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HIŠA VESELJA 

UVODNA BESEDA 

 

 

Letošnjo Slomškovo nedeljo obhajamo v znamenju 15. obletnice Slomškove 

beatifikacije, ki je bila 19. septembra 1999, na betnavski poljani v Mariboru, ob 

2. pastoralnem obisku takratnega, sedaj že svetega papeža Janeza Pavla II. To je 

bil zares milosten dogodek za naš narod, za našo domovino in še posebej za 

Cerkev na Slovenskem. »Hodite po stopinjah tega svojega svetniškega in 

velikodušnega rojaka, ki je hrepenel spoznati Božjo voljo in jo uresničevati za 

vsako ceno,« je bilo očetovsko vezilo papeža Janeza Pavla II. duhovnikom, 

vernikom in vsem ljudem dobre volje, na pragu 3. tisočletja. 

 

Petnajsta obletnica tega dogodka je zato lepa priložnost, da napravimo neke 

vrste refleksijo in se nekoliko zamislimo, v koliki meri nam je blaženi škof 

Slomšek v resnici luč na poti našega življenja. Moramo priznati, da žal, nismo v 

vsej polnosti odgovorili na znamenje časa, ki ga za vse Slovence pomeni 

Slomškova beatifikacija. Naj bo letošnje obhajanje Slomškove nedelje resničen 

obrat in nov začetek v našem odnosu do bl. škofa Slomška in do vrednot, za 

katere je živel, trpel in zanje zastavil vse svoje življenje. Predvsem želimo 

poživiti molitev za Slomškovo kanonizacijo in od Slomškovega odbora 

pričakujemo ustrezne pobude na slovenski ravni. 

Letos obhajamo tudi 160-letnico razglasitve verske resnice o  Marijinem 

brezmadežnem spočetju (8. 12. 1854 v Rimu) in 100 letnico posvetitve bazilike 

Lurške Matere Božje v Brestanici. Ko se je Marija prikazala pastirici Bernardki 

v Lurdu, je na njeno vprašanje, kako ti je ime, odgovorila : »Brezmadežno 

spočetje sem« in tako sama potrdila versko resnico. Naši verni predniki so zato 

že pred 1oo leti zgradili veličastno baziliko v čast Lurški Materi božji. Zelo je  

primerno, da bomo letošnjo Slomškovo nedeljo obhajali v tem svetišču, ker je 

bil prav blaženi škof Slomšek tako globoko povezan s pripravo in razglasitvijo 

verske resnice o Marijinem brezmadežnem spočetju. O tem govori tudi 

pričujoča knjižica, izdana v elektronski obliki, ki prinaša gradivo za duhovno 

pripravo na to praznovanje.  

Za prvo nedeljo v septembru je upokojeni mariborski nadškof dr. Marjan 

Turnšek pripravil bogato poročilo o bogatem duhovnem dogajanju ob razglasitvi 

verske resnice o Marijinem brezmadežnem spočetju, ki je bila prav v 

Slomškovem času. Za drugo nedeljo v septembru, ki sovpada s praznikom 

Povišanja sv. križa, nas mag. Alojz Kačičnik, župnik na Ponikvi, popelje v 

božjepotno svetišče pri Sv. Križu nad Belimi vodami, ki ga je bl. škof Slomšek 

posvetil  dober mesec pred smrtjo in je tako rekoč z zadnjimi močmi napisal še 

pesem »Pohvala sv. križu«, iz katere se je pozneje razvila pesem Kraljevo 

znam'nje križ stoji, v kateri nam bl. škof Slomšek podarja modrost za vse čase, 

ko pravi, da je križ življenja luč in nebeški ključ. Tretje razmišljanje, ki ga je za 
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3. nedeljo v septembru pripravil upokojeni mariborski nadškof in metropolit dr. 

Franc Kramberger, ima naslov »Mati duhovnikov«. Gospod nadškof nas povabi 

in nam predstavi Marijino materinsko vlogo v delu odrešenja in tudi globoko 

povezanost, ki jo je bl. škof Slomšek živel v odnosu do Božje Matere Marije. 

V četrtem razmišljanju za četrto nedeljo v septembru nas Miha Herman, župnik 

na Teharjah in voditelj Pastoralne službe celjske škofije, s Slomškovimi mislimi 

in besedami povabi v svetišče Lurške Matere Bože v Brestanici, ki so ga ob 

stoletnici lepo obnovili, še posebej oltarni del, ki ga je p.  Marko Rupnik DJ, 

svetovno znani ustvarjalec mozaikov, obogatil s skrivnostmi Svetlega dela 

rožnega venca.  

Vsem, ki so poskrbeli za duhovno pripravo na letošnje praznovanje Slomškove 

nedelje v baziliki Lurške Matere Božje, se iskreno zahvaljujem z željo, da bo to 

praznovanje obrodilo bogate sadove in nam bo sveta vera še v večji meri luč in 

materni jezik ključ do zveličavne narodove omike. 

 

                                                                + dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof  in 

                                                    apostolski administrator  mariborske nadškofije 
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23. NEDELJA MED LETOM – PRIPRAVA NA SLOMŠKOVO NEDELJO 

7. septembra 2014  

»HIŠA VESELJA« - BREZMADEŽNA V OČEH BL. ŠKOFA ANTONA MARTINA 

 

UVOD  

Tri septembrske nedelje bomo obhajali »tridnevnico« kot pripravo na obhajanje letošnje 

Slomškove nedelje v slovenskem Lurdu – Brestanici, kjer bo istočasno potekala slovesnost 

100-letnice bazilike; oboje pod geslom »Hiša veselja«. Zato se bomo z bl. Slomškom tokrat 

družili ob njegovem odnosu do Marije. Jutrišnje obhajanje praznika rojstva Device Marije nas 

spodbuja, da se danes zaustavimo ob njegovem odnosu do njenega brezmadežnega spočetja, 

ki je povezano z njenim rojstvom oz. spočetjem. Slomšek je imel priložnost, da je kot škof 

sodeloval v pripravi in razglasitvi te dogme 8. decembra 1854; torej pred 160. leti. Naj nas v 

tem trenutku prav misel na Marijino brezmadežnost spodbudi k čim popolnejšemu kesanju 
nad našimi grehi, da bo ob začetku svete maše brezmadežnost resničnost tudi našega srca. 

 

NAGOVOR 

V evangeljskem odlomku je najbolj poudarjen stavek: »Pridobil si svojega brata.« (Mt 

18,15b) V njem je mogoče prepoznati Slomškovega duha, s katerim je zastavil delo tudi ob 

prihodu v Maribor na začetku septembra 1859 in si skupaj z verniki za cilj postavil »duhovno 

močno škofijsko občestvo«, bogato v krepostih in dobrih delih; še posebej je izpostavil, da 

»družina trpi sled verske krize in brezboštva« ter nagovoril »krščanske družinske očete«, da 

jih je Bog postavil za »škofe v družinah«, »vernim družinskim materam« pa je zaupal 

»najdragocenejše v človeku: vzgojo in plemenitost srca«. Slomšek je Marijo pogosto dajal za 

zgled krščanskim materam in vernikom sploh. Bog sam jo je pripravil za Mater svojega Sina, 

da je kot človek v polnosti sodelovala z njim pri »pridobivanju bratov in sester« za nebeškega 

Očeta. Najgloblja priprava Marije je bilo že njeno izvzetje iz območja izvirnega greha od 

samega začetka naprej in njeno sodelovanje v življenju, tako da vse svoje življenje ni grešila z 

nobenim osebnim grehom. Ker je Slomšek škofoval v času razglasitve te dogme, si osvežimo 
spomin na takratno dogajanje v lavantinski škofiji. 

Bl. škof Slomšek se je leta 1854 razveselil tega izjemnega dogodka. Kot škof je na tvoren 

način tudi sodeloval pri nastajanju dogme. V pridigi, ki jo je imel 25. marca 1855 ob 

razglasitvi dogme v svoji škofiji, je svoje sodelovanje takole potrdil: »Vsi škofje katoliškega 

sveta so o tem leta 1849 dali svoje mnenje, tudi jaz, in po potrebni pripravi je zdaj sveti oče 

Pij IX., razsvetljen od Svetega Duha, na podlagi zaklada vere ob prisotnosti dvesto škofov 

dosedanje pobožno mnenje razglasil za nauk vere.« Slomšek je na kratek in jasen način 

pozitivno odgovoril na zastavljena vprašanja. Dokument izraža marsikatero podrobnost iz 

tistega časa; med drugim pravi: »Tako s sinovsko pokorščino kakor tudi s pastoralno skrbjo 

spodbujen imam za svojo dolžnost, da po svojih močeh odgovorim naslednje: V vernem 

ljudstvu meni zaupane škofije je tako trdno zasidrano prepričanje o brezmadežnem spočetju 

Blažene Device Marije, da ga ne bi samo globoko prizadelo in užalilo, če bi kdo trdil 

nasprotno, marveč bi se tudi zelo začudilo, če bi mu šele sedaj predložili to dogmo, ki jo je 

treba v veri sprejeti. To resnico so namreč že do sedaj naši verniki, poučeni po domači hišni 

šoli, verjeli kot dogmo in jo iz leta v leto z naraščajočo se gorečnostjo častili. Duhovščina te 

škofije iz pobožnosti, ki jo goji do preblažene Bogorodice in ki jo v dušah vernikov z 

bogoljubnimi združenji ter drugimi primernimi sredstvi pospešuje, rade volje soglaša z 
odlokom 5. seje tridentinskega vesoljnega cerkvenega zbora.« 
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Same razglasitve v Rimu, 8. dec. 1854, se Slomšek ni udeležil. Je pa papeževo odločitev 

sprejel z vsem srcem in na sebi lasten način izvedel slovesno razglasitev v dveh dejanjih: 

najprej je mojstrsko izlil objavo in razlago nove dogme v pastirsko pismo, ki je izšlo z 

datumom 28. februar 1855, nato pa še v retorično mojstrovino »Praznični govor ob 

priložnosti razglasitve verske resnice o brezmadežnem spočetju Marije«, ki ga je imel na 

praznik Gospodovega razglašenja Mariji, 25. marca 1855, v cerkvi Loretske Matere Božje v 

Št. Andražu. »Preljubi! Veselo novico vam oznanjam, ki bo večno slovela – slovela v čast in 

hvalo Bogu in Mariji pa tudi nam, vernim Marijinim otrokom v tolažbo – slavno novico, ki si 

jo živo v srce zapišite!« Tako je z zanosom pričel to slovesno oznanilo v pastirskem listu. Kot 

imeniten govornik in katehet je nauk o Mariji ljudem razložiti s prispodobo cvetice. Kristus je 

to nebeško cvetico na njivo svete Cerkve vsadil, kjer se počasi razcveta, cvetni list za listom, 

v sebi pa že od vsega začetka nosi celotno skrivnost vere. Po takšni poti so se v Cerkvi odkrile 

štiri posebnosti Device Marije. V pridigi pa je izhajal iz druge podobe, namreč hiše, ki je 

okrašena primerno svojemu gospodarju: knezu, kralju … najlepše pa je gotovo okrašena božja 

hiša. Ta hiša je ves svet, milijoni zvezd in nešteto rož jo krasi (ideja je vzeta iz psalmov); zelo 

dragocen je bil tudi Jeruzalemski tempelj s skrinjo zaveze. »Najbolj odličen tempelj, najlepše 

prebivališče, si je pa Bog sam pripravil v Mariji, od katere sijaja še sonce obledi; Bog Oče 

sam je po sodelovanju Svetega Duha svojemu edinorojenemu Sinu pripravil prebivališče« 

(pridiga). V Marijinem naročju je Beseda Meso postala in med nami prebivala. »To 

prebivališče, Marijino srce, je Bog okrasil z vsemi krepostmi angelov in ljudi, pred vsem 

drugim pa s štirimi prednostmi, prav kot je vladarjeva krona obogatena s tolikimi dragocenimi 

kamni, ki se jih tako človek kot angel razveseli.« Nato opisuje posamezne venčne liste tega 

razcvetajočega se cveta nauka o Mariji, oziroma opisuje posamezne »dragocene perle« v 

Marijini kroni kreposti. V pastirskem listu pa isto resnico predstavi še drugače: »Prvi list 

verskega nauka o Mariji je, da je Marija Božja Mati, kajti rodila je Jezusa, Boga in človeka, 

kar so prvi kristjani od nekdaj verovali … Drugi list je Marijino vedno devištvo, ki si ga je 

Marija posebej izvolila, ko je postala Mati Božjega Sina.« Ta nauk izpoveduje vero v 

Marijino devištvo pred, med in po porodu. »Tretji list verskega nauka o cvetlici Mariji je, da 

je Marija tako sveta bila, da tudi najmanjšega greha ni storila, niti takšnega, v kakršnega 

popolnoma nedolžne duše iz človeške slabosti navadno padejo« (pastirski list). Za Marijo 

Cerkev že ves čas veruje, da se je ohranila čista tudi pred vsakim malim grehom ali slabostjo. 

V pridigi predstavi isto vsebino kot »tretjo dragoceno perlo v Marijini kroni kreposti« in jo 
opredeli kot »veliko svetost in moralno čistost«. 

S to kratko razlago treh resnic naše vere o Mariji je imenitno uvedel svojo razglasitev in pouk 

o četrti, od papeža razglašeni verski resnici. »Četrti prelepi list cvetice Marije se je tako rekoč 

šele v naših dneh prav povsem razcvetel, namreč nauk: da je Marija brez vsega madeža 

izvirnega greha spočeta« (pastirski list). Slomšek razlaga nauk o »četrtem dragocenem kamnu 

v kroni Marijinih odlik« (pridiga) s tem, da si najsvetejši Božji Sin ne bi izbral bivanja pod 

Marijinim srcem, če bi tam našel najmanjšo sled izvirnega greha in bi Marija bila vsaj kak 

trenutek v hudičevi oblasti. V pridigi zelo plastično postavi to versko resnico v kontekst 

izvirnega greha, ki je po enem človeku prišel na svet in po grehu smrt (prim. Rim 5,12); kot 

»uničujoča poplava« se je razlil na vse Adamove potomce in jih potegnil v smrt. Marija pa je 

kot naša druga Mati »rodila na svet Življenje«. Za Brezmadežno navede škof Slomšek še 

naslednje nazive: »izbrana hčerka« svetega Očeta, »vredna mati« Božjega Sina in 

»brezmadežna nevesta« Svetega Duha. S tem poimenovanjem postavi vse dogajanje okoli 

Marije v trinitarično perspektivo, kar je teološko gledano za takratni čas zelo napredno 

pojmovanje.  

Iz razglasitve dogme po Slomšku izhajajo štiri »naše dolžnosti do Marije«. Tudi te naloge 
razvije s pomočjo prispodobe cvetlice, katere listi zahtevajo vsak sebi lastno nego: 
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1 – To versko resnico smo najprej dolžni »trdno in brez dvomov verovati«. Kdor bi drugače 

učil, bi doživel »brodolom svoje katoliške vere in postal krivoverec«. In pribije: »Brez vere se 
ni mogoče Bogu dopasti – tudi brez vere v Marijino brezmadežno spočetje ne.« 

2 – Druga dolžnost do Marije je: »To, kar v srcu verujemo, z usti tudi odprto priznamo, tudi 

če zaradi tega trpimo.« Kot Marijini otroci smo dolžni sprejeti nase tudi »sramotenje 

freigeister-jev«. »Slab bi bil sin ali hči, ki se ne bi zavzela za svojega očeta ali mater, še slabši 

pa bi bil mlačen kristjan, podoben nememu psu, ki bi tiho gledal brezvernega človeka, ko bi ta 
zarival trn v srce katoliške vere, Cerkve.« 

3 - Naša »sladka dolžnost« je tudi otroško se veseliti in povečati češčenje brezmadežnega 

spočetja Device Marije, naše Matere, kar vodi tudi v prepričanje, da to sveto telo po smrti ni 
strohnelo, ampak je takoj postalo deležno večnega življenja po veličastnem vnebovzetju. 

4 – Četrto dolžnost Slomšek imenuje tolažbo, saj jo opredeli kot »dolžnost, da se bomo še z 

večjim zaupanjem v vsemogočno Marijino priprošnjo« zatekali k njej v potrebah, še posebej 

je to izzvenelo tolažilno v takratnem »pritiskajočem« času, kot ga je sam zaznaval. Posebej je 

v pridigi spodbudil k vstopu v Bratovščino presvetega in brezmadežnega srca Marijinega, 

duhovnike pa nagovarjal k razvijanju češčenja po župnijah. Za mladenke in mladeniče, ki so 

bili vedno posebna Slomškova skrb, naj se ustanovi Bratovščina Marije,                                        

brezmadežne Device, da bodo v njej pod Marijinim varstvom cvetele »lilije nedolžnosti«. S 

tem bodo dušni pastirji veliko pomagali mladim, da jim kasneje ne bo treba objokovati izgube 

nedolžnosti. »S češčenjem Marije raste blagoslov v vsaki župniji, v vsaki hiši,« prvi 

lavantinski škof. Tudi staršem naroča: »Očetje in matere! Učite svoje otroke in služinčad 

Marijo prav po otroško častiti; pazite skrbno, da bodo vam podložni trikrat na dan angelov 

pozdrav skrbno molili, Marijo počastili in učlovečenje Božjega Sina molili. Vpišite svoje 

sinove in hčere v pobožne Marijine družbe in bodo naše veselje v našem življenju. S 

prenovljenim češčenjem Marije se bo pomladilo s sadovi tudi Kraljestvo milosti.« Brez 

pretiravanja lahko ugotovimo, da je Slomšek polagal v dogajanje ob razglasitvi dogme 

neverjetno smele praktične pastoralne smernice in naročila, ki so aktualna tudi v našem 
prizadevanju za novo evangelizacijo, še zlasti družin. 

Amen. 

 

PROŠNJE ZA VSE POTREBE 

Nebeški Oče, po mogočnem posredovanje Brezmadežne Device Marije te prosimo: 

1. Naj papež Frančišek, škofje, duhovniki in diakoni posnemajo Marijino odprtost za 

sodelovanje z Božjo milostjo pri »pridobivanju« bratov in sester za Kristusa. 

 

2. Naj se po naših župnijskih skupnostih poglablja živa vera in evangelizatorska 

gorečnost. 

 

3. Naj sadovi slovenskega pastoralnega načrtovanja in delovanja prenovijo  in poživijo 

razne župnijske skupine in družine. 

 

4. Naj Marijin zgled in njena priprošnja pomagata mnogim zaslišati klic v duhovne 

poklice in se nanj velikodušno odzvati. 

 

5. Naj se v stiskah zaupno priporočamo blaženemu škofu Antonu Martinu, da bi tudi po 

uslišanju teh prošenj lahko čim prej doživeli njegovo razglasitev za svetnika. 
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6. Naj se vsi naši dragi rajni po priprošnji Brezmadežne in bl. škofa Antona Martina čim 
prej pridružijo blaženim v nebesih. 

Nebeški Oče, naj nas vera v Marijino brezmadežnost opogumi na poti za tvojim Sinom 

Jezusom Kristusom v večno domovino, kjer s teboj in Svetim Duhom živi in kraljuje 
vekomaj! Amen! 

 

 

upok. nadškof dr. Marjan Turnšek 
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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 

14. septembra 2014 - Praznik Povišanja sv. Križa 

 

ZDRAVJE BOLNIKOV  

UVOD  

O križ! Na visoko postavljen  

zastava premage si nam!  

Visoko nam bodi pozdravljen,  

zaupanje naše si ti. 

 (A. M. Slomšek, Pohvala sv. križa) 

 Slomškove besede, ki jih je zapisal v cerkvi Sv. Križa nad Belimi vodami dober mesec 

pred svojo smrtjo, nas usmerjajo v skrivnost današnjega praznika povišanja sv. Križa. Ker je 

Slomšek takrat že dodobra okusil moč bolezni in slutil skorajšnjo smrt, imajo njegove besede 

o slavi, ki jo poje Jezusovemu križu, posebno težo. Čeprav je križ najprej znamenje trpljenja, 

preizkušenj in težav, je v luči dogodkov na Kalvariji postal znamenje zmage, znamenje 

odrešenja. Danes želimo tudi mi usmeriti pogled h križu in k dogodkom velikega petka ter v 

njih prepoznati in slaviti skrivnost, da je križ in z njim trpljenje – če je darovano Bogu – izvor 

Božjega življenja v nas. Ko zremo Jezusov križ, ne moremo mimo Marije, Jezusove in naše 

Matere. Zaradi svoje velike bolečine, ki jo je izkusila v svojem življenju, so ji mnogi zaupali, 

še posebej v težavah in boleznih. In ker je številnim izprosila zdravje, jo še danes naslavljamo 

z nazivom zdravje bolnikov. 

 Naj križ in Marija, ki je zdravje bolnikov, usmerjata naše zaupanje v Jezusa, da nam 

bo prišel naproti in nas odrešil, zato mu zaupajmo svoje grehe ter slabosti in ga prosimo 

odpuščanja. 

 

NAGOVOR 

 Dragi bratje in sestre. 

 Bolečini, preizkušnjam in trpljenju se v življenju ni mogoče izogniti. Če nam pred tem 

uspe nekaj časa zatiskati oči, toliko močneje privre na dan spoznanje, da trpljenje in smrt ne 

prizanašata nikomur. Vendar se je hkrati s tem spoznanjem že zelo zgodaj izkazalo tudi to, da 

preizkušnja včasih prinese pozitivne rezultate. In za odrešenje je Bog izbral prav to pot. To je 

pot pšeničnega zrna, ki lahko obrodi sad šele potem, ko pade v zemljo in umre (prim. Jn 

12,24). Tej poti se ni hotel in ni mogel izogniti niti Bog sam. Ko je prišel na svet kot človek v 

osebi Jezusa Kristusa, je moral to sprejeti, če je hotel pokazati ljudem, da nas jemlje zares v 

vsem, tudi v naši šibkosti, nemoči in slabosti. Tako kot mi je tudi on čutil težo trpljenja, saj je 

večkrat doživljal neuspehe in bolečine. Ko je bil pred življenjskim poslanstvom, da izpolni 

Očetovo voljo, je drhtel pred trpljenjem, ki ga je čakalo, in je prosil: »Moj Oče, če je mogoče, 

naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.« (Mt 26,39) In prav 

v tej pripravljenosti sprejeti Očetov načrt je njegova žrtev postala rodovitna. Postala je 

znamenje upanja za vse kristjane. Ker se je to zgodilo s križanjem, je križ kot orodje te žrtve 

postal znamenje upanja in zmage. Če ga je enkrat sprejel naš Odrešenik, potem je primerno, 

da ga sprejmemo tudi mi. 
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 Ker se je na križu zgodila tako velika skrivnost odrešenja, je križ za kristjane postal 

znamenje upanja. Od nekdaj se je zdelo primerno, da izkažemo spoštovanje tudi predmetu, ki 

je bil tako tesno povezan z Jezusovim odrešilnim trpljenjem. Želja cesarice sv. Helene, ki je v 

prvi polovici 4. stoletja poromala v Sveto deželo, je bilo prav to: najti križ in mu dati častno 

mesto. Njen načrt se je uresničil, saj je našla križ, na katerem je bil pribit Jezus. Vse od takrat 

je križ deležen slave in časti kot orodje odrešenja. Tudi škof Slomšek je gojil posebno 

ljubezen do svetega Križa in ga je pogosto častil. V pesmi Pohvala sv. križa povzame ta 

razlog in pravi takole: »Držimo se svetega križa, / svet križ nam nebesa odpre; svet križ nas 
nebesom približa, le s križem v nebesa se gre!« 

 Kadar govorimo o Jezusovem trpljenju na križu, ne moremo mimo ljudi, ki so bili z 

njim solidarni v urah trpljenja in smrtnega boja. Med njimi zavzema posebno mesto njegova 

Mati Marija. Spremljala ga je ves čas na poti na Kalvarijo in v urah njegovega sprejemanja 

trpljenja. Njena materinska drža je postala znamenje upanja tudi za nas, da ji tudi mi 

zaupamo, kadar smo v stiskah in nas težijo bremena. Zaupamo, da nas sprejema takšne, kot 

smo in zaupamo, da Jezusove besede, izrečene apostolu Janezu: »Glej, tvoja mati« (Jn 19,27), 

veljajo tudi nam. Zaupamo, da bo Marija v svoji materinski skrbi in ljubezni naredila vse, da 

nam bo izprosila vse tisto, kar v življenju potrebujemo. 

 Kako močno je Marijo slavil in častil blaženi Slomšek, lahko razberemo tudi iz 

njegovih številnih romanj v Marijine cerkve. Že kot otrok je poromal na bližnjo Sladko Goro 

ali Kalobje ali pa v rojstno župnijo njegove matere v Črešnjice. Novo mašo je imel v Marijini 

cerkvi v Olimju, v škofa je bil posvečen v cerkvi Maria Plain v Salzburgu, kot škof je prvo 

cerkev posvetil cerkev Marijinega vnebovzetja na Dobrni … Med vsemi pa zavzema posebno 

mesto Marija zavetnica s plaščem na Ptujski Gori. Ptujsko Goro je imel v najblažjem spominu 

iz mladih let iz pripovedovanja svoje matere in večkrat je poromal k njej. Zadnjič je prišel k 

njej v hudem dežju iz Rogaške Slatine, kjer je prejšnji dan sklenil duhovne vaje z duhovniki. 

Zavedajoč se hude bolezni, ki ga je pestila, se ji je priporočal za zdravje in za srečno smrt. 

Pred veličastno Marijino podobo se je tudi tokrat čutil »kot otrok, ki prihiti pod varstvo svoje 

matere […] Marija si je ta kraj izbrala, da nam tukaj milosti deli. Na božjo pot gremo! Bosih 

nog bi morali iti, pa rožni venec moliti in vmes prepevati! Pa bolnike tja peljejo, tako tudi 

mene!« (Franc Hrastelj, Otrok luči, Družina 2005, str. 660). Ob Mariji je še poslednjič izrekel 

svojo prošnjo: »Pod tvoj sveti plašč zagrinjaj mene pred sovražnikom, v sveti raj me enkrat 

spremljaj k vsem nebeškim angelom. In ko bom moral vzeti od tega sveta slovo, zakramente 

daj prejeti duši za popotnico! Oj čez me, prosim te, usmili se, usmili se. Mati mila, o Marija, 

pros’ za me, pros’ za me« (str. 661). 

 Za letošnji kraj Slomškove nedelje, ki jo bomo praznovali 28. septembra, je izbrana 

bazilika Lurške Matere Božje v Brestanici ob priložnosti 100-letnice njene posvetitve. 

Marijina prikazovanja v Lurdu so se zgodila komaj štiri leta pred Slomškovo smrtjo, zato 

Slomšek o njih skoraj ne govori. Še danes pa nas nagovarja njegovo zaupanje v Marijo, 

zdravje bolnikov, ki ga je izpovedal ob drugih njenih podobah. Naj nam Slomškov zgled in 

njegova priprošnja izprosita, da si bomo tudi mi privzgojili takšno predanost Mariji, kot jo je 

gojil on. Ob skrbi za telesno zdravje, pa naj bo še bolj goreča tudi prošnja za duhovne 
dobrine, da bomo po Mariji vedno bolj hiteli k Jezusu. 

 

PROŠNJE ZA VSE POTREBE 

Dobri Jezus, na praznik povišanja sv. Križa se posebej spominjamo tega, da si zvest Očetovi 

volji umrl na križu iz ljubezni do nas ter te zaupno prosimo:  
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1. Jezus, pomagaj nam, da bomo v vsakem trenutku našega življenja pripravljeni sprejeti 

tvojo veliko žrtev, ki si jo pretrpel za nas na križu, in bomo vedno pripravljeni 

sodelovati s teboj kot s svojim Odrešenikom. 

2. Jezus, pomagaj nam, da bomo tudi mi zmogli sprejemati težave in križe tako kot ti in 

jih vedno darovati Nebeškemu Očetu. 

3. Jezus, po priprošnji Device Marije, zdravja bolnikov, pomagaj vsem bolnikom in jim 

podeli obilje zdravja na duši in telesu. 

4. Jezus, učitelj in prijatelj otrok, milostno blagoslavljaj prizadevanja staršev in 

katehetov, da bodo v tem katehetskem letu posredovali živo izkušnjo svoje vere 

otrokom in vsem drugim iskalcem Poti, Resnice in Življenja. 

5. Jezus, nakloni nam milost in daj, da bo blaženi Anton Martin Slomšek pred vesoljno 

Cerkvijo kmalu prištet med svetnike. 

6. Jezus, usmiljeno podari večno življenje vsem našim rajnim, ki so zaupali vVate in v 

tvoje odrešilno trpljenje na križu. 

Dobri Jezus. Slavimo te in se zahvaljujemo za tvojo veliko ljubezen, ki si nam jo izkazal s 
svojo smrtjo na križu. Usliši vse te naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. 

 

Namesto sklepa prošenj lahko molimo 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. Blaženi škof Anton Martin Slomšek, prosi za nas!  

 

  

 mag. Alojz Kačičnik 
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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 

21. septembra 2014  

 

MATI DUHOVNIKOV 

 

UVOD 

 V današnjem prvem berilu se bo oglasil prerok Izaija, ki ga poznavalci Svetega pisma 

imenujejo »evangelist Stare zaveze«. – »Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. 

Vrne naj se h Gospodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju« (Iz 

55,7). To je  vabilo tudi za nas, da na začetku te  svete daritve  obžalujemo  svoje grehe v 

mislih, besedah in dejanju in se z upanjem obrnemo »k našemu Bogu, ki je velik v 

odpuščanju!« 

 

NAGOVOR 

 Bratje in sestre! Ker bo osrednja slovesnost letošnje Slomškove nedelje v Brestanici, v 

»slovenskem Lurdu« zaradi 100-letnice tamkajšnje bazilike, ki je posvečena  Lurški Materi 

Božji, ima tudi  priprava na Slomškovo nedeljo marijansko vsebino. Naslov današnjega 
premišljevanja je Mati duhovnikov. 

 Ko je Marija  na angelovo oznanjenje v Nazaretu izrekla svoj življenjski »da«, svojo 

privolitev »zgodi se mi po tvoji besedi« (Lk 1,38), je postala mati. V tistem trenutku se je pod 

njenim srcem začelo soživljenje matere in otroka, koeksistenca Boga in človeka, stvari in 

Stvarnika. Sv. Bernard je o tem dogodku zapisal: »Za trenutek je bila usoda neba in zemlje in 

vsega človeštva v Marijinih rokah. Vse je bilo usmerjeno k njej in njeni odločitvi. S svojo 

privolitvijo v Božji načrt je povezala nebo in zemljo, Boga in človeka, postala je Božja Mati. 
Kaj večjega, pomembnejšega in svetejšega o njej ni mogoče povedati.« 

 Ker je Božja Mati, je brezmadežna, sveta;  je mati Cerkve, Kraljica nebes in zemlje;  je 

z dušo in telesom v nebesa vzeta, skratka je vse tisto, kar izpovedujemo, ko molimo litanije 

njej v čast. Ker pa je  njen sin po svojem poslanstvu večni in veliki duhovnik, je  Marija tudi 

mati  vseh duhovnikov, saj so na poseben način deležni njegovega duhovništva. Dá, Marija – 
mati duhovnikov! 

 Njeno materinstvo se najgloblje razodeva na veliki petek pod križem, ko se je 

popolnoma pridružila sinovi daritvi. Privolila je v žrtev, ki jo je sama rodila. Svoje 

materinstvo je živela kot vsaka druga mati, vendar materinstvo nobene žene ni bilo  tako 

daritveno kot njeno. Od začetka do konca je bila v senci križa, dokler se ni sama s sinom 

darovala za odrešenje sveta. In pri tej daritvi je bil tisti  kratek in za nas blagoslovljen  dialog 

med sinom na križu in materjo pod križem. Kot Odrešenik je mislil na nas, zato je rekel 

materi: »Žena, glej, tvoj  sin!« Kot sin pa je mislil na mater, zato je rekel  zraven stoječemu 

učencu: »Glej, tvoja mati!« (Jn 19,26-27). 

 Od takrat Marija ni samo njegova mati, marveč mati vseh, mati Cerkve, mati 

človeštva. Mati Odrešenika je postala mati vseh odrešenih. Ob sinu, ki je kot večni in veliki 

duhovnik opravil krvavo spravno daritev, je postala mati duhovnikov, ki obnavljajo, 
ponavzočujejo ali posedanjajo sinovo daritev. Dá, Marija – mati duhovnikov! 
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 Marijino materinstvo pa se razodeva tudi v dvorani zadnje večerje, kjer je bila skupaj z 

apostoli in prvimi kristjani v molitvi in pričakovanju Svetega Duha.  S svojo navzočnostjo je 

bila najbolj avtentična priča Kristusa, večnega in velikega duhovnika. Čeprav ni bila med 

apostoli pri zadnji večerji, ko jim je izročil  sveto duhovništvo in so postali prvi duhovniki, je 
bila vendar med njimi v binkoštnem dogajanju. Dá, Marija – mati duhovnikov! 

 Zato razumemo bl. škofa A. M. Slomška, da je Marijo postavil v ospredje svojega 

življenja  kot vernik, duhovnik in škof. - Ljubezen in zdravo pobožnost do Marije je Slomšek 
prejel doma, v družini, posebej od matere;   kot popotnica ga je spremljala vse življenje. 

 Na praznik Marijinega rojstva je bil posvečen v duhovnika (v Celovcu, 8. sept. 1824). 

Novo mašo je obhajal v Olimju pri svojem dobrotniku in učitelju Jakobu Prašnikarju, v 

župnijski cerkvi, ki je posvečena Marijinemu vnebovzetju. – Na škofovsko posvečenje se je 

pripravljal v benediktinskem samostanu Maria Plain  pri Salzburgu. Pozneje je dejal, da je bil 

tiste dni v »Marijini šoli«. – V Št. Andražu v Lavantinski dolini je kot škof deloval ob 

tamkajšnji Marijini – Loretski cerkvi, ki je že nad 200 let  veljala za škofovsko cerkev, ker je 

bila stolnica hkrati tudi župnijska cerkev. – Kot škof je velikokrat poromal h Gospe Sveti.  To 

je prva cerkev, ki so jo postavili naši davni predniki, takoj ko so sprejeli krščansko vero in 

velja za »mater vseh slovenskih cerkva«. Iz tega Marijinega svetišča je Slomšek ponavljal 

slovenskim vernikom svoj znani rek: »Sveta vera bodi vam luč, materni jezik pa ključ do 

zveličavne narodove omike!« Po prihodu v Maribor je nekajkrat poromal na Ptujsko Goro. Še 

nekaj dni pred smrtjo se je v tej baziliki  priporočal Mariji, naj ga sprejme pod svoj materinski 

plašč. In res, tri dni za tem romanjem (24. sept. 1862), je na takratni praznik Marije Plačnice, 

pozneje Marije Rešiteljice jetnikov, med litanijami Matere Božje, ob ponavljanju »prosi za 

nas« utihnil in umrl. – Vse to dokazuje, da je bilo Slomškovo življenje prežeto z mislijo na 

Marijo. Upravičeno so življenjepisci zapisali o njem: Marijin otrok. 

 Marija, mati duhovnikov, izprosi našemu narodu zadostno število duhovnikov, vnetih 
oznanjevalcev evangelija in svetih delivcev Božjih skrivnosti! 

 Blaženi škof Slomšek,  po tvoji priprošnji in tvojem zgledu  naj mladi velikodušno 

odgovorijo na Božji klic za službo Bogu in ljudem v duhovnih poklicih! Amen 

 

PROŠNJE ZA VSE POTREBE 

 Bratje in sestre, prosimo nebeškega Očeta, ki nam je v Devici Mariji dal mogočno 
priprošnjico pred prestolom svoje milost, naj posluša in usliši naše prošnje: 

1. Za sedanjega Petrovega naslednika papeža Frančiška, za vse škofe, naslednike 

apostolov, za vse duhovnike  in diakone, redovnike in redovnice, naj v moči Svetega 

Duha z oznanjevanjem  evangelija,  delitvijo Božjih skrivnosti in osebnim 

pričevanjem bogatijo in posvečujejo vesoljno Cerkev. 

2. Za vse državne poglavarje in voditelje narodov, naj s svojim poslanstvom  utrjujejo v 

ljudeh prave duhovne vrednote, naj skrbijo za trajen mir na svetu in sožitje med 

narodi. 

3. Sveti troedini Bog, od tebe prihaja vsak dober dar, razveseli in obogati Cerkev na 
Slovenskem in ves slovenski narod s kanonizacijo bl. škofa A. M. Slomška. 

4. Dobri Bog, podeli duha velikodušnosti mladim, da se bodo na priprošnjo bl. škofa 

Slomška in po njegovem zgledu pogumno odločali za duhovne poklice. 
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5. Nebeški Oče,  usmili se vseh, ki trpijo zaradi bolezni, lakote, preganjanja in 

zapostavljanja, da bodo v tebi našli vir upanja in tolažbe. 

6. Usmiljeni Bog, podeli našim rajnim, ki si jih poklical k sebi, da bodo po Marijini 
priprošnji dosegli polnost nebeškega veselja. 

 

 Vsemogočni Bog, te in še naše druge prošnje, ki jih sedaj z darovi polagamo na oltar, 

usliši po Marijini priprošnji ti, ki s svojim Sinom in Svetim Duhom  živiš in kraljuješ 
vekomaj! Amen. 

 

 

       upok. nadškof dr. Franc Kramberger 
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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 

28. septembra 2014  

 

HIŠA VESELJA – V GOSPODOVO HIŠO POJDEMO VESELI 

 

UVOD  

Na četrto nedeljo v septembru po vsej Sloveniji obujamo hvaležni spomin na blaženega 

Antona Martina Slomška in se mu priporočamo.  

Pred petnajstimi leti ga je papež sv. Janez Pavel II. razglasil kot prvega blaženega Slovenca. 

Želimo ohranjati in poživljati spomin na to močno krščansko osebnost, da bi mu sledili na  

njegovih poteh vere in ljubezni do našega naroda ter da bi se domačemu zavetniku pri Bogu 

priporočali v svojih telesnih in duhovnih stiskah. Molili bomo tudi za to, da bi bil blaženi 

Anton Martin kmalu razglašen za svetega.  

Letos obhajamo osrednjo slovesnost Slomškove nedelje v  Brestanici, v cerkvi Lurške Matere 

Božje ob stoletnici njene posvetitve. Zgrajena je bila kot »slovenski Lurd«, da bi našemu 

ljudstvu približali češčenje Device Marije, ki se je v Lurdu še posebej razodela kot 

Brezmadežno spočeta in potrjevala kot Zdravje bolnikov. Zato smo za letošnjo misel ob  

Slomškovi nedelji  dali: V Gospodovo hišo pojdemo veseli. Tudi mi smo se zbrali k 

bogoslužju v našem svetišču. Hvaležni smo, da ga imamo, in  želimo, da bi se v njem 

povezovali z Bogom in med seboj. Prosimo Boga, naj nas utrdi v veri in naj nam odpusti, kar 
v našem življenju ni bilo prav.  

 

NAGOVOR 

Skrb za svetišče: »Vaša farna cerkev je vaše občine svetla luč.« (Slomšek) 

Nedeljsko bogoslužje nas je zbralo v naši cerkvi, skupnem domu, kamor prihajamo v lepih in 

težkih trenutkih. Apostol Janez je v 4. poglavju svojega evangeliju opisal srečanje ob 

Jakobovem vodnjaku, kjer je Jezus ženi Samarijanki dejal: »Pride pa ura in je že zdaj, ko 

bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici … Bog je duh, in kateri ga častijo, ga 

morajo častiti v duhu in resnici.« (prim. Jn 4, 23.-24) Te Jezusove besede nas spominjajo, da 

češčenje Boga ni vezano le na določen kraj in prostor.  Blaženi Anton Martin Slomšek je 

pisal: Tebi, krščanska duša, je ves svet tempelj božji. Ko vidiš ljubo sonce, gledaš malo 

travico, slišiš škrjančka žvrgolenje – razveseli se, povzdigni roke in srce ter poveličaj 
modrega Stvarnika!«  

A kakor potrebuje družina za svoj dom tudi stanovanje, prostor za bivanje, tako si verni 

želimo tudi svoj prostor, svetišče, kjer bi lahko skupaj častili Boga, se mu zahvaljevali in ga 

prosili. Zato so verniki vseh časov postavljali svoja svetišča. Kristjani še toliko bolj, ker nam 

cerkev ni le prostor zbiranja in bogoslužja, ampak je za nas tudi hiša božja, kjer je v 

tabernaklju med nami navzoč živi Bog, Jezus Kristus pod podobo kruha. On sam je zatrdil, da 

ostane z nami vse dni do ko konca sveta. Zato cerkev ni le dragocena in  umetniško izdelana 

stavba, ampak je prebivališče živega Boga med ljudmi.  Njena arhitektura hoče dvigati tudi 

našega duha k Bogu in svojim zvonikom nam kot z dvignjenim prstom kaže proti nebu, proti 

večnosti. In zvonovi niso zato, da bi merili čas ali obveščali o veselih in žalostnih dogodkih, 
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ampak najprej zato, da kličejo k bogoslužju in molitvi. Njihov glas vabi, da bi se  spomnili 

Boga in želeli prisluhniti, kar nam hoče povedati v tem dnevu.  

Naši predniki so za cerkve žrtvovali veliko časa, dela in sredstev. Tudi danes lahko rečemo, 
da so naše cerkve lepo urejene in vzdrževane, za kar gre zahvala duhovnikom in vernikom.  

Slomšek je rad poudarjal, da sta »lepa cerkev in prostorna šola cele fare čast in hvala, pa tudi 

korist.« V pridigi ob obnovljeni farni cerkvi Marije, Matere usmiljenja v Mariboru 1860 je 

Slomšek rekel: »Novi oltar stoji, bel in pozlačen, ter nam kaže Marijino čistost in ljubezen; 

opominja nas, da moramo biti po Marijinem zgledu tudi čistega in ljubeznivega srca, če 

hočemo biti vredni Marijini otroci in ona naša usmiljena Mati. Z novim oltarjem naj se 

prenovita naša vera in zaupanje.« 

Skrb za živo občestvo:  »Farna cerkev naj je tudi cele fare srce.« (Slomšek) 

Namen in smisel vsake cerkve pa je, da kristjane združuje v občestvo in jih povezuje z 

Bogom. Slomšek pravi: »Vaša farna cerkev je vaše občine svetla luč, kakor oko visoko na 

čelu kraljuje in se ogleduje na vse kraje sveta, tako stanuje na tem svetem kraju oko Jezusa 

Kristusa, kralja nebeškega in vidi vsa vaša dela, dobra in hudobna … Farna cerkev naj bo tudi 

cele fare srce. Od tod tečejo sedmeri studenci milosti božje po celi fari: od tod pride duhovno 
življenje do vsake bajtice. Od farne cerkve se širi po hribih in dolinah veselje pa tudi žalost.«  

Mnogim danes obisk bogoslužja, zlasti svete maše, ne pomeni več veliko in ne čutijo potrebe 

in možnosti, da bi tu zajemali duhovno hrano za svoje življenje ali pa ne znajo več povezati 

svetišča z vsakdanjim življenjem.   Slomšek pa nas spominja, da je tudi naš dom v neki meri 

svetišče, da naj se prenaša iz cerkve duhovno življenje tudi domov. Pravi: »Poglejte, kako 

prijazno svetilka pred oltarjem gori – veselo v hiši božji sveti, četudi zunaj črna tema svet 

pokriva ali burja hrumi. Ali kaj pri vaši hiši lepa luč domače pobožnosti sveti? … Hiša brez 

molitve je kot polje brez dežja. Kjer gospodar le grmi in kolne, pa malo moli, tam sv. Duh ne 

prebiva …« 

Skrb za edinost: »Vabim vse… da naj bi se v duhu prave ponižnosti in krščanske ljubezni 
sklenili z nami v molitvi za zedinjenje.« (Slomšek) 

V današnjem 2. berilu smo slišali apostola Pavla: Če torej kaj premore opominjanje v 

Kristusu, ljubeznivo prigovarjanje, skupnost Duha, sočutje in usmiljenje, dopolníte moje 

veselje s tem, da boste istih misli in boste imeli isto ljubezen; da boste enega duha in enega 

mišljenja (prim: Flp 2,1-3). Slomšek se je zelo trudil, da bi kristjani molili za edinost in jo 

uresničevali. Molitvena zveza, ki jo je za to ustanovil leta 1851, je bila predhodnica 

vsakoletne molitvene osmine za edinost kristjanov in je rodila bogate sadove v odnosih med 

krščanskimi Cerkvami. Naj nas obhajanje Slomškove nedelje in ekumenskega dne spodbuja, 

da bomo molili za edinost in v dejanjih gradili razumevanje, spoštovanje in sodelovanje po 

naših malih in velikih skupnostih: v družini, župniji, domovini in med kristjani različnih 

veroizpovedi.  Ob skrbi za urejenost svetišča pa ne pozabimo graditi notranjega občestva 

Cerkve ter ga uresničevati v molitvi in življenju.  Naj blaženi Anton Martin Slomšek to 

izprosi pri nebeškem Očetu. 

 

PROŠNJE ZA VSE POTREBE 

Dragi bratje in sestre. Ko smo zbrani v našem svetišču pri sv. bogoslužju na Slomškovo 

nedeljo in molimo za njegovo kanonizacijo, zaupno prosimo Boga, naj posluša naše prošnje in 

jih usliši.  
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1. Blaženi škof Slomšek je bil dober pastir in učitelj Božjega ljudstva; prosimo te za 

papeža Frančiška, za naše škofe in vse pastirje Cerkve, da nas bodo povezovali v 
občestvu in nas v teh težkih časih varno vodili k tebi . 

2. Blaženi škof Slomšek je bil odličen katehet in učitelj otrokom in mladini. Prosimo te, 

vodi  naše vzgojitelje, učitelje in katehete, da bodo otrokom pomagali na poti znanja, 
kreposti in vere. 

3. Blaženi škof Slomšek je spodbujal duhovnike in vernike, da so skrbeli za lepoto 

svetišč in živo občestvo vernikov. Bogato povrni vsem, ki se trudijo za urejenost 
svetišč in povezanost vernikov.  

4.  Blaženi škof Slomšek je bil velik ekumenski delavec in vabil je k molitvi in delu za 

edinost med kristjani. Blagoslavljaj delo vseh, ki se trudijo za edinost med kristjani ter 
za spravo in mir v našem narodu. 

5. Blaženi škof Slomšek je bil pred petnajstimi leti razglašen za domačega priprošnjika 

in vodnika. Naj se slovenski kristjani radi obračamo k njemu v prošnji in zahvali, da 
nam bo izprosil blagoslov tudi pri delu za njegovo kanonizacijo.  

6. Bl. škof Slomšek nas je učil pravega spoštovanja do slovenskega jezika, kulture in 

zgodovine. Naj rastemo v ljubezni do domovine in se trudimo za lepoto jezika in rast v 
kulturi.  

 

Nebeški Oče. Zahvaljujemo se ti za zgled življenja in svetosti, ki nam ga daješ v blaženem 

Antonu Martinu Slomšku in svetnikih. Usliši te naše prošnje in daj, da tudi mi rastemo v tvoji 
ljubezni, saj živiš in kraljuješ vekomaj. Amen 

 

SKLEP  

V domačem svetišču smo obhajali sveto mašo na Slomškovo nedeljo. Poživili smo hvaležnost 

za skupni dom in občestvo vernih, ki se v njem gradi. Naj nas ta misel spremlja tudi skozi ves 

teden in pomaga, da bomo kristjani tudi sredi življenja. Bog pa naj nam deli svojo pomoč po 

priprošnji blaženega škofa Antona Martina Slomška.  

 

(Literatura: Krščanska beseda Antona Martina Slomška. Slomškova 

                  založba, Maribor 2000. 

                 Slomškove drobtinice. Družina, Ljubljana 1999.) 
 

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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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 

Svetla luč svojemu narodu 
Kažipot in vodnik v nebeško domovino 
Mogočni priprošnjik v nebesih 
Zavetnik vzgojiteljev, učiteljev in katehetov 
Zavetnik kmetov 
Zavetnik nove evangelizacije 
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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. 
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) 

 

 


