Molitev v mesecu kulture
Molimo s Slomškom – molitev 19. februarja
(Če je molitev v povezavi s sveto mašo, duhovnik povabi vernike po poobhajilni prošnji, da
sodelujejo v molitvi. Če pa je molitev pred ali izven svete maše, začne voditelj s pesmijo in
križem . Če se zdi predolgo, lahko kaj izpustiš.)
Pesem: V nebesih sem doma 1+2. kitica
Voditelj: V imenu Očeta, in Sina, in Svetega Duha.
Vsi: Amen.
V tem mesecu – 8. februarja- smo praznovali Kulturni dan. Številne prireditve ob tem dnevu
so spodbuda, da se zavemo, da prav po človeškem obnašanju in dogajanju, po ustvarjalnosti
drugih in nas samih, gradimo človeško ozračje, duhovni svet, ki presega zgolj telesno in
materialno plat človeka in naroda. Temu običajno rečemo kultura. Krščanstvo ima v tem
prizadevanju veliko vlogo, ki je ni mogoče spregledati in se ne sme zanemariti. Slovenstvo je
bilo vedno tesno povezano z vero in kulturo. Vera je skozi stoletja ohranjala slovenski jezik in
poskrbela, da Slovenci nismo izginili pod tujim jarmom. Kulturniki pa so bili navadno nosilci
naprednih idej in pobudniki velikih zgodovinskih dogodkov. Vera in kultura sta neizbežno
povezani, se dopolnjujeta in prekrivata. Prva slovenska zapisana beseda je molitev, prva
knjiga Katekizem in Sveto pismo.
Med številnimi duhovniki in kulturnimi delavci naše preteklosti je z zlatimi črkami zapisan
blaženi Anton Martin Slomšek.
Ob praznovanju njegovega leta se v mesecu februarju ustavljamo ob vrednoti kulture. Ne le
tiste zapisane ali predpisane, ne samo tiste, ki jo hote ali nehote vzporejamo z umetnostjo,
ampak kulture v širokem pomenu. Slomšek jo je imenoval »omika«.
S tega področja najdemo pri njem veliko lepih misli, odločnih zahtev, toplih spodbud. V
zloženki za njemu posvečeno leto smo kot spodbudo za razmislek navedli dve kratki misli o
jeziku: »Skrbi za lepoto materine besede, naj cveti in rodi žlahtnega sadja omike! Ljubi
materin jezik po njegovi ceni! Pazi na jezik preprostega ljudstva, kjer je še pristna
slovenščina doma!«
K temu pa dodali kot molitev tole prošnjo :
Hvaležni smo vsem, ki so nam ohranili slovenščino skozi stoletja. Molimo, da bi se bolj
zavedali vrednosti slovenske besede in kulture. Prosimo za vse ustvarjalce, da bi nam
odkrivali lepoto in vrednost življenja.
Vabim vas, da se za četrt ure pridružite molitvi. V njej bi radi izkazali spoštovanje blaženemu
Antonu Martinu in prosili Boga naj po njegovi priprošnji usliši katero od naših molitev tudi
na tako očiten način, da bi to uslišanje vesoljna Cerkev potrdila kot jasno znamenje
Slomškove priprošnje. Prosimo ga tudi za slovensko kulturo, za njene ustvarjalce, da bi

odkrivali ljudem kulturne dobrine in nas duhovno bogatili. Prosimo tudi za nas same in naš
narod, da ne izgubili čuta za kulturo in da bi tudi sami po svojih močeh v njej aktivno
sodelovali.
Pesem: V nebesih sem doma, 3.+4. kitica
Nadškofa dr. Antona Stresa imel v okviru projekta z naslovom Maribor – Evropska
prestolnica kulture 2012; govor z naslovom: Duhovnost kot skupni vir kulture in
verovanja. Med drugim je povedal:
…Kult ali verovanje torej ni zunaj kulture, ampak je njen sestavni del. Vera in kultura si ne
stojita vsaksebi tako, da bi se nato bilo treba vprašati, kako naj ju povežemo ali združimo,
ampak je vera poseben in svojevrsten izraz iste človekove duhovnosti, ki človeku ne dopušča,
da bi živel zgolj neposredno nagonsko, nepremišljeno in nekritično, se pravi brez tistega
notranjega odmika, zaradi katerega ne samo govorimo ali delamo, ampak se tega tudi
zavedamo…
Zato je povsem razumljivo, da je papež Janez Pavel II. v nagovoru na simpoziju o krščanstvu
in kulturi v Evropi posebej poudaril zvezo med kulturo in religijo, ki v evropskem primeru
pomeni predvsem krščanstvo. »Evropske kulture ni moč razumeti brez omembe krščanstva.
Evangelij je njen temelj, evangelij, ki so ga neutrudno oznanjali in močno živeli neustrašni
apostoli in nešteti verniki skozi dvajset stoletij. Evropa, ki jo je oblikovala oživljajoča Božja
beseda, je odigrala edinstveno vlogo v svetovni zgodovini in njena kultura je močno
prispevala k napredku človeštva. Dinamizem krščanske vere je v evropski kulturi razvnel
izredno ustvarjalnost« (31. oktobra 1991).
Pokojni papež bl. Janez Pavel II. ob svojem prvem obisku v Sloveniji v mariborski stolnici
govoril prav o povezanosti vere in kulture in povedal tudi takole:
»V vsakem resničnem srečanju med evangelijem in določeno kulturo se sproži proces
očiščevanja in razvoja, ki s časom razodene dotlej neznane možnosti te kulture. To se je
zgodilo tudi v srečanju med krščanstvom in slovenskim ustvarjalnim duhom…. O tem pričajo
številne cerkve in znamenja, ki dajejo edinstven čar vaši pokrajini. O tem priča bogastvo
vaših ljudskih pesmi, ki so pogosto prežete z versko vsebino, o tem govorijo zakladi vaše
cerkvene glasbe …Rodovitna povezanost med kulturo in evangelijem je v vaši zgodovini
izpričana tudi na področju šolstva, gospodarstva, socialne dejavnosti in politike, kjer
srečujemo vrsto izrednih osebnosti. Med njimi škofa Antona Martina Slomška, ki mu je bila
narodova omika, poleg oznanjevanja evangelija in moralne prenove ljudstva, prva in največja
skrb.«http://nadskofija-ljubljana.si/wp-admin/post.php?post=1234&action=edit - _ftn13
Kratka tišina
Zmolimo Psalm 150, in ponavljajmo odpev: vse kar diha, naj hvali Gospoda
Aleluja!
Hvalite Boga v njegovem svetišču,

hvalite ga na nebesnem svodu njegove moči!
2 Hvalite

ga v njegovih silnih delih,

hvalite ga zaradi obilja njegove veličine!

odpev: vse kar diha, naj hvali Gospoda
3 Hvalite

ga z glasom roga,

hvalite ga s harfo in citrami;
4 hvalite

ga z bobnom in plesom,

hvalite ga s strunami in flavto;

odpev: vse kar diha, naj hvali Gospoda
5 hvalite

ga na cimbale zvočne,

hvalite ga na cimbale doneče!
6 Vse,

kar diha, naj hvali GOSPODA.

Aleluja!
odpev: vse kar diha, naj hvali Gospoda
Slomšek se je, bolj kot kdorkoli drug v naši zgodovini trudil za kulturo, vero, jezik in
izobrazbo. V svoji znameniti pridigi o slovenskem jeziku je povedal tole:»Kar je oče dobrega
prejel od svojih staršev, mora zapustiti svojemu sinu in kar se je mati hvalevrednega naučila
od svoje matere, bo zapustila tudi svoj hčeri. Materni jezik je najdražja dota, ki smo jo dobili
od svojih staršev: skrbno smo ga dolžni ohraniti, olepšati in zapustiti svojim mlajšim.
Človeški jezik je talent, katerega nam je izročil Gospod nebes in zemlja, da bi z njim trgovali
in storili veliko dobička. Kdor svoj materni jezik pozabi, svoj talent malopridno zakoplje; Bog
bo enkrat terjal in vsi zaničevalci svojega poštenega jezika bodo potisnjeni v vnanjo temo. Oj
ljubi, lepi in pošteni slivenski jezi, s katerim sem prvič klical svojo ljubeznivo mamo in
dobrega ateja, v katerem so me mati učili spoznavati Boga, v katerem sem prvič častil svojega
Stvarnika! Tebe hočem kakor najdražji spomin svojih staršev hvaležno spoštovati in ohraniti,
za tvojo čast in lepoto skrbeti po pameti, kakor premore; v slovenskem jeziku do svoje
poslednje ure najrajši hvaliti Boga v slovenskem jeziku najrajši učiti svoje ljube brate in
sestre Slovence in želim, kako hvaležni sin svoje ljube matere, da kakor je bila moja prva
beseda slovenska, tako naj bo slovenska tudi moja poslednja.«
(po kratki tišini povabimo vernike, da po vsaki vrstici ponavljajo vzklik Resnično je dober!)

D: Hvalite Gospoda, ker je dober.
Vsi: Resnično je dober!
D: Boga edinega hvalite. Vsi: Resnično je dober!
D: Gospoda vseh Gospodov hvalite.
D: Samo on dela velike čudeže.
D: V svoji zastonjski ljubezni nas je priklical v življenje.
D: Vsakemu od nas je zaupal svoje poslanstvo.
D: V zakramentu krsta nas je prerodil za Božje življenje.
D: Vabi nas, da živimo po vzoru Svete Trojice.
D: Hrani nas s kruhom večnega življenja.
D: V zakramentu sprave nas očiščuje naših grehov.
D: Osvobaja nas naših navezanosti in suženjstva.
D: Napolnjuje nas s svojim Svetim Duhom.
D: Izbral nas je za svoje priče.
D: Kliče nas na pot svetosti.
D: Blagoslavlja naše družine.
D: Vabi nas, da po Kristusovem zgledu tudi mi dajemo življenje za druge.
D: Spremlja nas na vseh poteh življenja.
D: Krepi in tolaži nas v našem trpljenju in preizkušnjah.
D: Vodi nas v nebeško domovino.
D: Razodeva nam načrt svoje ljubezni za naše življenje.
D: Oznanja nam besedo, ki nam je luč in hrana na poti življenja.
D: Zavzema se za male in uboge.
D: Svoje ljudstvo ohranja v veri in ljubezni.
D: Svoji Cerkvi daje zavzete pastirje.
D: dal nam je svetnike, da so nam zgled in priprošnjiki
D: dal name je dobre duhovnike, redovnike, redovnice in njihove sodelavce.

D: poslal nam je mnoge pisatelje, pesnike, glasbenike, umetnike in druge kulturne delavce.
D: Zbuja nam čut za lepo, dobro in plemenito.
D: Daje nam možnost da duhovno bogatimo tudi druge.
D: Daje nam mnoge talente.
D: Boga najvišjega molimo.
/Če se zdi primerno glede na čas in temperaturo v prostoru, lahko zmolimo še desetko
rožnega venca s prošnjo, da bi bili deležni pravih kulturnih dobrin. Pred vsako
»Zdrava Marija« preberemo Slomškovo misel. Če se zdi predolgo, zaključimo z molitvijo
za kanonizacijo:/
Oče naš……

1. Koliko smo že dobrega prejeli! Vsako jutro, vsak večer, vsak košček kruha, vsak
požirek vode je božji dar! Ne spoznamo, da nismo lastniki svojega zdravja, svojega
premoženja, ne preračunamo, kolikšno izgubo imamo, kadar božje darove
zapravljamo, le za časno skrbimo, na večno pozabimo. Za nebesa si nabirajte
zakladov! Kar bomo tukaj vsejali, bomo tam vekomaj želi. Kakor staro leto bo minilo
naše življenje, dobra dela pa nam bodo ostala. .
Zdrava Marija, ….. Sveta Marija…..

2. Svetniki pred sedežem božje milosti za nas prosijo. Priporočajmo se njih prošnji
tako, da Boga in svetnikov žalilo ne bo. Velika zmota bi bila samo na svetnike se
zanašati, Boga pa pozabiti. Svetniki niso vsemogočni, le Bog nam pomaga po njih
prošnjah.
3. Varujmo se žaliti, kadar ni potreba! Slabi kristjani so, kateri v cerkvi vse svetnike
omolijo, doma pa domače in sosede ogrizejo. Kadar se nam primeri, da koga nehote
razžalimo, naj sonce ne zaide, preden se z njim spravimo.
4. Če hočeš nekomu dobro storiti, ne smeš drugemu krivico delati. Če hočeš dobro
delo storiti, ne smeš hvale pri ljudeh iskati. Če hočeš dobro delo storiti, ne smeš pri
tem hudobnega namena imeti. Bog se ne da podkupiti!
5. Ves svet je lepo, bogato polje, na katerem lahko vsi za dolgo večnost žanjemo. Vsak
stan je božja njiva, ki jo je Bog človeku v obdelovanje dal. Dobra dela pa so tisto
snopje, ki ga bomo nekoč ponesli v večnost za plačilo.
6. Mnogoteri božji darovi so ljudem razdeljeni! Nekdo ima krepko telo za delo, drugi
je prebrisane glave, marsikdo ima obilno premoženje ... Veliko jih je, ki nimajo vsega,
česar potrebujejo, vsi pa imajo vsega dovolj. Bog ni nikomur zato darov dal, da bi jih
sam posedoval, ampak, da bi drugim pomagal in bi vsi ljudje bili srečni.

7. Kdor želi modro in srečno živeti, naj predvsem skrbi, da ne bo časa tratil. Dokler še
imamo čas, si lahko vse časno oskrbimo in tudi nebesa kupimo. Kdor čas zveličanja
zamudi, ga vekomaj ne bo popravil. Kakor se v stoječi mlaki ves mrčes zaplodi, tako
se v srcu lenuha vse hudo začne.
8. Človek, ki ni v posvečujoči božji milosti, je kakor mož, ki s sitom vodo zajema.
Tudi če kaj dobrega stori, mu za nebesa ne koristi, ves sad svojih del izgubi. Brez
posvečujoče milosti ne moremo za večno življenje nič vrednega storiti.
9. Za zveličanje ni treba velikih reči delati, ampak le zvesto izpolnjevati svoje
dolžnosti in z dobrim namenom, ki tudi majhne reči naredi velike pred Bogom.
10. Ves svet je lepo, bogato polje, na katerem lahko vsi za dolgo večnost žanjemo.
Vsak stan je božja njiva, ki jo je Bog človeku v obdelovanje dal. Dobra dela pa so tisto
snopje, ki ga bomo nekoč ponesli v večnost za plačilo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu….

Zaključimo z molitvijo za Slomškovo kanonizacijo:
Nebeški Oče. Blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega
krščanskega 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 da bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo.
Blaženi škof Anton Martin Slomšek, prosi za nas!
Na njegovo priprošnjo nas usliši, ko te prosimo za …..(lahko dodamo svoj
namen). Po Kristusu našem Gospodu.
Pesem: Marija; mati ljubljena

