel na tem svetu!«
Pri Bogu je vse mogo e. Samo On nam podarja vero, upanje in
ljubezen. On nam daje mir in samo On je Pot, Resnica in Življenje.
Samo Bog lahko dela nemogo e stvari …
Sofija se je rodila 18. januarja 2002. Neizmernemu veselju novega
rojstva je sledila žalostna novica. Prve raziskave male Sofije so
pokazale, da ima težko genetsko bolezen. Kmalu je sledila še novica,
da deklica ne bo ve dolgo živela. Starši so jo kmalu za tem krstili.
utili so, da se jim svet podira. Študije in analize krvi so pokazale, da
ima Sofija genetsko bolezen trisomija 13 oz. sindrom Patau. Umrljivost
otrok pri tej bolezni je skoraj 80%, kar
pomeni, da ve ina novorojen kov umre
ob prvem mesecu življenja oz. okrog
šestega meseca. Starši so pri deklici v
bolnici ostali dolge tri tedne, med
katerimi je Sofija imela dva huda
napada in bila priklopljena na razli ne
medicinske naprave. Kljub temu so
upali na najbolje. Vera in zaupanje v
Boga sta jim prinašala tolažbo.
Deklica je preživela in po šestih
mesecih se je njeno stanje stabiliziralo.
Vse do današnjega dneva Sofija ŽIVI, kljub temu, da jemlje razli na
zdravila in da ima številne zdravstvene težave. Obiskuje specializirano
šolo in napreduje. Sofija ne govori, ne hodi in ne razume besed. 18.
januarja je dopolnila 6 let in je vsak dan lepša. Ima krasen nasmeh.
Njena nežnost in toplina pride do izraza posebej takrat, ko doma
molijo. Takrat se vedno nasmeji in svoje o ke obra a navzgor, kakor
da bi videla Jezusa in Marijo. Starši pravijo, da je Sofija »Angel, naš
angel na tem svetu!«
V lu i ute e Božje ljubezni je treba razumeti, da deklica Sofija
živi, zato z odprtimi srci opravimo devetdnevnico.

