
1

SLOM ŠKOV LIST
MA RI  BOR LE TO XXXI I  –  ŠTE VIL  KA 1  (64)    SEPTEMBER 2010

Leto 2009 je bilo zaznamovano
s 150. obletnico prenosa škofij-
skega sedeža iz Št. Andraža v Ma-
ribor. Ob tej priložnosti so se
zvrstile številne prireditve in drugi
dogodki, ki so vsak na svoj način
prispevali k poznavanju takratnih
razmer in Slomškove vloge pri ta-
ko pomembnem dejanju. Letos se
obračamo k Slomškovim začet-
kom, saj bo 26. novembra minilo
210 let od njegovega rojstva.
Slomšek je izhajal iz premožnejše
kmetije, vendar je že od vsega
začetka bil vzgojen v skromnosti
in s čutom za dobrodelnost. Zato
bodo njegove besede: »Kdor ubo-
gim daruje, Bogu posojuje «
spodbuda k resnemu razmisleku
o naši dobrodelnosti in zavzete-
mu delu k načrtovanju tega, kako
naj se naša vera in človečnost raz-
vijata v tej razsežnosti. Le tako na-
ša vera ne bodo prazne besede,
temveč bo gonilna sila naših
odločitev in dejanj, ki bodo kaza-
la, da jemljemo zares vsakega člo-
veka, posebej tistega, ki se zaradi
kakršnih koli vzrokov znajde v tež-
kih življenjskih razmerah.

O teh vsebinskih poudarkih bo-
mo razmišljali tudi ob letošnjem
prazniku bl. A. M. Slomška, ki ga
bomo – tako kot vsako leto – ob-
hajali 24. septembra. V tridnevnici,

Kdor ubogim daruje,Kdor ubogim daruje,
Bogu posojujeBogu posojuje

Spoštovane častilke in častilci
bl. Antona Martina Slomška!
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ki bo potekala od četrtka, 23. sep-
tembra, do sobote, 25. septembra,
bo predstavljen pomen njegovega
rojstva za naš čas, njegov odnos
do solidarnosti in odgovornosti ter
še posebej o dobrodelnosti. Za-
ključek bo v nedeljo, 26. septem-
bra, s praznovanjem Slomškove
nedelje pri rojstni hiši bl. Slomška
na Slomu pri Ponikvi. K molitveni
uri se bomo zbrali ob 15. uri, sv.
mašo ob 16. uri pa bo daroval ma-
riborski nadškof dr. Franc Kram-
berger ob somaševanju drugih
škofov in duhovnikov.

Ob Slomškovem prazniku se
običajno zberejo na Ponikvi tudi
učitelji in drugi pedagoški delav-
ci. Tudi letos jih vabi Slomškova
misel: »Vsak naj za dobro vsake-
ga skrbi.« Začetek srečanja bo v
soboto, 25. septembra. Ob 9. uri
se začne romanje oz. pohod iz-
pred Slomškove rojstne hiše do
župnijske cerkve sv. Martina,
druga možnost pa bo molitev
pred Najsvetejšim v cerkvi. Za
vse bo sv. maša ob desetih, sle-
di še akademija in možnost vo-
denega ogleda cerkve na Sladki
Gori. K udeležbi vabimo vse, ki
posredujete znanje in vrednote
mlajšemu rodu kot učitelji, vzgo-
jitelji, mentorji, trenerji … 

Slomšek je tudi zavetnik slo-
venskega kmetijstva in kmetij-
skega slovstva. Tradicionalni
shod kmetov bo letos 17. okt-
obra z začetkom ob 12. uri in bo
klic k temu, da naj Bog blagoslo-
vi delo pridnih rok.

V letu krščanske dobrodelnosti
bo potekal tudi shod sodelavcev
Slovenske karitas, in sicer v sredo,
24. novembra.

To je le nekaj osrednjih priredi-
tev, ki nam govorijo o Slomšku in
zaupanju v njegovo svetniško pri-
prošnjo. 

V času od izdaje zadnje številke
Slomškovega lista je prišlo do pre-
cejšnjih sprememb v vodstvu po-
sameznih škofij in ustanov v Cer-
kvi na Slovenskem. Številne med
njimi so se dotaknile tudi nosilcev
služb, povezanih s Slomškom in

prizadevanjem za njegovo kanoni-
zacijo. Velik Slomškov častilec,
prvi celjski škof dr. Anton Stres, je
bil imenovan za nadškofa in metro-
polita v Ljubljani, dosedanji postu-
lator v procesu za Slomškovo ka-
nonizacijo mariborski pomožni
škof dr. Peter Štumpf je bil imeno-
van za škofa v Murski Soboti, tam-
kajšnji škof dr. Marjan Turnšek pa
za nadškofa pomočnika v Maribo-
ru. Dolgoletni župnik v mariborski
stolnici in varuh Slomškovega gro-

ba dr. Stanislav Lipovšek, pa je bil
imenovan za novega celjskega
škofa. Vsak izmed njih je pomem-
bno zaznamoval delo za Slomško-
vo kanonizacijo, zato jim tudi v
imenu uredništva in bralcev Slom-
škovega lista čestitam ob imeno-
vanju k odgovornim službam in na
Slomškovo priprošnjo kličem Bož-
ji blagoslov na vse njihovo delo.
Mesto stolnega župnika v Maribo-
ru je že prevzel Marko Veršič, do-
sedanji župnik v Šmarju pri Jelšah,
Slomškov odbor pa je predlagal
tudi novega postulatorja v postop-

ku za Slomškovo kanonizacijo, in
sicer spodaj podpisanega župnika
na Ponikvi mag. Alojzija Kačičnika.

Slomšek je že v času svojega ži-
vljenja med ljudmi veljal za nadar-
jenega in sposobnega, predvsem
pa za Bogu predanega človeka.
Ob njegovi smrti so že vedeli, da je
umrl svetnik. Ohranjali so spoštljiv
spomin nanj in ga častili kot pri-
prošnjika, saj so bili na njegovo
priprošnjo večkrat uslišani. Vedno
bolj je zorela želja, da bi bil tudi

uradno razglašen za svetnika. In
stekel je postopek. Izkazalo se
je, da gre za zapleteno stvar, ki
sta jo prekinila vojna in za njo še
desetletja komunizma. Kljub
vsem oviram je lahko papež Ja-
nez Pavel II. Slomška pred 11 leti
razglasil za blaženega. S tem je
odprta pot, da ga še bolj časti-
mo, mu zaupamo in se mu pripo-
ročamo. Bil je in je še pastir pri-
hodnosti. Še vedno je luč, ki sveti
na naši poti in nas spodbuja, da z
upanjem gledamo v prihodnost
in jo dejavno sooblikujemo. Če
ga bomo dobro poznali, mu bo-
mo še lažje zaupali. Zato vas
spodbujam, da radi poglabljajte
poznavanje njegovega življenja
in njegovih značilnosti. Tako bo
lažje moliti njemu v čast ter se
mu priporočati v najrazličnejših
težavah in preizkušnjah. Pred-
vsem pa imejte zaupanje, da bo
zagotovo posredoval za vas pri
Bogu in izprosil tisto, kar bo za
vas najbolj potrebno. Spodbu-
jam vas tudi, da vsa morebitna

uslišanja zapišete in jih sporočite
na naslov: Postulatura postopka
za Slomškovo kanonizacijo, Slom-
škov trg 19, 2000 Maribor ali na e-
naslov: 
postulatura.slomsek@nadskofija-mari-
bor.si.

Alojzij Kačičnik 
župnik na Ponikvi

Slika nanaslovnici: 
Mali Slomšek s knjigo
Ivo Kisovec, 2010 
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Leto 2009 je bilo Slomškovo ju-
bilejno leto in mu je zato bilo pos-
večenih veliko prireditev. Vsaj na
kratko omenimo nekatere izmed
njih. Na predvečer obletnice pre-
nosa škofijskega sedeža iz Št.
Andraža v Maribor je bila državna
proslava v SNG, na kateri je spre-
govoril tudi premier B. Pahor.
Nadškofijski arhiv v Mariboru je
pripravil razstavo o Slomškovem
prizadevanju za preselitev škofij-
skega sedeža. Razstava je bila na
ogled v galeriji Ars Sacra in je pre-
ko nekaj vmesnih postankov se-
daj nameščena v Slomškovi roj-
stni hiši na Ponikvi. Nadškofija
Maribor, Univerza v Mariboru,

Teološka fakulteta, Škofijska teo-
loška knjižnica in Stolna župnija v
Mariboru so v različnih poveza-
vah pripravile več prireditev, med
katerimi zagotovo zaslužijo
omembo simpozij o Slomškovem
prihodu v Maribor, izid monografi-
je o Mariborski župnijski cerkvi
sv. Janeza Krstnika in razstava ob
150 – letnici visokega šolstva v
Mariboru. Radio Ognjišče pa je
pred praznikom pripravil kolesar-
sko pot Kilometri zaupanja po po-
ti Slomškovega življenja in je vodi-
la od njegove rojstne hiše na Slo-
mu do Št. Andraža na Koroškem

ter se nato nadaljevala do mari-
borske stolnice, kjer je na predve-
čer njegovega praznika potekalo
molitveno bdenje in polnočna sv.
maša. 

Osrednje mesto pa je predsta-
vljalo Slomškovo slavje v soboto,
26. septembra 2009, na stadionu
Ljudski vrt v Mariboru. V napol-
njenem stadionu je ob programu
Radia Ognjišče potekala priprava
na sv. mašo, ki jo je opoldne ob
somaševanju slovenskih škofov
in duhovnikov daroval apostolski
nuncij v Sloveniji nadškof Santos
Abril y Castello. Ob tem je bilo pri-

pravljeno češčenje Najsvetejšega
v mariborski stolnici in možnost
ogleda kratkega dokumentarne-
ga filma o škofu Slomšku. 

Ta dan je potekal tudi Slomškov
dan v organizaciji Društva katoli-
ških pedagogov Slovenije, ki so v
sodelovanju z Zavodom A. M.
Slomška v Mariboru pripravili aka-
demijo in podelitev nagrad Jožetu
Bertonclju, dr. Petru Venclju in
Boženi Vesel, naziv častnega čla-
na pa je prejel dr. Janko Čar. 

Shod kmetov 11. oktobra 2009
je bil zaznamovan s številno ude-
ležbo in Slomškovo mislijo »Kdor
svojo domovino ljubi, se bo vsega
veselil, kar srečo domovine povi-
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Prireditve v Slomškovem letuPrireditve v Slomškovem letu
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šuje«. Pri sv. maši v župnijski cer-
kvi na Ponikvi nas je nagovoril
nadškof dr. Anton Stres, na aka-
demiji na Slomu pa je ob več po-
zdravnih nagovorih imel osrednjo
besedo prof. dr. Jože Maček. 

V letu evharistije in letu duhov-
ništva je bil poseben izziv za so-
delavce Karitas prepoznati svoje
poslanstvo v tem, da smo drug
drugemu kruh in ga drug z dru-
gim tudi delimo. To misel je na
shodu sodelavcev Karitas v homi-
liji razvijal predsednik Slovenske
karitas škof dr. Marjan Turnšek. 

Ob Slomškovem rojstnem dne-
vu je v njegovi rojstni hiši potekal
simpozij z naslovom Že veljá, ka-
mor srce peljá, ki je bil pripravljen
v sodelovanju Ljudske univerze iz
Šentjurja, Župnije Ponikva in Ob-
čine Šentjur. Spregovorili so:
nadškof dr. Franc Kramberger,
prof. dr. Stane Granda in domači
župnik mag. Alojzij Kačičnik. Dru-
štvo Slomškova romarska pot pa
je na isti dan, torej v soboto, 28.
novembra 2009, organiziralo po-
hod po Slomškovi romarski poti
od Šmarja pri Jelšah do Zibike. 

Od letošnjih prireditev bi rad
spomnil na 10. zaključno priredi-
tev Slomškovega bralnega pri-
znanja 15. maja na Ponikvi in na
pohod po Slomškovi poti, ki je na
dan državnosti, 25. junija, potekal
iz dveh smeri: iz Sloma in Nove
Cerkev v Žičko kartuzijo ter se
sklenil s sv. mašo, ki jo je daroval
novi celjski škof dr. Stanislav Li-
povšek.

Naj vse te prireditve pripomore-
jo k ohranjanju spoštljivega spo-
mina na življenje in delo bl. Slom-
ška, predvsem pa večajo naše
zaupanje v njegovo priprošnjo.

Alojzij Kačičnik4

SLOMŠKOV LIST
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Med vsemi Slomškovimi govori, ki
jih je izdala Slomškova založba (Me-
ditacije 2008; Kreposti 2008; Kruh
življenja 2009; Duhovne vaje 2009;
Znamenja časa 2010), sta slovensko
javnost na poseben način zaznamo-
vali prav dve knjigi,  in sicer Slom-
škove »Meditacije« in »Kruh življe-
nja«. Na poseben način sta okronali
dogodke, katere smo slovesno ob-
hajala zadnji dve leti (leto »evharisti-
je« 2009; pripravo na evharistični
kongres in leto »duhovnikov« 2010).

I.
Slomškove Meditacije so izbor

desetih najlepših spevov o duhovni-
ku. Anton Martin Slomšek prikazuje
slike iz duhovnikovega življenja. Ži-
vo opisuje duhovnika pred oltarjem,
pri ambonu in v spovednici. Pred-
stavi ga, kako moli, študira in se
sprehaja. In slednjič opiše duhovni-
ka pri krstu, v družbi, ko se pošteno
veseli, saj se zaveda svojega dosto-
janstva. Slomškove meditacije so
namenjene duhovniku in vsakemu

verniku. Koristne so za vse. Samo ti-
sti, ki meditira, more »prav in na člo-
veški način« (Seneka) videti vse
okrog sebe.

Slomšek je bil mož globoke medi-
tacije. Zato je znal gledati globlje v

duhovni svet kot kateri koli drugi
njegovi sodobniki. Sebe je videl
kot svečo, kateri je usojeno, da
ugasne, kakor hitro izgori iz ljube-
zni. Zelo pozno smo spoznali, da
je bil Slomšek »veliki duhovnik« v
vsem svojem bistvu, nič manjši od
onih, katerim se je pridružil po
svoji smrti.

Bralci Slomškovih Meditacij
prestrašeno onemimo spričo du-
hovne globine in lepote, ki izžare-
vata iz njih. Slomšek nosi v sebi
podobo Stvarnika, zanjo zori in na
»nebeška« vrata tišči svoje ustni-
ce, saj je ves pripravljen »umreti«
in se napotiti k velikemu Duhovni-
ku Kristusu. Slomšku nikoli ni bilo
težko v meditaciji razpeti roke in
zapeti hvalnico »Mojstru« in »Uči-
telju« molitve. Kdor bo ob Slom-
šku meditiral, bo spoznal predvsem
sebe in svoje srce. Privoščimo si
meditacije Slomškovih »Meditacij«.

II.
Slomškova knjiga »Kruh življe-

nja« je simfonija dramatičnega ev-
harističnega notranjega življenja.
Zdi se, kot da hoče Slomšek sle-
hernega duhovnika in slehernega
vernika iztrgati iz poti pekla strasti
in ga napotiti skozi »evharistijo« v
naročje Boga, rešitelja in brata. Le-
pe so Slomškove prispodobe kru-
ha, ki jih sam dojema z vsemi čuti,
predvsem očesom in vonjem, ter
globoko, globoko dušo. Z velikim
spoštovanje opisuje »sveto večer-
jo« in »svete skrivnosti« pri »sveti
maši«. »Sveta večerja« je zanj na-
polnjena z najboljšimi in najprist-
nejšimi dejanji. V »sveti večerji«, ki
je velikokrat zapostavljena, cvetijo
in zorijo najlepši in najplemenitejši
sadovi za človekov blagor. Samo v
resnem duhovnem treningu bo du-
hovnik in vsak človek zmogel biti

duhoven in ne posveten. To je nebe-
ška vizija, ki jo Slomšek daje svojim
duhovnikom (vernikom), da bi jih na-
polnil s pravo hrano.

V enajstih meditacijah o »Kruhu«
lahko odkrijemo, kako Slomšek do-

življa svet v globini moralnega raz-
kola med Bogom in grehom. V
Slomšku spoznamo pravi dantejev-
ski dotik pekla in hrepenenje po le-
poti Božjega otroštva, ko se očiš-
čen greha človek napolni s »svetim
obhajilom« ob »Gospodovi mizi«,
da more svet, na katerega je prive-
zan z vsemi čuti, sedaj gledati ves
pomirjen kot otrok v naročju Boga.
Duhovnost in ne snovnost Slomška
sili navzgor. Ta misel ga ni zapustila.
Z njo je začel in ji ostal zvest. To je
veličastna vizija Slomškovih spisov
»Kruh življenja«. Slomšek se nam
predstavi kot srednjeveški mistik, ki
gori in ne izgori. Slomšek opisuje
Boga, ki je oseben, »mali košček
pšeničnega kruha«, med nami v ja-
slih, na križu in v najsvetejšem za-
kramentu. Bog je »kruh«, pravi
Slomšek in mi smo lačni tega kruha. 

Slomškove meditacije o »Kruhu«
lahko tudi v nas prebudijo lakoto.
Bralcem zelo priporočam, da berejo
knjigo po poglavjih in razmišljajo in
meditirajo o svoji najljubši hrani.
Morda si bo kdo ob tem resnično
zaželel okusiti pravi »Kruh življe-
nja«, o katerem pripoveduje Slom-
šek. 

Stanislav Slatinek

Slomškove “Meditacije” in “Kruh življenja”Slomškove “Meditacije” in “Kruh življenja”
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Kako čas beži! Zdi se, kakor da
smo komaj začeli z navduševa-
njem mladih glavic, da bi z vese-
ljem prijeli v roke tudi kakšno do-
datno knjigo, ne le tisto, ki jo po-
trebujejo za šolo. Veselili smo se
prvega uspešnega leta, ko nas je
bralo okrog 1800, in kakor da bi
bilo včeraj, še vidim pred seboj
plakat za Slomškovo bralno pri-
znanje, na njem pa dva nadebud-
neža, ki nasmejana želita upihniti
že peto svečko. Kako veselo smo
takrat praznovali in na koncu nas
je čakala torta velikanka za vse, ki
smo prišli. 

Ljubezen ne le do dobre knjige
ampak tudi do našega prvega
blaženega, našega Slomška, je ti-
ho rasla in zorela, tam v tistem
skritem kotičku duše, kjer čaka in
tli, da se bo razplamtela. Ne le
otroci, ki so pridno brali ampak
tudi animatorji, starši, duhovniki,
ki so pri bralnem priznanju spod-
bujali mlade in jim pomagali, si
zaslužijo vso zahvalo. Kdo ve, ko-
liko ur načrtov in dela so podarili
naši mladini. Slomšek tega zago-
tovo ne bo spregledal in bo še na-
prej delil milostno pomoč za vse
dobro, kar je bilo narejeno.

Tudi letos smo se v Marijinem
mesecu maju Slomškarji, kot
nam rada reče gospa Berta Go-
lob, zbrali na Ponikvi, da bi zaklju-
čni prireditvi dodali še veselo
praznovanje desete obletnice. Ta-
ko je bilo letos na Ponikvi še po-
sebej slovesno in kljub slabemu
vremenu precej živahno. Kot že
vrsto let zapored, nas je v svojih
prostorih gostila Osnovna šola na
Ponikvi in prijazna gospa ravnate-
ljica Andreja Ocvirk. Prostore te-
lovadnice je napolnil pristen otro-
ški, smeh, glasba in prijetni pogo-
vori, saj nas je bilo zbranih okrog
500 udeležencev iz vse Slovenije
(žal, so nekateri morali ostati tisti
dan pri pouku), od Ankarana pa
do Murske Sobote. Ob prihodu

na kraj dogajanja smo v znak do-
brodošlice na jubilejno prireditev
prejeli kape z emblemom SBP. 

Program se je začel ob deseti
uri, ko je Jure Sešek prisotne po-
zdravil v drugi uri sobotne iskrice,
ki jo je Radio ognjišče prenašal iz
Ponikve. Povezovalka programa
gospa Jerica Smodej Bohanec je
najprej pozdravila vse prisotne,
še posebej povabljene goste, s
katerimi je Jure prijetno poklepe-
tal v času Sobotne iskrice. Prav
tako je z veseljem podelil poseb-
ne pozlačene kipce župnijam za
deset let zvestega sodelovanja
(Šempeter pri Gorici, Celje – sv.
Duh, Branik, Bovec, Ponikva, No-
va Cerkev). S pesmijo so pro-
gram popestrili otroci župnijske-
ga pevskega zbora iz Ponikve

10 let Slomškovega bralnega priznanja10 let Slomškovega bralnega priznanja
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pod vodstvom Suzane Rožanc.
Po dopoldanski malici je bila na
vrsti lutkovna predstava Žogica
Nogica, v izvedbi sodelavcev
vrtca Šmarje pri Jelšah, ki je nav-
dušila mlade obiskovalce s kvali-

tetno izvedbo in spretno vključit-
vijo otrok v predstavo. Obiskoval-
ce je čakala še prijetna urica, ki
so jo preživeli z glasbenim anima-
torjem in čarovnikom Gregom.
Ob pesmi, plesu ter čarovniji so

se zabavali dokler ni nastopil čas
za presenečenje dneva. Čakala
nas je ogromna torta velikanka, s
katero smo obeležili 10. rojstni
dan Slomškovega bralnega pri-
znanja. 

Po živahnem in zabavnem do-
poldnevu ter sladkem okrepčilu
je sledil še vrhunec in sklep praz-
novanja. Zbrali smo se v cerkvi na
Ponikvi, kjer smo se s sv. mašo
Bogu še posebej zahvalili ne le za
lepe trenutke, ki smo jih preživeli
na Ponikvi, ampak tudi za blaže-
nega Slomška, za blagoslovljenih
deset let delovanja ter za vse ti-
ste, ki pridno sodelujejo z bra-
njem. A presenečenjem še ni bilo

konca. Šmarnično branje je tudi
tokrat pripovedovala kar sama av-
torica letošnjih šmarnic Dragica
Šteh, ki pa je prav tako pripravila
posebno presenečenje. S seboj
je pripeljala edinega policijskega
vikarja v Sloveniji g. Janeza Nova-
ka, ki nam je na kratko spregovo-
ril o svojem delu, ki ga opravlja
(šmarnice tega dne so govorile
prav o delu policijskega vikarja).
Pri sv. maši je bilo prav slovesno,
saj so sodelovale skupine bralcev
iz posameznih župnij s prošnjami
ter uvodi. Z ubrano pesmijo pa so
slovesnosti dodali še svojo noto
Šentviški slavčki. Po sv. maši je
sledila podelitev priznanj in knji-
žne nagrade vsem udeleženim
župnijam ter podelitev posebnih
nagrad zvestim bralcem, ki že šti-
ri leta sodelujejo pri SBP! Prizna-
nja so prejeli iz rok Berte Golob
ter Zdenke Mastnak, predstavni-
ce Celjske Mohorjeve družbe.
Posebno pohvalo si vsekakor za-
služijo vsi animatorji, starši in du-
hovniki, ki spodbujajo otroke k
branju. 

Zaradi deževnega in mrzlega
vremena je bila tokrat hoja po
Slomškovi poti prepuščena odlo-
čitvi posameznikov in župnij. Ne-
kateri so kljub vsemu vztrajali do
konca. Vsi pa smo si pomahali v
pozdrav in si rekli, da se nasled-
nje leto spet srečamo.

Naj ob koncu pripišem še za-
hvalo tistim, ki nas resnično pod-
pirajo in aktivno sodelujejo, da
SBP živi in diha ter se širi tudi na
druga področja. Glavni in vodilni
so torej: Miha Herman (pobud-
nik), Berta Golob (strokovna po-
moč), Jože Faganel, Simon Ozva-
tič in drugi sodelavci Celjske Mo-
horjeve, člani Slovenskega kate-
hetskega urada, v čigar okviru se
odvija akcija, ter sodelavci Nad-
škofijskega katehetskega urada
Maribor (povezovanje in sodelo-
vanje na vseh ravneh).

Andreja Štunf
Medškofijski odbor za SBP 7

slomskov list 64 september 2010:slomskov list 61 sept 2008.qxd  15.9.2010  15:51  Page 7



8

SLOMŠKOV LIST

Lanskoletni teden Karitas je no-
sil naslov Kruh za življenje. Cerkev
v Sloveniji je želela v obliki dobro-
delnih akcij in drugih družbeno-
kulturnih dogodkov opozoriti jav-
nost na socialno najbolj ogrožene
člane naše družbe. Naraščajoče
številno brezposelnih in resne so-
cialne razmere med nami smo sku-
šali na poseben način položiti pred
Gospoda. 

Ob 10.00 je bila molitvena ura,
ob 11.00 pa sv. maša, ki jo je daro-
val škof msgr. dr. Marjan Turnšek,
predsednik Slovenske Karitas, z
mnogimi duhovniki iz vseh
(nad)škofij.

Vsakoletnemu vabilu na to sre-
čanje se je tokrat odzvalo med
1500 do 1700 ljudi, saj v Sloveniji
deluje več kot 440 župnijskih Kari-
tas. Mnogi so prišli z avtobusi (30),
drugi z ostalimi prevoznimi sred-
stvi. Karitas je najbolj prepozna-
vna in razširjena oblika zbiranja in
posredovanja pomoči najbolj po-
trebnim in šibkim v Cerkvi na Slo-
venskem, občasno pa tudi izven
njenih meja. Poleg slovenske, ško-
fijskih in župnijskih Karitas obsta-
jajo še nekatere druge dobrodelne
ustanove, ki opravljajo podobno
poslanstvo.

»Zbrani pri sv. evharistiji, kjer je
v koščku zemeljskega kruha sim-
bolno združena vsa resničnost
sveta, znova dojemamo Jezusov
zgled, ki govori, da je krščanstvo
zavzemanje za drugega ali pa ni
krščanstvo. Kristjani imamo še en
razlog več, da ne moremo v miru
živeti in zreti na potrebe in revšči-
no bližnjih. Ali ne bomo tudi danes
na oltarju, kot vsako nedeljo, zrli,
kako se Jezus kot Kruh vzame,
blagoslovi, razlomi in da (prim. 1
Kor 11,23–24)! Oči telesa in oči

srca potrebnih zrejo v nas v priča-
kovanju čudeža pomnožitve kruha
– vsakršnega kruha, « nas je v ho-
miliji nagovoril škof Turnšek.

Slomškova Ponikva in Slomšek
nas vsako leto nagovarjata k vztra-
janju v dobrem. Vodi nas po poteh,
ki jih je že oznanjal Janez Zlatou-
sti. Slomškovemu Tončku je že kot
fantiču mama v najnežnejšem

otroštvu približala razlago, upod-
obljeno na prižnici cerkve njegove
krstne župnije. Z njo mu je pose-
bej vtisnila v srce moč in voljo do
bitke v boju med dobrim in zlim ter
ga spodbudila k dobremu.

Vsakoletno množično srečanje
sodelavcev Karitas v molitveni uri
in tudi med mašo zaznamujejo
mnoge spovedi prostovoljcev. Ta
prva pot spreobrnjenja nam nare-
kuje odpuščanje krivde svojim
bližnjim. Občestvo prostovoljcev,
ki v ubrani pesmi in zbrani molitvi
usmerja svoja srca k Bogu, čuti
vsak soudeležen milostni trenutek
srečanja z Gospodom. Tako začu-

timo, kako v vsej moči deluje milo-
ščina obiskovalcev in številnih, ki v
tem dnevu darujejo svoje darove v
dobrodelnem koncertu, ki preko
medijev zajame ves slovenski pro-
stor.

Če pri vsej tej dobroti ne pozabi-
mo še na Slomškovo priporočanje
ponižnosti in skromnosti, ki nas jo
uči v tolikih zgledih, potem smo

resnično lahko veseli Slomškove
šole, kako v pravičnosti živeti
evangelij. Ko se pri sv. maši Go-
spodu zahvaljujemo s sodelavci in
prostovoljci, se v srcu obračamo k
Božji Ljubezni ter vanjo polagamo
vse dobrotnike širom Slovenije in
tudi preko naših meja, da bi zasli-
šali Božji glas na dnu svojih src in
se po svojih močeh odzvali na
»klic dobrote« ter po svojih daro-
vih za vse potrebne postali »kruh
za življenje«. Čutili smo, kako nas
je globoko nagovorilo geslo tega
leta.

Globoko doživetje srečanja na
Ponikvi v nas še vedno odmeva in

Slomškova PonikvaSlomškova Ponikva
v luči romanja, 25. novembra 2009v luči romanja, 25. novembra 2009
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tudi mora odmevati, saj to ni bil do-
godek za en dan. V zadnjem času
smo priča vedno hujšim krivicam,
ki se množično dogajajo delavcem
v nekaterih slovenskih podjetjih.
Kako močno nas premetava v raz-
burkanih valovih sedanjega časa,
nedopustne krivice se dogajajo
pred našimi očmi v slovenskem
prostoru. Spoznavamo, da živeti
evangelij danes in črpati iz velike
zakladnice Slomškove šole, pome-
ni ne samo pomagati in blažiti sti-
sko ampak tudi opozarjati na krivi-
ce, ki se dogajajo zaradi neučinko-
vite zaščite temeljnih pravic delav-

cev. Po Slomškovem zgledu si
skušajmo oblikovati čut za pravi-
čnost. Njegova socialna pesem
Ubogi otrok v faberkah pravi na
koncu 

Kolko revnih, zapuščenih
je po faberkah otrok!
Kjer ni vere, ni ljubezni,
tam je samo dnar njih bog. 

V našem času in v teh razmerah
odpuščanja delavcev še posebej
kliče k oblikovanju čuta za pravi-
čnost vseh, ki ostajajo brez služ-
be, brez plačila za opravljeno delo. 

Naj zaključim z mislijo iz Svete-
ga pisma, ki nam po številu kar za
vsak dan v letu pravi: Ne bojte se!«
V upanju, zaupanju v dobroto in
globokem čutu pravičnosti vstopa-
mo v pastoralno leto 2010–2011, ki
bo leto krščanske dobrodelnosti
in solidarnosti in bo potekalo pod
geslom: »Nosíte bremena drug
drugemu« (Gal 6,2). Opogumljeni
v šoli blaženega Slomška se znova
veselimo srečanja prostovoljcev
na Ponikvi. Nasvidenje! Pridite tudi
vi med nas!

Rok Metličar

SLOMŠKOV LIST

Z molitvijo in prošnjami sem
se obračala v Celju k blaženemu

Slomšku in obiskala njegov grob v Slom-
škovi cerkvi. Čutila sem, da le on lahko poma-

ga in usliši moje prošnje. Prosila sem za svojega
vnuka, ki je globoko zabredel v zasvojenost z drogami. Bi-

li smo obupani, saj je pristal sam na cesti in pri tem skoraj izgu-
bil življenje. Moje bolečine in groze se ne da opisati. Tolažbo in upa-

nje sem vedno iskala v molitvi. Verjela sem, da le molitev k blaženemu
Slomšku lahko pomaga. Da, le on nam bom pomagal in uresničil naše prošnje in

molitve. Zgodila se je Božja volja in naše molitve so bile uslišane. Vnuk je odšel v ko-
muno na dolgo in težko pot zdravljenja. Še vedno sem molila in prosila, da mu uspe, saj je

zdravljenje bilo težko in je zahtevalo veliko volje do življenja.
Po končanem zdravljenju se je vnuk vrnil zdrav in sedaj je med nami srečen. Trpljenje se je končalo.
Še enkrat hvala blaženemu Slomšku in Materi Božji.

Stara mama D. V. in vnuk Z. S.

ZahvalaZahvala
blaženemublaženemu

SlomškuSlomšku
in Materi Božji!in Materi Božji!
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Blaženi Anton Martin Slomšek!
Prosim te, da bi se zmanjšalo

število otrok, ki iz slabih domov in
šol zaidejo v slabo družbo. Če-
prav sem še sama otrok in ne ra-
zumem vsega, mi je zelo hudo, ko
vidim,  kako se mladi dobesedno
prodajajo s telesom in dušo.

Maja

Ob dnevu odprtih vrat v bogo-
slovju se zahvaljujemo blaženemu
Antonu Martinu Slomšku za vse
dobrote, ki smo jih bili deležni. 

Mladi iz Dravograda, Libelič in
Raven na Koroškem.

… saj veš, za ljubezen, modrost,
pravilne življenjske odločitve, ve-
ro, zdravje, nasmehe in življenj-
ske zmage … ter mnogo želja ki
so v srcu … Hvala Ti, da si!

Sonja

Hvala Ti za življenje, Slomšek!
Oliver

Dragi Anton Martin Slomšek!
Hvala ti, ker nas čuvaš. Hvala ti,

ker nas uslišiš. Čuvaj, lepo pro-
sim, mojo mamico, ki je daleč od
nas. Varuj jo in ji daj zdravja. Lepo
te prosim, da ji na zahvalni dan
pošlješ velik poljub ter ji poveš,
da sem tudi jaz z njo v srcu. Reci
ji, da jo imam rada. Varuj nas pro-
sim, še naprej.

A. M. N. K.

Blaženi Anton Martin Slomšek
Prosiva te, da pomagaš najine-

mu sinu Roku, da ozdravi in preži-
vi. Prosiva, da bi ta operacija kon-
čno uspela. Obljubljava, da ga
bova učila hoditi po pravi poti in
da ga bova vzgajala v krščanski
ljubezni. Prosiva te, za njegovo ži-
vljenje in da bi lahko zanj skrbela.
Ponižno te prosiva za vse to.

Mamica in ati

Umrla mi je zelo skrbna in do-
bra babica. Prosim te, izprosi ji
nebesa!

Večno hvaležna veroučenka
Maruša

Blaženi škof Slomšek!
Prižgal sem svečko za mojega

deda Boruta. Sladko spančkaj,
blaženi Slomšek.

Mali Žan

Moram se ti ponovno zahvaliti
za tvojo podporo in upam, da mi
boš danes naklonil srečo in da
bom uspešno naredila maturo.
Hvala Ti! 

B. P.

Blaženi Anton Martin Slomšek!
V tvoje varstvo izročam novo ži-

vljenje, ki ga nosim v sebi. Prosim
te za zdravje tega bitjeca.

Bodoča mama

Ljubljeni moj Slomšek!
Hvala ti, ker me zmeraj tako le-

po sprejmeš. Hvala Ti, ker spreje-
maš tudi mojega sina. Prosim Te,
še se spomni kdaj name. Tu in
tam vrzi oko na mojo družinico.
Odpusti mi vsakodnevne grehe.
Ljubim Te z vsem svojim bitjem.
Počivaj v miru!

Mateja

Ljubi Slomšek!
Želim si doseči prav dober

uspeh, želim postati dober uče-
nec in dober nogometaš.

Hvala! 

Hvala Ti, je premalo za vse, kar
si storil zame. Prosim Te, da bi
končno našla ljubezen, ki si jo ze-
lo želim. Prosim za zdravje vseh
nas, za službo, za moji sestri in za
starše, za prijatelje. Prosim, da bi
se z novo sodelavko razumeli in
se imeli lepo.

Urška

Hvala Ti, blaženi Anton Martin
Slomšek, da si uslišal mojo proš-
njo. Pokazal si mi pot, ki je posuta
s cvetjem. Ta pot, po kateri ho-
dim, naj se ne konča nikoli in da si
vedno z menoj, moj blaženi Anton
Martin Slomšek.

Manica                   

Odmevi sOdmevi s
SlomškovegaSlomškovega

grobagroba

Pro si mo vse, ki ste se za te kli po po moč k bla že ne mu ško fu A. M. Slom šku  in ste bi li us li ša ni,

da nam spo ro či te svo je izkušnje ter jih – po mož nos ti – pod kre pi te z do ka zi .

To nam pošljite na naslov: Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 Maribor, s pripisom »postulatura«

ali po e – pošti na naslov: postulatura.slomsek@nadskofija-maribor.si

Zbral Matjaž Kramberger

10

slomskov list 64 september 2010:slomskov list 61 sept 2008.qxd  15.9.2010  15:51  Page 10



11

SLOMŠKOV LIST

Blaženi Anton Martin Slomšek
je storil veliko dobrega. Med dru-
gim je spodbudil izdajanje zbor-
nika Drobtinice in vanj tudi sam
veliko pisal. Tudi na ta način je
dajal ljudem to, kar so potrebo-
vali, obenem pa jih je vzgajal.

Mnogi ljudje so stopali po
Slomškovih stopinjah, po stopi-
njah dobrote, razdajanja, soču-
tja. Tudi božji služabnik duhov-
nik Danijel Halas je imel zelo pre-
tanjen čut za sočloveka. Ta čut je
razvijal že kot otrok v domači
družini, še bolj pa kot bogoslo-
vec in duhovnik. V njegovem
času ni bilo kakšne organizacije,
ki bi se posebej posvečala do-
brodelnosti, vendar je bila pot do
človeka tudi takrat široko odpr-
ta. Navsezadnje človek zmeraj
potrebuje sočloveka in tudi da-
nes velja, kakor je rekel Jezus:
Reveže boste vedno imeli med
seboj. Danijel Halas se je zave-
dal, da ni revež samo tisti, ki ni-
ma kruha ali strehe nad glavo.
Revež je tudi tisti, ki je zasle-
pljen, ki dela zlo, ki greši. Pravza-
prav je tak človek največji revež.
Zato je Danijel Halas vse svoje
moči usmeril v oznanjevanje Kri-
stusovega evangelija, v pomoč
ljudem, da bi se osvobodili gre-
ha.

Že kot bogoslovec je budno
spremljal življenje ljudi, pred-
vsem v svojem domačem okolju.
Tako je ogorčen prebral članek v
Novinah, ki je pisal o odnosu
med reveži in bogataši. Bral je
med drugim: »Revež je dolžan
omejiti porabo in kupovati samo
najbolj potrebno. Ko to stori, ima
pravico do miloščine kakor vsak
pošten revež. Te miloščine mu
bogataš ne sme odreči.«

Izdajatelju časopisa duhovniku
Jožefu Kleklu je napisal pismo in
se zavzel za pravično ureditev, ki

naj jo zastopa in podpira tudi
Cerkev. »Torej siromak, ki že itak
nima nobenih materialnih dobrin
v tem življenju, ki je včasih kaj,
včasih nič, ki hodi raztrgan in za-
krpan okrog, zraven pa dela zju-
traj od štirih pa zvečer do deve-
tih, tako da se ves poti in si niti
ob nedeljah ne more privoščiti
kakega razvedrila, je sedaj še
dolžan zapravljanje omejiti! Saj
nima kaj zapravljati! In potem
ima pravico do miloščine! To je
greh pisati! Za takega delavca je

miloščina krivica, ker on noče
miloščine, ampak pošteno de-
lo!«

Zdi se, da je Danijel Halas te
besede pisal za naš čas, ko se
tudi dogajajo velike krivice.

Pogrele so ga tudi besede v
Novinah: »Bogataš ne sme poza-
biti, da svojega bogastva nikoli ni
dobil brez božjega blagoslova,
pa če se je še tako trudil. Ta bla-
goslov so velikokrat izprosile
molitve revežev, ki jih Bog še po-
sebej rad usliši.«

»To je nekaj groznega,« je Kle-
klu odgovarjal Danijel Halas. »To-
rej Bog je blagoslovil bogastvo
nekaterih na račun siromakov, ki
so zato padali v vse večjo revšči-
no. Kajti če se na eni strani kup
veča, nujno mora na drugi stran
nastajati jama. In ta blagoslov
nekaterim naj bi izprosile molitve
siromakov! Ja, kakšen je potem
ta Bog?! Siromaki sami si z molit-
vami ne morejo izprositi niti vsa-
kdanjega kruha, ali z drugimi be-
sedami: Bog njihove prošnje za

njihove lastne stvari ne usliši,
ampak jih pusti stradati, njihove
molitve pa obrača v dobro boga-
tašev!«

Teh besed ni poslal za objavo v
časopisu, temveč Kleklu ose-
bno. Ni želel nikogar prizadeti,
zato jih tudi ni želel objaviti. Je
pa gotovo ob različnih priložno-
stih o tej temi govoril in vzpodbu-
jal ljudi k pravičnosti.

Danijel Halas je imel čut za sti-
sko revežev, imel je odprto srce

K o z a r e c  h l a d n e  v o d eK o z a r e c  h l a d n e  v o d e
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Iz da ja: Po stu la tu ra pos top ka za Slom ško vo ka no ni za ci jo, od go vor ni ured nik: mag. Alojz Kačičnik, župnik na Ponikvi.

Lektorirala: dr. Fanika Krajnc Vrečko, fotografije: Ivan Vinovrški, Drago Juteršek, foto Anka, Matjaž Kramberger

Za Nad ško fi jo Ma ri bor za lo ži la Slom ško va druž ba d.o.o. – Ma ri bor, priprava za tisk: Andrej Šauperl

Da ro vi od septembra 2010:

Zdravko Klemenčič, Mari-
bor, 100 €, Marija Klemečič,
Maribor, 100 €, Marija Šra-
jner, Muta, 100 €, družina
Zlobec, Italija, 100 €, Eliza-
beta Petrun, Ribnica, 100 €,
Avgust Pirs, Rogaška Slati-
na, 20 €, Andreja Mavrič
Lenart, Kranj, 20 €, Marija
Rajšp, Sp. Ivanjci, 10 €,
Jožica Soršak, Šentilj v
Slov. goricah, 20 €, Neža
Rožanc, Celje, 40 €, Zofija
Bernjak, Benedikt, 50 €,
Štefanija Bohar, Grad, 20€,
Poldi Zupanc, Šmartno v
Rožni dolini, 20 €, Marija
Cerer, Cleveland ZDA,
65,97 €, Ivica Majer,
Ljubečna, 100 €, Štefka Ko-
govšek, Dol. Boštanj, 50 €

Vsem, ki s svo ji mi da ro vi po -
ma ga te pri pos top ku za Slom -
ško vo ka no ni za ci jo in za iz da -
ja nje Slom ško ve ga li sta, se  is -
kre no za hva lju je mo. Naj vam
bo bl. škof Slom šek ve lik pri -
proš njik, dob ri Bog pa bo gat
plač nik!
Pri po ro ča mo se še na prej za
va še da ro ve! Od te ga bo od -
vis no red no iz ha ja nje Slom -
ško ve ga li sta!
__________________________

Svo je da ro ve lah ko na ka že te na:
Nad ško fi ja Ma ri bor,
Slomškov sklad
Ra if fe i sen ban ka, d. d.
TRR  24100-9003862213
Za nakazilo iz tujine:
SWIFT: KREKSI22
IBAN: SI56241003862213

Slom škov sklad

in tudi odprto dlan. To je pose-
bej pokazal kot kaplan in župnik.

Ko je deloval v Lendavi, kjer ži-
vijo tudi Madžari, se je v počitni-
cah odpravil na Madžarsko, da
bi se naučil madžarskega jezika.
Zavedal se je, da lahko samo v
maternem jeziku uspešno ozna-
nja evangelij. Zato mu ni bilo žal
denarja, ki ga je porabil za biva-
nje v Sombotelu.

Za madžarsko govoreče verni-
ke je organiziral naročniško ak-
cijo in zbral 450 naročnikov
madžarske verske revije Hitelet.
Oskrbel jim je tudi molitvenike v
madžarščini. Vse to je delal iz
ljubezni do ljudi, h katerim je bil
poslan. Ni delal razlike med Slo-
venci in Madžari, zanj je bil vsak
človek Božji otrok in vsakemu je
po svojih močeh pomagal.

Svojo dlan je odpiral tudi verni-
kom v Veliki Polani. Otrokom je
večkrat kupil košaro češenj. Od
marsikatere družine, ki je bila v
gmotni stiski, ni sprejel dajatve,
temveč je celo po sestrah, ki sta
mu gospodinjili, poslal kakšno
pomoč.

Dobroto je izkazoval tudi svo-
jim nasprotnikom. Z organiza-
torji komunističnega gibanja se
ni strinjal, ni pa jih ovajal, kar bi
sicer lahko storil in so to okupa-
torji od njega tudi zahtevali.

Na prižnici in v osebnih pogo-
vorih je ljudi vzpodbujal k dobro-
ti. Vsak človek lahko dela dobro,
še tako velik revež lahko sočlo-
veku veliko da. Danijel Halas je
pogosto odpiral Sveto pismo in
prebiral besede iz Matejevega
evangelija: »Kdor da piti samo
kozarec hladne vode enemu iz-
med teh malih, ker je ta imeno-
van učenec, resnično, povem
vam, ne bo izgubil svojega plači-
la« (Mt 10,42).

Ob vrnitvi iz zapora se je za-
hvalil vsem svojim vernikom, ki
so zanj molili, darovali za svete
maše, podpisovali prošnje za iz-
pustitev. Vsa ta dejanja so bila
kakor kozarci hladne vode, ki so
mu jo verniki nudili.

Vsako dejanje dobrote je ko-
zarec hladne vode. Te kozarce
hladne vode delijo ljudje še da-
nes. Kozarce hladne vode so po-
darjali polanski verniki, ko so
zbirali sredstva za Halasov na-
grobnik, ali ko so kasneje gradili
veroučni dom Danijela Halasa.
Kozarec hladne vode so podarili
verniki na Hotizi in v Kotu, ki so
postavili spominska znamenja.
Kozarec hladne vode podarjajo
romarji, ki se zbirajo na mese-
čnih molitvenih shodih, ki roma-
jo po njegovi romarski poti, ki
ohranjajo spomin nanj, ki po nje-
govem zgledu delajo dobro svo-
jim bližnjim.

Lojze Kozar ml.
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