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Slomškova nedelja v celovški stolnici 
 

 
Mariborska škofija je skupaj s Slovenskim dušnopastirskim uradom v Celovcu 

sklenila, da bomo letošnjo Slomškovo nedeljo obhajali v celovški stolnici v nedeljo, 
30. septembra 2001 ob 15. uri. 
 

Celovško stolnico smo izbrali zato, ker je tu 8. septembra leta 1824 bl. škof 
Anton Martin Slomšek bil posvečen v duhovnika in je v letih 1829-1838 bil spiritual v 
celovškem bogoslovnem semenišču. Razen tega letos mineva 150 let odkar je bila v 
Celovcu na Slomškovo pobudo ustanovljena Mohorjeva družba, ki ima veliko zaslug 
za duhovno in kulturno rast našega naroda. 
 

Poseben pripravljalni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki Slovenskega 
dušnopastirskega urada v Celovcu in Pastoralne službe mariborske škofije, je 
pripravil spored vseslovenskega romanja v celovško stolnico: ob 15. uri bo molitveno 
srečanje in pete litanije Matere božje. Ob 16. uri bo slovesno somaševanje, ki se ga 
bodo poleg slovenskih škofov in celovškega škofa udeležili tudi škofje iz Salzburga, 
Graza in Linza. 
 

Lepo bo, če se bo na tem srečanju v celovški stolnici našim rojakom na 
Koroškem pridružilo veliko romarjev iz vseh treh slovenskih škofij. Za pastoralno 
pripravo in organizacijo vseslovenskega romanja skupaj s Slovenskim 
dušnopastirskim uradom v Celovcu poskrbijo Pastoralne službe koprske, ljubljanske 
in mariborske škofije.  

Lepo vabimo vse župnike in dekane, da pomagajo pri izvedbi tega 
romanja. K sodelovanju smo povabili tudi naše romarske agencije, da bo na 

župnijski in dekanijski ravni poskrbljeno za avtobusni prevoz. V Celovcu bodo lahko 
avtobusi parkirali v neposredni bližini stolnice. Kdor bo želel, bo lahko obiskal tudi 
romarsko svetišče pri Gospe Sveti, duhovni center v Tinjah ali druge kraje, ki so 
povezani z našo duhovno in narodno zgodovino. 
 

Vse župnije bodo pravočasno dobile plakat in gradivo za Slomškovo 
tridnevnico in za romarsko slavje v celovški stolnici. 

 
V imenu pripravljalnega odbora se vam lepo zahvaljujem za sodelovanje in 

pomoč in vas v Gospodu pozdravljam.  
 
 
       Jože Goličnik 
         voditelj PS  
     


