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DOMOVINA JE NAŠA LJUBA MATI

SLOMŠEK BUDITELJ NARODNE IN DRŽAVNIŠEKE ZAVESTI NEKOČ IN DANES
Vsakoletna priprava na Slomškovo nedeljo želi vsakič v nas prebuditi in poglobiti določen vidik
Slomškove osebnosti, ne da bi jo posnemali, ampak jo na svoj način zaživeli v novih okoliščinah ter
še bolj razžarili našo željo po njegovi kanonizaciji ter zato poglobili in pomnožili molitev zanjo. Letos
naj nas zaradi dveh zaporednih jubilejnih let (2020 in 2021) naše državne samostojnosti nagovarja
njegov odnos do domovine, ki je »naša ljuba mati«. Hvaležni smo snovalcem in avtorjem letošnjih
besedil župniku v Brežicah g. Milanu Kšeli, župniku na Teharjah g. Mihu Hermanu, župniku na
Frankolovem p. Branku Cestniku in upravitelju celjske škofije g. Roku Metličarju, ki nam približajo
najprej DOMOVINO – SLOMŠKOVO LJUBEZEN IN SKRB, nato izpostavijo pomen Slomškove
skovanke ZVELIČAVNA NARODOVA OMIKA, v naš čas prenesejo Slomškov rek SLOGA JAČI –
NESLOGA TLAČI, nazadnje pa potegnejo vzporednico med letošnjim postnim pastirskim pismom
slovenskih škofov in Slomškovim zavzemanjem za domovino.
Zgodovinsko dejstvo je, da je Slomšek živel v večnarodnostni avstrijski monarhiji, torej v nekakšni
»združeni srednji Evropi« in to v zelo razgibanem času. Kot je bilo v 19. stol. življenje kipeče na
kulturnem področju, tako so se dogajale velike spremembe na gospodarskem, socialnem in političnem
področju: industrializacija, železnica, pohod delavstva in vedno večje težnje po demokratičnosti v
družbi ter po pridobivanju političnih svoboščin. Vse bolj so se razvijale liberalne in revolucionarne
ideje, še posebej med delavskim slojem, ki ga zajame hitro razkristjanjevanje in verska brezbrižnost.
V Avstriji se je vse zgostilo okoli revolucionarnega leta 1848, ko se delavcem pridružijo tudi kmetje,
mnogi manjšinski narodi v monarhiji pa pričnejo živeti »pomlad narodov«.
Slomšek je bil škof na slovensko-avstrijskem narodnem področju. Čeprav je bil sam zaveden
Slovenec, je kot škof deloval po jasnem načelu, da je pred Bogom vsak narod in vsako ljudstvo
enakovredno in ima iste pravice in dolžnosti. Kot prvo pravico vsakega naroda je priznaval versko
pravico do oznanila evangelija v materinem jeziku. Zato je bilo njegovo najbolj osnovno geslo: »Sveta
vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne omike!« A to ni enostransko zagovarjal samo
za Slovence, ampak tudi za nemškogovoreče in seveda vse druge narode in je to načelo razumel kot
temelj mirnega in kulturnega sobivanja med različno govorečimi narodi znotraj istih političnih
okvirov. Ali ni v mnogočem veliko sorodnosti med Slomškovim in našim časom, zato nas more v
marsičem biti v spodbudo.
»Blaženi Anton Martin Slomšek je izjemno svetla osebnost v zgodovini Slovencev. Med
najodličnejšimi dobrinami njegove zapuščine je spoštovanje do večnih vrednot, ki veljajo celo širše
kot vrednote krščanstva, saj so bolj ali manj univerzalne. Že dolgo ni bilo med Slovenci časa, ko bi
bile te vrednote potrebnejše, ko bi bilo bolj nujno, da jih ponovno vzamemo kot vodilo pri naših izbirah
in odločitvah. Slomšek je bolj kot današnji Slovenci razumel pomen moralnih vrednot za blaginjo
naroda.« S temi besedami je zdaj že pokojni takratni predsednik SAZU dr. Jože Trontelj pričel sloveni
nagovor ob 150-letnici Slomškove smrti v letu 2012 in označil še vedno aktualnost bl. Slomška zlasti
v širšem družbenem okolju. Tudi danes nas Slomšek spodbuja k zavedanju pomena moralnih vrednot
za blaginjo naroda in države.
Poleg nakazanih idej in drž bl. Antona Martina Slomška v tej brošuri lahko zaslutimo še nekaj njegovih
aktualnosti za sedanji trenutek naše domovine in Evrope tudi iz sledečih namigov:
- spregledal je nevarnost novonastajajoče miselnosti, ki iz političnih odnosov tudi med narodi in
državami želi radikalno relativistično izključiti pojem dobrega, oziroma dobro določati na
osnovi političnih kriterijev (večinski narod ali parlamentarna večina)
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poudarjal je: resnično in dobro je pred političnim odločanjem in more politično in družbeno
delovanje razsvetljevati
Slomšek v prizadevanju za vzgojo in šolstvo pokaže na temeljno krščansko zaupanje v zdrav
razum, ki v osnovi more pokazati resnico
krščanstva ne vidi v temelju evropskega družbenega dogajanja kot razodeto religijo, ampak
bolj kot zgodovinsko preizkušeno obliko življenja
nedvomno je še vedno aktualna Slomškova ugotavljanje o tem, kaj lahko Evropi zagotovi
prihodnost in notranjo identiteto: ali je to sekularizirani kult tehnike, naroda in militarizma,
česar najhujši sad je opustošenje duš, uničenje moralne zavesti, ali pa so to vrednote, ki dajejo
človeku osnovno dostojanstvo, enakost in solidarnost, mu dopuščajo in omogočajo moralno
odločanje – njegova izbira je nedvomna
Slomškove ugotovitve glede zakona in družine so zelo podobne mislim zaslužnega papeža
Benedikt XVI.: »Monogamni zakon se je na podlagi svetopisemske vere izoblikoval kot
temeljna urejena oblika odnosa med možem in ženo in hkrati kot celica državnega oblikovanja
skupnosti. Evropi – zahodni in vzhodni – je dal njen posebni obraz in njeno posebno
človečnost, tudi zato in ravno zato, ker je bilo potrebno s tem obeleženo obliko zvestobe in
odpovedi vedno znova mukoma doseči. Evropa bi ne bila več Evropa, če bi ta temeljna celica
njene socialne zgradbe izginila ali bila bistveno spremenjena« (J. Ratzinger, Werte in Zeiten
des Umbruchs, Herder, Freiburg, Basel, Wien 2005)
čeprav je Slomšek živel daleč pred novodobsko (new age) multikulturnostjo je čutil, da nobeno
sožitje ne more uspeti brez strahospoštovanja svetega in spoštljivega srečevanja tudi s svetim
drugega; to pa pomeni priznanje religioznega elementa bivanja človeka kot temeljnega;
svetovnim kulturam je absolutna profanost tuja in zato zanje svet nima prihodnosti brez Boga,
zato lahko Evropa in tudi Slovenija vstopi z njimi v tvoren dialog le s svojimi krščanskimi
koreninami.

Kot postulator lahko z veseljem ugotovim, da se je v zadnjih letih med nami spet nekoliko povečalo
priporočanje k bl. Antonu Martinu Slomšku v najrazličnejših stiskah in, kar je še pomembneje, so se
nekateri tudi oglasili s svojimi zahvalami, ko so bili uslišani. Naj se ta duh zaupanja v njegovo
priprošnjo še krepi. Zato vas vabim, da v svojih potrebah in stiskah ne pozabite na bl. Antona Martina,
ki se vedno bolj izkazuje za mogočnega priprošnjika.
+ Marjan Turnšek
Postulator
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23. NEDELJA MED LETOM – PRIPRAVA NA SLOMŠKOVO NEDELJO
6. septembra 2020
DOMOVINA – SLOMŠKOVA LJUBEZEN IN SKRB

UVOD
Spoštovani bratje in sestre!
Z današnjo 23. nedeljo med letom, prvo v mesecu septembru, pričenjamo duhovno pripravo na
letošnjo Slomškovo nedeljo, ki jo bomo obhajali 27. septembra 2020.
NAGOVOR
Bl. A. M. Slomšek je svoje sodobnike spodbujal, naj imajo radi svojo domovino. Moramo vedeti, da
so slovenske dežele v času Slomška bile v Avstrijski monarhiji, kjer je bil uradni jezik nemščina. Zato
jim Slomšek polaga na srce: Tista dežela, v kateri je kdo bil rojen in v njej stalno prebiva, se imenuje
rojstna/domača dežela, domovina ali tudi očevina. V njej dobi vsak vse potrebno za živež, nauk o
potrebnih in koristnih znanostih in varnost svojega življenja in premoženja. Zato je vsak svoji domači
deželi dolžan hvalo, ljubezen in pomoč. To je domovinska ljubezen/domoljubje, kar je dolžnost
vsakega prebivalca. Kdor svojo domovino ljubi, se bo veselil vsega, kar ji srečo poviša in ji iz vsega
srca želi, kar je dobro in koristno.
V 1. berilu preroka Ezekiela smo slišali o krivičnežu, ki mu je odpuščeno, če se spreobrne. Slomšek
poudarja, da ljubezen do domovine izkazujemo, ko radovoljno vse storimo in si prizadevamo za njeno
dobro. Da dobro v nas zmaguje, pa nas spodbuja psalmist in pravi, da naj slavimo Gospoda in na
kolenih molimo, da ne zakrknemo svojih src. Slomšek poudarja, naj se veselimo vsake kreposti in
pobožnosti, česar smo deležni v Božjih hišah, otroci in mladina pa se učijo in vzgajajo v šoli. Učimo
se na vzgledih naših prednikov, ki so zidali cerkve in učilnice in jih obnavljali. Pri skrbi za domovino
ne smemo pozabiti ubogih, vdov, sirot, bolnikov, invalidov in vseh ljudi v stiski. Apostol Pavel piše
Rimljanom: Mi kristjani smo eno telo in vsak mora skrbeti za drugega z bratsko ljubeznijo.
Kdor svojo domovino resnično ljubi, bo večkrat zanjo tudi molil, kajti od Boga pride vse dobro,
posebej Božji blagoslov na njene prebivalce.
Slomšek govori o trojni domovini. 1. tvoja domovina je ljuba materna dežela, veseli kraj, kjer je tvoja
zibka stala. Svojega jezika ne pozabi. Beseda materna je živo znamenje materine ljubezni. Kdor to
zataji, matere vreden ni! 2. tvoja domovina je domača cerkev, v kateri si bil krščen, ko si postal božji
otrok. V cerkvi je oltar, kjer si tolikokrat pri sveti maši bil, sveto Rešnje telo zaužil in očitno spoznal,
kako te Jezus ljubi. 3. tvoja domovina so sveta nebesa, hiša očetova, kjer smo vsi doma. Vemo, da
Slomšek poje: V nebesih sem doma.
Iz vseh navedenih Slomškovih misli o domovini in skrbi zanjo lahko začutimo, kako je bl. A. M.
Slomšek ves gorel za domovino. S tem je kot svetnik in vizionar prispeval k samostojni domovini
Sloveniji, ki je za vse nas velika vrednota in je danes brez Slomška prav gotovo ne bi uživali. Amen.
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PROŠNJE ZA VSE POTREBE
Ob pripravi na Slomškovo nedeljo ti, dobri Bog, izrekamo prošnje:
1. Sveta Katoliška cerkev naj bo po papežu Frančišku, škofih in duhovnikih priča Kristusa,
vstalega in živega!
2. Pomagaj nam, da bi po zgledu blaženega Antona Martina Slomška svetu prinašali odrešenje
3. Pomagaj nam vedno živeti iz zakramentov in se veseliti nebes!
4. Pomagaj nam, da bi obsijani s Tvojo milostjo premagovali zlo v svetu!
5. Naj se vedno veselimo sadov zemlje in dela svojih rok!
Vse to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Milan Kšela
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MOLITEV 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 bodo uslišane naše prošnje
za njegovo kanonizacijo.
To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu...
Blaženi Anton Martin Slomšek,
prosi za nas!
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24. NEDELJA MED LETOM – PRIPRAVA NA SLOMŠKOVO NEDELJO
13. SEPTEMBRA 2020
ZVELIČAVNA NARODOVA OMIKA
UVOD
Letošnje leto se bolj spominjamo naše domovine, saj bo kmalu 30 let od plebiscita, na katerem smo
se Slovenci odločili za svojo državo in je že minilo 29 let od dejanske samostojnosti države. Ko se
veselimo svoje domovine, si želimo priklicati v zavest tudi odgovornosti zanjo, da bi sledili zaslužnim
ljudem, ki so samostojnost v duhovnem in političnem smislu pripravljali. Danes, na katehetsko
nedeljo, nam misel hiti k Slomšku, zavetniku učiteljev, vzgojiteljev in katehetov, ki je bil res velik in
iskren rodoljub in je za blagor domovine tudi veliko dobrega storil. Od njega se lahko učimo, za
njegovo priprošnjo ga v začetku katehetskega leta prosimo.
Kaj in koliko dobrega smo storili tudi mi? Verjetno premalo. Obžalujmo in prosimo odpuščanja.
NAGOVOR
Današnja Božja beseda nam govori o človeških odnosih in nas opominja, naj se varujemo jeze,
maščevalnosti in sumničenja, naj si bolj prizadevamo za usmiljenje in odpuščanje. »Kako bo človek,
ki do sebi enakega nima usmiljenja, za svoje grehe prosil odpuščanja«? sprašuje že modri Sirah v 1.
berilu (Sir 28,3). In spodbuja: »Odpusti krivico svojemu bližnjemu, tako bodo tudi tebi na tvojo
prošnjo odpuščeni tvoji grehi«!, V evangeliju pa Jezus svari služabnika, ki ni hotel odpustiti: »Ves
dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor
sem se jaz usmilil tebe«? (Mt 18, 32)
Ker smo ljudje z grehi obteženi že od samega začetka, se pogosto jezimo in maščujemo, premalo pa
storimo za odpuščanje, mir in zaupanje. To je, žal, dediščina tudi naše slovenske zgodovine. Že France
Prešeren je v Zdravici vabil: Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo ….Gre za temeljne
duhovne vrednote, ki naredijo naše sobivanje urejeno, mirno, zadovoljno in duhovno bogato. Za te
vrednote si je med Slovenci najbolj prizadeval naš prvi blaženi Slovenec, škof Anton Martin Slomšek.
On je še posebej ljubil svoj slovenski narod in domačo besedo, spodbujal k ljubezni do domovine in
ponavljal: »Domovina je naša ljuba mati«. On je zanjo izgoreval, jo zagovarjal pred nemčurji, pred
poniževalci lastnega naroda, jo hvalil pred drugimi narodi in ji predvsem s svojim življenjem izkazoval
spoštovanje in čast. Nasprotniki so ga tožili kardinalu, mu očitali zavzetost za njegov narod in kulturo,
on pa je zapisal: »Mene to očitanje ne moti. Slovenka me je rodila, Slovenka me je dojila, naj me ima
slovenšna za svojega vrednega sina. Zemljo materno hočem obdelovati, dokler se v njej ne spočijem,
če je taka božja volja.«
Mi uživamo to, kar je skozi stoletja raslo kot sanje in tiha želja mnogih rodov. Za državno samostojnost
v Slomškovem času ni bilo nobene možnosti. Zato pa si je močno prizadeval za kulturno in duhovno
samostojnost, za slovenski jezik in kulturo. Vse to je imenoval: »narodova omika«. Pogosto je
ponavljal: »Sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne narodove omike.« Zvestobo
in trud za narod je postavil takoj za vero v Boga in v pridigah opozarjal, da nas bo Bog na sodni dan
povpršal tudi o zvestobi narodu in jeziku.

9

Ljubezen do domovine je v naših časih spet na preizkušnji. Mladi rod gleda drugače: več ne
čuti tesne navezanosti na zemljo, kulturo, jezik in vero. V ospredje postavlja svobodo, kapital in
popolno samostojnost posameznika, za skupnost in zvestobo pa nima čuta.
V letošnjem pastirskem pismu so nam škofje zapisali: »Posebno pa se domoljubje nanaša na lastno
kulturo. Z besedo »kultura« ne mislimo samo na umetniško ustvarjalnost, ampak na vse duhovne
značilnosti, zaradi katerih smo to, kar smo, in so torej bistvene za našo identiteto … Poleg materinega
jezika sodi k ljubezni do domovine tudi skrb za lepoto naše narave in ohranitev neokrnjene prirode, za
večino pa tudi katoliška vera s svojimi praznovanji, bogoslužjem in številnimi cerkvami …«
Junija smo praznovali 29. obletnico vzpostavitve naše državnosti, decembra pa bo minilo 30 let od
plebiscita, na katerem smo se odločili za samostojnost. Ko se veselimo doprinosa prejšnjih generacij,
se zavedamo, da mora tudi naša generacija dodati svoj delež h gradnji in ohranjanju domovine ter v
duhu in dejanjih pritrjevati Slomškovi misli: »Domovina je naša ljuba mati! Bodimo si med seboj
kakor dobri otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca!«
PROŠNJE ZA VSE POTREBE
Nebeški Oče, ko smo zbrani ob oltarju kot župnijsko občestvo, se ti zahvaljujemo za številne
dobrine, ki smo jih prejeli in te prosimo zase, za svoje bližnje in za našo domovino:
1. Nebeški Oče, naj papež Frančišek, škofje, duhovniki in diakoni učinkovito oznanjajo Jezusov
evangelij in tako posredujejo oznanilo miru, sprave in odpuščanja.
2. Nebeški Oče, podeli državnim voditeljem prave modrosti, duha vzajemnosti in potrpežljivosti, da
bodo lahko v naši domovini vzpostavljali boljše odnose razumevanja in sodelovanja.
3. Nebeški Oče, pomagaj nam, da bomo v vsakem trenutku življenja pripravljeni sprejeti tvojo voljo
in tudi v težkih trenutki vzeti svoj križ in ga nositi za teboj.
4. Nebeški Oče, v tem jubilejnem letu naše domovine te prosimo: na priprošnjo bl. Antona Martina
Slomška blagoslavljaj našo domovino Slovenijo in vse njene prebivalce, da bi jo ljubili in s
poštenim fizičnim ali intelektualnim delom prispevali svoj delež k njeni samostojnosti in kulturni
omiki.
5. Nebeški Oče, na priprošnjo bl. Antona Martina Slomška usmerjaj vse odgovorne v kulturi, da
bodo sprejemali prave odločitve, ki bodo prispevale k večji kulturi odnosov in ustvarjanja.
6. Nebeški Oče,prosimo te za našo mladino, da bi znala tudi v spremenjenih razmerah ljubiti svojo
domovino in aktivno sodelovati pri njeni duhovni rasti.
7. Nebeški Oče, sprejmi k sebi v večno domovino vse naše rajne državne voditelje in duhovne
ustvarjalce, ki so si prizadevali za politično in duhovno zrelost našega naroda,
Dobri Bog, zaupamo v tvojo ljubezen do nas in v moč priprošnje našega blaženega Antona Martina
Slomška, zato prinašamo pred Tebe svoj želje in prošnje. Usliši vse, kar nam je v pomoč pri mirnem
sožitju na tem svetu in na poti v večno domovino. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
Miha Herman
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MOLITEV 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 bodo uslišane naše prošnje
za njegovo kanonizacijo.
To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu...
Blaženi Anton Martin Slomšek,
prosi za nas!
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25. NEDELJA MED LETOM – PRIPRAVA NA SLOMŠKOVO NEDELJO
20. SEPTEMBRA 2020
SLOGA JAČI – NESLOGA TLAČI
UVOD
Apostol Pavel nas v današnjem 2. Berilu spodbuja k vztrajanju v enem duhu in opominja: »Da le
živíte tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija! Tako bom, bodisi da pridem in vas vidim,
bodisi da me ne bo pri vas, slišal o vašem vedênju, kako stojite trdnó v enem duhu in kako se
enodušno bojujete za vero evangelija.« Zbrali smo se pri nedeljski sveti maši v želji, da bi to njegovo
besedo slišali in jo uresničevali. V tem imamo tudi lepi zgled domačega svetnika, bl. Antona Martina
Slomška. V začetku bogoslužja poglejmo v tem duhu vase in obžalujmo če smo v tem tednu grešili
proti edinosti in razumevanju.

NAGOVOR
Antona Martin Slomšek je odraščal na slovenskem podeželju. Doma so bili kmetje in kmečko življenje
je poznal do obisti. Ravno njegovo kmečko poreklo je razlog, da je kljub izobraženosti in službovanju
na visokih položajih v družbi in v Cerkvi v svojih delih in nastopih ohranjal ljudskost, pristopnost,
preprost jezik z močnimi prispodobami iz narave.
Zagotovo je Slomšek slovensko podeželje zelo dobro poznal tudi z družbenega in socialnega vidika.
Vedel je, kako deluje kmetija, kako soseščina, kako vas. Poznal je slovensko prepirljivost, vedel je,
kako razdiralna sta sebičnost in pohlep. Zato ne čudi, da med njegovimi izreki najdemo naslednjega:
Sloga jači – nesloga tlači. V sodobni slovenščini bi se ta rek lahko glasil: Sloga nas krepi – nesloga
nas hromi.
Ni dvoma, da sloga krepi skupnost – bodisi da pod skupnost razumemo družino, soseščino, vaško
skupnost bodisi narod, državo, škofijo. V naravi človeka kot družbenega bitja je, da išče slogo in se
izraža solidarno. Sloga in solidarnost nista umetno pridani moralni kategoriji, temveč izhajata iz
človekove globine. Že evolucijsko in biološko gledano je jasno, da človek brez sloge in solidarnosti v
svetu, kjer so nanj prežale mnoge plenilske živali, ne bi preživel. Več je bilo sloge, večja je bila moč
preživetja.
Če bi natančno pogledali zgodovino slovenskega naroda, bi ugotovili, da nas ni reševala le ljubezen
do slovenskega jezika, kar radi poudarjamo, temveč tudi neka temeljna složnost v smislu: midva
govoriva isti jezik, midva morava tudi drugače skup držati. Ta složnost se skozi stoletja niti ni
prepoznala v neki politični moči, saj nismo imeli svoje države, prepoznala pa se je v nekem temeljnem
občutku za pripadnost.
Če bi bili Slovenci v svojem temelju nesložni, bi na poti skozi minula stoletja kot narod enostavno
izginili.
Danes se glede tega moramo paziti, da ne bi politične nesložnosti, ki je pri nas zelo močna, razmazali
po celem narodnem telesu. Če je politika sprta in če kakšni aktivisti načrtno vnašajo razdor, še ne
pomeni, da je razdor prodrl v vse pore našega življenja in da smo vsi sprti.
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Slovenci kot narod in Cerkev ostajamo večinsko složni, dokazov za to ne manjka. Kmetje na vasi še
vedno znajo stopiti skupaj; tako v dobrem, ko je treba pripraviti veselico, kot v slabem, ko je treba
pomagati nekomu, ki je pogorel. Določene solidarnostne akcije doživijo na Slovenskem
nepričakovano velik odziv; složno pomagamo vsi: levi in desni, verni in neverni, staroselci in
priseljenci. Tudi v kulturi in športu je čutiti težnjo k slogi in podpiranju drug drugega. Glede sloge ne
smemo biti črnogledi.
Moramo pa biti previdni! Razdor in nesloga sta vedno nekje za vogalom. Ni zaman, da po grško hudiču
pravimo diàbolos; iz grških besed dia (vmes, počez) in ballo (vržem, vstavim). To je, hudič je tisti, ki
»vmes«, se pravi, med nas, postavlja usodne prepreke in zidove nerazumevanja, predsodkov,
podcenjevanja, da bi s časom dosegel stanje trajne delitve in sovraštva. Primer je zadnja pandemija.
Slovenci smo pokazali zavidljivo složnost in se vzorno držali ukrepov zoper kornavirus. A na koncu
smo namesto praznovanja sloge dočakal žalostni festival politične nesloge.
Slomškovo vodilo sloga jači – nesloga tlači je izrazito krščansko vodilo. Sloga, edinost nista le
občečloveški vrlini, temveč sta predvsem Kristusov dar človeštvu. Človeška vrlina je nepopolna,
Kristusov dar sloge in edinosti pa je popoln in dokončen. Kot piše Pavel Efežanom: »Kajti on je naš
mir, on, ki je iz obeh napravil eno, s tem da je podrl steno pregrade, to je sovraštvo. V svojem mesu je
odpravil postavo zapovedi v predpisih, da bi v sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka.«
Branko Cestnik

PROŠNJE ZA VSE POTREBE
Dragi bratje in sestre!
Iz različnih vasi, družin ali krajev smo zbrani pri sveti maši. Vera v Jezusa Kristusa nas povezuje v
občestvo z Bogom in med nami. Skupaj zaupno prosimo:
1. Za vesoljno Cerkev, ki povezuje vse narode, da bi uspešno delovala tudi v prihodnje kot vir
edinosti in razumevanja.
2. Za Cerkev v Sloveniji, da bi tudi v teh časih političnih napetosti povezovala ljudi in prinašala
vzdušje sodelovanja in sloge.
3. Za vse, ki so odgovorni za javne zadeve domovine, da bi delovali strpno in skrbeli za skupni
blagor vseh državljanov.
4. Za vse, ki v teh dneh spet stopajo v šolo, da bi napredovali v modrosti, kreposti in
razumevanju.
5. Vse bolne in preskušane, da bi jim kot posamezniki in skupnost pomagali po najboljših
močeh pri premagovanju bolezni in drugih težav, ki jih tarejo.
6. Za celjsko škofijo, da bi kmalu dobila svojega pastirja, ki jo bo vodil v duhu blaženega
rojaka, škofa Antona Martina Slomška.
7. Za vse slovenske kristjane, da bi se navdihovali ob blaženem Slomšku in se v molitvi z
zaupanjem zatekali k njegovi priprošnji ter izprosili njegovo kanonizacijo.
Gospod, ti si vir edinosti in miru. Poslušaj naše prošnje in nas tudi v življenju povezuj in krepčaj.
To te prosimo po Kristusu našem Gospodu.
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MOLITEV 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 bodo uslišane naše prošnje
za njegovo kanonizacijo.
To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu...
Blaženi Anton Martin Slomšek,
prosi za nas!
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26. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA
27. septembra 2020
DOMOVINA JE NAŠA LJUBA MATI
UVOD
Obhajamo Slomškovo nedeljo, ki nas vabi, da si bolj odločno prizadevamo za vrednote vere, narodne
zavednosti in zvestobe evangeljskemu krščanstvu. Slomšek je močno poudarjal vrednost osebne vere
in ogroženost njene vloge v javnosti. Vzpodbujal in vabil je: »Sveta vera bodi vam luč, materni jezik
pa ključ do zveličavne narodne omike«.
Slovenci imamo v blaženem A. M. Slomšku veliko luč, dobri dve desetletji novo zvezdo svetosti, ki s
svojim Božjim žarom razsvetljuje slovenski rod in vesoljno Cerkev. V njem imamo zagovornika in
pobudnika, da se z novo voljo, vero in zvestobo Bogu trudimo živeti iz globokih korenin naše
preteklosti in se soočamo z izzivi našega časa.
Da bomo lahko veselih src obhajali to sveto daritev, prosimo Gospoda, naj nas očisti, okrepi in na
novo poživi naša srca.
NAGOVOR
V evangeliju smo slišali Jezusovo besedo o trti in mladikah, ali drugače rečeno, o rodovitnosti: »Kdor
ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu,« pravi Jezus. Za trenutek se ustavimo v vinogradu.
Malo ljudi pozna omamni sladki vonj nežno in skrivnostno cvetoče vinske trte, ki v jesenskem času
prinaša pridelek. Do časa cvetenja je naloga skrbnega vinogradnika, da odstrani s trte nerodovitne
mladike in s tem pripomore k obilici sadu ter h kvaliteti in žlahtnosti vina. Tako nam v prispodobi
Jezus govori o sadovih, ki rastejo in zorijo v svetu medosebnih odnosov, in jih na našo zemljo prinaša
Jezus Kristus. V njem so rodovitni tisti odnosi, ki jih vzpostavljamo najprej z Njim, ki je „prava vinska
trta“, po njem pa tudi z vsemi ljudmi, ki smo mladike, ki rastemo in smo rodovitni samo v povezanosti
s trto - v izjemnem, tesnem odnosu z Jezusom.
Naša osebna povezanost z Jezusom se odraža ne le na medosebni ravni, ampak tudi v skupnosti, v
državi, domovini.
Letošnje drugo postno pastirsko pismo slovenskih škofov nam je govorilo o odnosih med vsemi, ki
dejavno gojijo ljubezen do domovine in se zavedajo odgovornosti za skupno dobro, ko izražajo in
gojijo domoljubje.
»Država nam samo pomaga, da si lažje pomagamo sami; da postanemo ustvarjalni, iznajdljivi in
delavni, kajti k naši sreči sodi tudi to, da smo lahko sami svoje sreče kovač. Skupno dobro zato ni
samo materialni »standard«, ampak tudi kakovost naših odnosov, pravična pravna ureditev in varnost,
vzgoja novih rodov, ki nam zagotavljajo prihodnost, ter duhovna omika, vera in kreposti, ki osmišljajo
naše življenje. Za to skupno dobro smo odgovorni.
Odgovornost za skupno dobro je del našega domoljubja. Z izrazom domoljubje označujemo dejavno
ljubezen do domovine. To ni samo čustvena navezanost na našo preteklost in njena izročila. Sicer je
lepo, če radi prepevamo narodne pesmi, obiskujemo lepote naše dežele in se ponosno trkamo na prsi
zaradi vsega, s čimer se kot državljani Slovenije lahko pohvalimo. A to še zdaleč ni dovolj, saj
domoljubje zahteva veliko več.
Domoljubje ni nič drugega kakor povsem upravičena in potrebna narodna zavest, ko vemo, kdo smo,
od kod prihajamo in kaj moramo tudi v prihodnosti biti in ostati. Zrel človek se veseli svojega življenja,
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je ponosen in vzravnan, sebe sprejema in pričakuje, da ga sprejemajo in spoštujejo drugi. K tej
spoštovanja vredni vrednoti spada tudi njegova vera. Enako velja za njegovo pripadnost narodu in
državi, katere državljan je. Ne samo da to pričakovanje nikakor ni pretirano, ampak je celo nujno
potrebno, da v zdravi narodni samozavesti in ponosu vzgajamo tudi mlade rodove.
Posebno pa se domoljubje nanaša na lastno kulturo… Kultura se začne z materinščino, ki zato zasluži
naše spoštovanje in skrbno rabo. Nadalje sodi k temu vse, kar je bilo značilno in dragoceno za naše
prednike in kar so požrtvovalno zgradili, gojili in negovali. Za večino naših prednikov je k temu
spadala tudi katoliška vera s svojimi praznovanji, bogoslužjem in številnimi cerkvami, ne nazadnje pa
tudi naša lepa narava, na katero smo upravičeno ponosni.
Pravo domoljubje je nujno potrebno za naš obstoj. Obstali bomo, če bomo še naprej spoštovali in
uresničevali vse tiste vrednote, ki so jih spoštovali naši predniki, in s tem najbolj prepričljivo dokazali,
da to ohranja narod pri življenju.
Slomškovi pogledi na domovino, ki nam jih v umetniški govorici polaga na srce, se čudovito skladajo
z mislimi letošnjega pastirskega pisma: »Dežela, v kateri je bil kdo rojen, se imenuje rojstna dežela
ali domovina. Vsakdo dobiva od svoje domovine mnogotere in velike dobrote. Zato je svoji domači
deželi dolžan hvalo, ljubezen in pomoč. Domovina je naša ljuba mati! Bodimo si med seboj kakor
otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca! « Vzpodbudne besede
nagovarjajo: Bodite zavedni državljani, cenite svojo domovino, svoje korenine in slovenski jezik.
Bodite ponosni na našo zgodovino in ne pustite se zavesti zlu, ki želi vse prikazovati kot slabo.
Spoštujte se med seboj in skušajte ohraniti zdravo jedro v sebi in okrog sebe. Bog ceni slovenski narod,
njegovo potrpežljivost, razsodnost in mirnost. Majhni so lahko včasih večji kot veliki. To velja tudi za
slovenski narod. Bog daj, da bi vanj vstopilo še več vere. Začnite pri sebi in spreobrnite se. Bog vas
bo bogato poplačal. Slovenski rod potrebuje več čistih src, trudite se zanje. Veliko ljudi danes postavlja
na prvo mesto napačne vrednote. A še vedno velja, da je na prvem mestu Bog, na drugem družina in
najbližji, na tretjem posel, šola in nato ostalo. Ker ni potrpežljivosti in strpnosti, veliko pa je napuha
in osebnih interesov, se odnosi vseh vrst krhajo. Zato razpadajo družine, kolektivi; nobena razmerja
ne trajajo več dolgo. Ljudje si kupujejo užitke, a notranjega miru si ne more nihče kupiti. Zanj je treba
pravilno živeti. Berite Božjo besedo, slavite Boga in mu stopajte nasproti. Naj vas spremlja vsak dan
veliko angelov. Naj vas spremljajo sveti krstni zavetniki in naši slovenski priprošnjiki. Uporabljajte
sveto olje, vodo in sol, da se zaščitite. Naj bo vsak vaš dan blagoslovljen.
Slomškove misli o domovini in domoljubju, o bogastvu odnosov, so še kako aktualne za današnji čas.
Pričnejo se v družini, ko materinsko posredovanje naukov z ljubeznijo gradi temelje in paleto
življenjskih izkušenj za prihodnost. Naj nam jesenski čas zorenja vinske trte in vse, kar smo v
letošnjem letu doživeli, še posebej na področju izkustva pandemije, pomaga pri kvaliteti medosebnih
odnosov - najprej v družinskem življenju in od tu dalje na nivoju družbe. Odbirajmo dobro, da bo
zorelo v dober sad in zavračajmo slabo, kar vodi v osamo in propad. Znano je, da si ljudje šepetaje in
večkrat celo brez besed izražamo naklonjenost, spoštovanje in ljubezen, na drugi strani pa z besom,
kričanjem in zmerjanjem zadajamo rane in sporočamo destruktivne misli ter groba dejanja. Takšna
ravnanja in odnosi pristanejo kot nerodovitne mladike v ognju in na smetišču zgodovine. Jezus pa nam
ponuja Ljubezen in Življenje z veliko začetnico. Sprejmimo ga in izpovejmo vero v troedinega Boga.
Rok Metličar
PROŠNJE ZA VSE POTREBE
Nebeški Oče. V svojih potrebah se obračamo nate, ki nas imaš rad. Zahvaljujemo se ti za številne
darove, ki si nam jih namenil, in te iskreno prosimo:
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1. Za Svetega očeta, papeža Frančiška. Daj mu zdravja in moči, da bo lahko tudi v teh zahtevnih
časih vodil vesoljno Cerkev v evangeljskem duhu.
2. Za Cerkev na Slovenskem, da bi po težavah tega časa znova zasijala v evangeljskem duhu vere,
zaupanja in dobrih odnosov in bi tako postala opora in kažipot na poti v prihodnost.
3.

Za naše škofe, duhovnike, diakone in druge sodelavce v Cerkvi. Podeli jim trdno vero, življenjsko
modrost in moč, da bi po Jezusovem naročilu in Slomškovem vzgledu prinašali odrešenje
današnjemu času.

4. Za našo mladino in otroke. Pomagaj jim, da bi našli pravo pot, da bi rasli iz trdnih vrednot
preteklosti in da bi znali najti tudi v tem času, kar je dobrega in plemenitega.
5. Za današnje javne, kulturne in vzgojne delavce. Pomagaj tudi njim, da bodo po Slomškovem
zgledu in priprošnji lahko izpolnili svoje pomembno in odgovorno poslanstvo danes in v prihodnje.
6. Za vse pokojne starše, duhovnike, škofe, narodne in kulturne voditelje, ki si jih že poklical v
večnost. Podeli jim plačilo za njihovo poslanstvo in žrtvovanje.
Nebeški Oče. Zahvaljujemo se ti za zgled svetosti, ki nam ga daješ v svetnikih in blaženih. Usliši te
naše prošnje in daj, da tudi mi ostanemo v tvoji ljubezni, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen
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MOLITEV 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 bodo uslišane naše prošnje
za njegovo kanonizacijo.
To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu...
Blaženi Anton Martin Slomšek,
prosi za nas!

18

Litanije k bl. Antonu Martinu Slomšku, škofu
Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog
Sveta Marija – prosi za nas
Kraljica spoznavalcev
Kraljica vseh svetnikov
Blaženi Anton Martin Slomšek – prosi za nas
Neutrudni iskalec Božjega obličja
Pričevalec živega Boga
Pokoren navdihom Svetega Duha
Ves predan Božjemu načrtu
Neutrudni delilec Božjih skrivnosti
Glasnik Božjega kraljestva
Goreči Kristusov duhovnik
Podoba Kristusa dobrega Pastirja
Zvesti služabnik svojega Gospoda
Goreči častilec Božje Matere
Ljubitelj Kristusove Cerkve
Skrbni učitelj svete vere
Nosilec upanja
Zgled bratske ljubezni
Ogledalo pobožnosti
Zgled ponižnosti
Mož molitve
Neustavljivi oznanjevalec evangelija
Klicar k spreobrnjenju in prenovi
Prekaljen v trpljenju
Apostol cerkvene edinosti
Neustavljivi ljudski misijonar
Spodbujevalec svetega zakonskega življenja
Zaupnik očetov in mater
Posvečevalec družinskega življenja
Izvrstni vzgojitelj in učitelj mladine
Prijatelj duhovnikov
Modri svetovalec
Tolažnik žalostnih
Učitelj nevednih
Sredi zemeljskih stvarnosti ves zazrt v večnost
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Svetla luč svojemu narodu
Kažipot in vodnik v nebeško domovino
Mogočni priprošnjik v nebesih
Zavetnik vzgojiteljev, učiteljev in katehetov
Zavetnik kmetov
Zavetnik nove evangelizacije
Bl. Anton Martin, ki si izgoreval za Božjo slavo – prosi za nas
Bl. Anton Martin, ki si skrbel za nove duhovne poklice
Bl. Anton Martin, ki si se razdajal v služenju človeku
Bl. Anton Martin, ki ti je bila sveta vera luč
Bl. Anton Martin, ki ti je bil materni jezik ključ do zveličavne omike
Bl. Anton Martin, ki si iskreno ljubil svoj narod
Bl. Anton Martin, ki ti je bila sveta evharistija vir svetosti
Bl. Anton Martin, ki s svetniki uživaš nebeško veselje
Bl. Anton Martin, ki nas posvečuješ s svojo svetniško navzočnostjo
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta
- prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta
- usliši nas, o Gospod.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta
- usmili se nas.
- Prosi za nas blaženi Anton Martin.
- Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo:
O Bog, vir vse svetosti, tvoj služabnik Anton Martin Slomšek
se je v gorečnosti za apostolsko službo
popolnoma izročil tvoji volji.
Kot apostol in učitelj krščanske vere in omike
je spodbujal vse ljudi k edinosti in k življenju po evangeliju.
Pomagaj nam, da bomo po njegovi priprošnji
rasli v milosti in ti služili v pravičnosti in svetosti.
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Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha
živi in kraljuje vekomaj. Amen.
-------------------------------------------------Litanije k bl. Škofu Antonu Martinu Slomšku dovoljene za osebno molitev.
IMPRIMATUR
Nadškofijski ordinariat v Mariboru
Maribor, 20. maja 2014, štev. 201
Msgr. dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof
apostolski administrator mariborske nadškofije
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SLOMŠKOVA TRIDNEVNICA
1. Slomšek nam je luč vere, upanja in ljubezni - 1982 (Jože Vesenjak)
2. Slomšek – apostol slovenskega ljudstva - 1983 (Jože Vesenjak)
3. Slomšek in sveto pismo - 1984 (Viljem Pangerl)
4. Slomšek – apostol cerkvene edinosti - 1985 (Jože Vesenjak)
5. Slovenski kristjan, narodna kultura in škof A. M. Slomšek – 1986 (Jože Vesenjak)
6. Slomšek nas uči prav obhajati sveto evharistijo – 1987 (Jože Vesenjak)
7. Slomšek – dušni pastir božjega ljudstva – 1988 (Jože Vesenjak)
8. Slomšek – učitelj po Jezusu Kristusu – 1989 (Jože Vesenjak)
9. Družina – Slomškova skrb – 1990 (Jože Vesenjak)
10. Slomškov jubilejni triptih - 1991 (Viljem Pangerl)
11. Pastori optimo (ob 130 letnici smrti) – 1992 (Viljem Pangerl)
12. Božji služabnik – 1993 (dr. Marjan Turnšek – Viljem Pangerl – Miha Herman)
13. Slomšek prosi matere in očete za pomoč – 1994 (dr. Marjan Turnšek)
14. Slomškova največja ljubezen – sv. katoliška cerkev – 1995 (Viljem Pangerl)
15. Slomšek – škof (ob 150-letnici posvečenja) – 1996 (Viljem Pangerl)
16. Nebesa morajo biti naša – 1997 (Viljem Pangerl)
17. Vsi Slomškovi spomeniki – 1998 (Viljem Pangerl)
18. S Slomškom na pot svetosti – 1999 (Miha Herman, Jože Goličnik)
19. Evharistija – kruh novega življenja – 2000 (dr. Marjan Turnšek)
20. Odrini na globoko – 2001 (Jože Goličnik)
21. Čas nam prinaša nove naloge – 2002 (Jože Planinšek CM)
22. Evropska razsežnost Slomškovega dela – 2003 (dr. Franc Kramberger, Jože Goličnik)
23. Slomšek – luč za tretje tisočletje - 2004 (dr. Stanislav Lipovšek, dr. Marjan Turnšek,
Miha Herman)
24. Kdor hoče koga vneti, mora sam goreti – 2005 (Ernest Berložnik, Alojz Vicman, Miha
Herman)
25. Vse za večjo čast božjo in zveličanje duš - 2006 (dr. Franc Kramberger, dr. Jožef Smej,
Jože Goličnik)
26. Kristus luč mojega življenja – 2007 (mag. Alojzij Kačičnik, Vlado Bizjak, Jože Goličnik)
27. Materin nauk – otroku jutranja zarja – 2008 (Miha Herman, dr. Peter Štumpf, Jože
Kužnik)
28. Slomšek – pastir prihodnosti – 2009 (dr. Franc Kramberger, dr. Stanko Lipovšek, Jože
Kužnik)
29. Kdor ubogim daruje, Bogu posojuje – 2010 (dr. Franc Kramberger, dr. Marjan Turnšek,
Miha Herman, Jože Goličnik)
30. Za zveličavno narodovo omiko – 2011 (dr. Franc Kramberger, dr. Stanislav Lipovšek,
dr. Ivan J. Štuhec, Jože Faganel in Jože Planinšek)
31. Svetost prenavlja svet – 2012 (dr. Marjan Turnšek, Jože Goličnik, Miha Herman, mag.
Alojz Kačičnik)
32. Vero ohranite in po njej živite – 2013 (Alojz Vicman, dr. Franc Kramberger, dr. Marjan
Turnšek, Miha Herman)
33. Hiša veselja – 2014 (dr. Marjan Turnšek, mag. Alojz Kačičnik, dr. Franc Kramberger,
Miha Herman)
34. Zvestoba je mati sreče – 2015 (s. Veronika Verbič ŠS, dr. Franc Kramberger, Jože
Planinšek CM, mag. Ciril Slapšak SDB)
35. V nebesa skozi vrata usmiljenja – 2016 (dr. Franc Kramberger, Miha Herman, dr.
Marjan Turnšek, Igor Ignacij Novak)
36. Vera – luč – 2017 (mag. Alojzij Cvikl, dr. Franc Zorec, Marjan Pučko, Jani Družovec)
37. Delo z mladimi – delo za prihodnost – 2018 (mag. Alojzij Cvikl, Andreja Šavc in Tadej
Legnar, Ernest Berložnik, dr. Marjan Turnšek)
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38. Skupaj s Slomškom čez Zlati most – 2019 (dr. Peter Štumpf, dr. Stanislav Zver, dr. Franc
Kramberger, Lojze Kozar ml.)
39. Domovina je naša ljuba mati (Milan Kšela, Miha Herman, mag. Branko Cestnik, Rok
Metličar)
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