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UVOD 

 

Pesem V nebesih sem doma, je prav gotovo ena izmed najbolj znanih Slomškovih 

pesmi. Ko se letos spominjamo 160 letnice njegove smrti, si lahko mislimo, kako 

sedaj v polnosti uživa tisto nebeško veselje, ki si ga je že tu na zemlji tako živo 

predstavljal. Če je bil takrat na zemlji tako povezan z nebeškim veseljem, si 

lahko predstavljamo, da je sedaj v nebesih podobno povezan z našimi zemeljskimi 

napori. Zato ga letos želimo s pomočjo štirih nagovorov, gledati kot tistega, ki 

nam s svojo priprošnjo pomaga doseči cilj za katerega smo ustvarjeni. Tako kot 

se je on trudil že na zemlji ljubiti Boga z vsem svojim srcem in bližnjega kot 

samega sebe, tako si to želi tudi za nas, saj je to edino pravo življenje, ki ga ne 

smemo zamuditi. Tako kot je pred več kot 160 leti Slomšek vodil mu zaupano 

škofijo, tako danes gotovo prosi pri Bogu za vse nas. 

 

mag. Franček-Francesco Bertolini  
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23. NEDELJA MED LETOM – PRIPRAVA NA SLOMŠKOVO NEDELJO 

4. 9. 2022 

MOČ MOLITVE, PRIPROŠNJE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UVOD 

Bratje in sestre! – Septembrske nedelje povedo, da je ta mesec v pastoralnem in 

duhovnem pogledu izredno razgiban in vsebinsko bogat; je podoba življenja Cerkve na 

Slovenskem. Na poseben način je zaznamovan z dogodki in dogajanji iz življenja bl. škofa 

Slomška. V tem mesecu je bil posvečen v duhovnika (8.9.1824); v septembru je opravil 

zgodovinsko dejanje – prenos škofijskega sedeža iz Št. Andraža na Koroškem v Maribor 

(4.9.1859), kjer je tri leta za tem, 24. septembra 1862, umrl. Letos obhajamo 160-letnico 

njegove smrti. Ne moremo prezreti, da je bil tudi v tem mesecu razglašen za blaženega (19.9. 

1990). 

Na začetku tega jubilejnega evharističnega slavja očistimo srca s priznanjem in kesanjem 

svojih grehov, da bomo svete skrivnosti dostojno obhajali Bogu v slavo in zahvalo, bl. 

Slomšku v priprošnjo, sebi pa v duhovni blagor in zveličanje. 

 

NAGOVOR 

Geslo letošnje Slomškove nedelje se glasi: Slomšek prosi za nas. – V kratkih 

premišljevanjih se bomo srečali z našim priprošnjikom in učiteljem molitve. Res, Bog ne 

potrebuje svetnikov, saj mu ni mogoče kaj dodati ali odvzeti. On je sama Popolnost. Vse je 

njegovo. Tudi Slomšek ne potrebuje razglasitve za svetnika, saj je bilo že od njegove smrti 

med ljudmi splošno prepričanje, da je svetnik. Edini, ki potrebujejo Slomška svetnika, smo 

mi. Mi potrebujemo priprošnjika iz svojih vrst. Potrebuje ga naš narod, naše družine, naša 

mladina. 

Ker se pripravljamo na nedeljo mladih in njihovo srečanje v Stični, posvetimo nekaj misli 

Slomškovi molitvi ali priprošnji za mlade. Držal se je načela: Kdor dela za mlade, dela za 

prihodnost naroda, Cerkve in človeške družbe. 

Pri vzgojnem poslanstvu je Slomšek uporabil vsa naravna in nadnaravna sredstva. In med 

slednjimi je na prvo mesto postavil molitev. Pogosto in z vso srčnostjo je govoril o molitvi. O 

tem priča vrsta molitvenikov ki jih je spisal, posebej za mlade: »Življenja srečen pot« za fante 

in »Krščansko devištvo« za dekleta. Molitev mu je bila »nebeška pošta; po njej gredo naše 

prošnjo gor, po njej pridejo darovi Božje milosti dol.«  

Molitev nas najtesneje in najbolj osebno poveže z Bogom, saj se uresničuje apostolova 

beseda: »V njem živimo, se gibljemo in smo« (Apd 17,28). Še več, molitev nam daje moč, da 

se v duhu današnjega evangelija odpovemo vsemu, celo najtesnejšim družinskim in 

sorodstvenim vezem. Te vezi so nekaj lepega in velikega, vendar človeka vežejo, so vezi. Za 

Jezusa se more brez pridržka odločiti in za njim hoditi le tisti, ki je vsega osvobojen, prost 

vseh vezi. Zato pravi Jezus v evangeliju: »Nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar 

ima, ne more biti moj učenec« (Lk 14,33). Njega je treba postaviti na prvo mesto, potem bo 

vse drugo na pravem mestu, pa naj so to oče, mati, bratje, sestre, ali kaj drugega. To moč 

odločanja, ki veje iz današnjega evangelija, naj nam izprosi blaženi Slomšek! 
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PROŠNJE ZA VSE POTREBE 

Bratje in sestre, ko se pripravljamo na obhajanje Slomškove nedelje ob 160-letnici njegovo 

smrti, zaupno prosimo nebeškega Očeta, naj posluša in usliši naše prošnje: 

  

1. Blaženi škof Slomšek je bil pastir in učitelj Božjega ljudstva; prosimo za papeža 

Frančiška, naše škofe in vse pastirje Cerkve na Slovenskem, naj nas v moči Svetega 

Duha vodijo po načrtovani sinodalni poti. 

2. Nebeški Oče, razsvetljuj voditelje našega naroda, da bodo skrbeli za skupno blaginjo 

in za tiste duhovne in narodnostne vrednote, iz katerih so rasli naši predniki. 

3. Prosimo te za katehete, učitelje, vzgojitelje in vse, ki so si izbrali bl. Slomška za 

svojega zavetnika, naj v njegovem duhu skrbijo, da nam bo sveta vera v še večji meri 

luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove omike. 

4. Blaženi Slomšek je veliko molil in delal za nove duhovne poklice, naj izprosi našim 

mladim duha velikodušnosti, da se bodo z odprtim srcem odločali za apostolsko delo 

med Božjim ljudstvom. 

5. Nebeški Oče, veselimo se bogatih duhovnih sadov Slomškove beatifikacije, razveseli 

in obogati naš narod z njegovo kanonizacijo, da bomo imeli svojega priprošnjika in 

zavetnika pri tebi med svetniki. 

6. Nebeški Oče, obdari nas z darovi Svetega Duha, da bomo po priprošnji in zgledu bl. 

Slomška v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni. 

 

Te in vse druge prošnje, ki jih sedaj z darovi polagamo na tvoj oltar, usliši ti, ki živiš in 

kraljuješ vekomaj. Amen.  

 

 

       dr. Franc Kramberger, nadškof v pok. 

 

 

(Skupaj) molimo 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. 

 

Blaženi Anton Martin Slomšek. 

Prosi za nas! 
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24. NEDELJA MED LETOM – PRIPRAVA NA SLOMŠKOVO NEDELJO 

11. 9. 2022 

MOLITEV ZA SREČNO ZADNJO URO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UVOD 

 Bratje in sestre! Za nami je poletje v katerem smo lahko še posebej sproščeno in od 

blizu uživali lepote narave, ki nas obdaja. Tudi Slomšek je občudoval lepoto slovenskih dežel 

in v njej videl Božji dar za katerega moramo biti hvaležni in ga varovati. Pred nami je novo 

katehetsko leto, čas ko župnijska skupnost zaviha rokave, zato da bi mladim dala znanje in 

veščine za lepo in pošteno življenje. 

Slomšek je nekoč zapisal: Delo nam zemljo polepša in nas s kruhom oskrbi, nam zdravje 

ohrani in nas greha varuje. Naj nam bo fizično in umsko delo, ki je pred nami v blagoslov. 

Če pa smo z grehom zavili stran od poti pravičnosti, se spet obrnimo k usmiljenemu Očetu in 

ga prosimo odpuščanja. 

 

NAGOVOR 

 Ena izmed mnogih stvari, ki jih lahko občudujemo pri Slomšku, je njegova 

osredotočenost na zadnji cilj našega življenja. Pogosto nas spomni, da se bo nekoč vse, za kar 

se na zemlji trudimo, končalo. Vse bogastvo tega sveta, vse znanje stoletij in tudi najslavnejša 

dejanja, nam nič ne koristijo, če ni na prvem mestu ljubezen do Boga in do bližnjih. Zato nas 

vabi naj molimo za srečno zadnjo uro. Moliti za srečno zadnjo uro ne pomeni moliti, da bi 

umrli brez bolečin. Moliti za srečno zadnjo uro pomeni moliti, da bi umrli pripravljeni. 

Umreti pripravljeni pa pomeni umreti spravljeni z Bogom in z bližnjimi. V svojem 

krščanskem realizmu Slomšek dobro ve, da morajo milosti, ki prihajajo iz molitve najti 

plodno zemljo v našem življenju in vsakdanjih odločitvah. Slomšek ve, da je človek na svetu 

zato, "da Boga časti in se naposled zveliča", in vendar kot škof posveti vse svoje sile, da bi že 

tu v začasni domovini čim lepše živeli s pomočjo znanja in poštenega dela. 

Vsakdanja molitev za srečno zadnjo uro ima posebno moč. Pomaga nam na svoje trenutne 

okoliščine gledati s perspektive konca. To pomeni, da nam že sedaj pomaga drugače in bolje 

živeti, saj takoj začutimo, da to za kar se trenutno tako ženemo, nekoč in to je lahko zelo 

kmalu, ne bo imelo več takega pomena. Molitev za srečno zadnjo uro prinaša mir, modrost in 

motivacijo za dobre odločitve, saj kot pravi Slomšek: Za današnji dan vemo, da ga imamo; 

ali še jutri doživimo, ne vemo. 

 

PROŠNJE ZA VSE POTREBE 

 Bratje in sestre, ko se pripravljamo na obhajanje Slomškove nedelje ob 160-letnici 

njegovo smrti, zaupno prosimo nebeškega Očeta, naj posluša in usliši naše prošnje: 

  

1. Blaženi škof Slomšek je bil pastir in učitelj Božjega ljudstva; prosimo  za papeža 

Frančiška, naše škofe in vse  pastirje Cerkve na Slovenskem, naj nas v moči Svetega 

Duha vodijo po načrtovani sinodalni poti. 

2. Nebeški Oče, razsvetljuj voditelje  našega naroda, da bodo skrbeli za  skupno blaginjo 

in za tiste duhovne in narodnostne  vrednote, iz katerih so rasli naši predniki. 
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3. Prosimo te za katehete, učitelje, vzgojitelje in vse, ki so si izbrali bl. Slomška za 

svojega zavetnika, naj v njegovem duhu skrbijo, da nam bo sveta vera v še večji meri 

luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove omike. 

4. Blaženi Slomšek je veliko molil in delal za nove duhovne poklice, naj izprosi našim 

mladim duha velikodušnosti, da se bodo z odprtim srcem  odločali za apostolsko delo 

med Božjim ljudstvom. 

5. Nebeški Oče, veselimo se bogatih duhovnih sadov Slomškove beatifikacije, razveseli 

in obogati naš narod z njegovo kanonizacijo, da bomo imeli svojega priprošnjika in 

zavetnika pri tebi  med svetniki. 

6. Nebeški Oče, prosimo te zato, da ko bo prišla ura, bomo spravljeni s teboj in ljudmi 

zaključili naše zemeljsko potovanje in smeli doživeti objem tvoje neskončne ljubezni. 

 

 Te in vse druge prošnje, ki jih sedaj z darovi polagamo na  tvoj oltar, usliši ti, ki živiš 

in kraljuješ  vekomaj. Amen.  

 

 

     mag. Francesco Bertolini, župnik 

 

(Skupaj) molimo 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. 

 

Blaženi Anton Martin Slomšek. 

Prosi za nas! 
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25. NEDELJA MED LETOM – PRIPRAVA NA SLOMŠKOVO NEDELJO 

18. 9. 2022 

KAKO SE PRIPRAVIM NA NEBESA? 

 

UVOD  

Dragi zbrani! Obhajamo 25. nedeljo med letom, nedeljo slovenskih svetniških kandidatov. 

Šele v zadnjem času, nekako  zadnjih 100 let, Slovenci odkrivamo, da smo tudi narod 

svetnikov. Naša domovinska zavest je povezana tudi z razvojem svetniške zavesti. Naj nam 

tudi ta sv. daritev pomaga, da bomo zoreli v zavesti, da imamo, kakor ugotavlja že bl. Škof 

Slomšek,  tri domovine: Cerkev, Slovenijo in Nebesa. Pa v začetku tega sv. dogajanja 

priznajmo našo grešnost in pomanjkanje ljubezni do teh naših domovin in prosimo Božjega 

usmiljenja.  

 

NAGOVOR 

Dragi bratje in sestre v Kristusu! 

Smo v  mesecu septembru, ki je poleg začetka šolskega in veroučnega leta, jeseni, ki nas 

razveseli s sadovi narave, še posebej zaznamovan s svetniškim likom našega prvega 

domačega vzornika svetosti bl. Škofa Antona Martina Slomška. Velika je njegova duhovna 

zapuščina za naš slovenski narod in šele v prihodnosti jo bomo v celoti odkrili. Med 

njegovimi mnogimi zapisanimi in ohranjenimi besedili najdemo zelo navdihujoč stavek: »Naj 

stane kar hoče, nebesa morajo biti naša.« To je cilj naše krščanske poti, ki jo je škof 

Slomšek imel vedno pred očmi, zase, za svoje življenje, in je k temu cilju vabil ljudi okrog 

sebe na vsakem koraku svojega delovanja. Imeti pravi cilj v življenju. Kako pomembno je 

to. V današnjem času namreč pozorno oko hitro opazi množice brezciljno tavajočih ljudi, 

izgubljenih v svetu, ki ponuja vse, daje pa nič. Cerkev nas sredi te zmede tudi danes in vedno 

vabi, da ne bi nikoli izgubili izpred oči cilja, ki je nebeška domovina. Cena za vstop vanjo je 

zvestoba v malih, vsakodnevnih, neopaznih in na videz nepomembnih stvareh, če nam bo 

uspelo to, nam bo morda zaupano tudi kaj več. V današnjem evangeliju smo namreč slišali: 

»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je 

krivičen tudi v velikem«. Zavedajmo se torej, kako je pomemben naš ljubeč odnos do Boga, 

do sočloveka in do samega sebe. Trudimo se zato vsak dan napredovati v hoji za Gospodom. 

Vsak dan šteje, vsaka ura in minuta našega zemeljskega življenja sta pomembni, morda celo 

usodni za našo večno prihodnost. Bog daj, da bomo tako vsak na svojem mestu in v svojem 

okolju izpolnili Božjo voljo in nam bo nekoč tudi dano prestopiti nebeška vrata. Amen.   

 

PROŠNJE ZA VSE POTREBE 

Naš Odrešenik Jezus Kristus, v skupnih prošnjah te zbrani v Sv. Duhu, danes na nedeljo 

Slovenskih svetniških kandidatov zaupno prosimo: 

1. Gospod Jezus, Kralj vesoljstva, prosimo te za krščansko Evropo in še posebej za naš 

slovenski narod, da bi ostal zvest evangeliju! 

2. Gospod Jezus naš Odrešenik, v katerem biva vsa polnost božanstva, prosimo te za 

Cerkev na Slovenskem, daj nam modrih pastirjev, ki bodo vodili verno ljudstvo! 

3. Gospod Jezus Kralj miru, ki si Sin Večnega Očeta, prosimo te za mir v Ukrajini in po 

vsem svetu! 
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4. Gospod Jezus, vir življenja, prosimo te za mladi rod, naj najde moč za prihodnost v 

tebi! 

5. Gospod Jezus, vir vse tolažbe, potolaži vse trpeče, žalostne in bolne, da bodo s 

pogumom nosili svoj križ! 

6. Gospod Jezus, ki si zveličanje vsega sveta, usmili se naših dragih rajnih in jih sprejmi 

v nebeško domovino.  

 

Gospod, ki si sonce našega življenja, poslušaj in usliši naše prošnje in bodi z nami zdaj 

in vekomaj, amen.  

 

Igor Novak, župnik 

 

 

(Skupaj) molimo 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. 

 

Blaženi Anton Martin Slomšek. 

Prosi za nas! 
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26. NEDELJA MED LETOM - SLOMŠKOVA – C 

25. septembra 2022 

BL. SLOMŠEK PROSI ZA NAS 

Am 6,1.4-7; Ps 146,7-10; 1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31 

 

UVOD 

Dragi bratje in sestre, včeraj smo obhajali god bl. Antona Martina Slomška in 160 let, od kar 

se je ob telesni smrti dokončno prerodil za večno življenje in nebesa. V nas odzvanja geslo 

letošnje Slomškove nedelje »Slomšek prosi za nas«. To ni želelnik, prošnja, ampak trdilni 

stavek. Z njim želimo izpovedati, da zaupamo, da je že med svetniki in da izpolnjuje svojo 

zadnjo željo v oporoki, da bi mogel iz nebes prositi za nas. Isto perspektivo nam odstira tudi 

današnji evangeljski odlomek o bogatinu in ubogem Lazarju, s pogledom uprtim v 

onostransko življenje. Naj nas bl. Slomšek podpre s svojo priprošnjo, ko bomo s priznanjem 

svoje grešnosti ponižno prosili našega Gospoda Jezusa Kristusa za odpuščanje grehov. 

 

NAGOVOR 

»Bogati požeruh« in »bogati revež« 

Ob Jezusovi plastični pripovedi o »bogatem požeruhu« in ubogem Lazarju kar obstanemo ob 

nenavadni jasnosti glede obstoja pekla in »Abrahamovega naročja«. Ob bogatinu se nam kar 

samo po sebi postavlja vprašanje, a smo res tako neumni, da počnemo prav isto tudi mi?! 

Pekel je stanje prepada, ki si ga sami kopljemo že v tem življenju, kadar se hote oddaljujemo 

od drugih, od njihovih potreb, in se zavijamo v samozadostnost in uživaštvo, Boga pa 

zavračamo. V določenem trenutku lahko »prepad« postane tako globok, da je nepremostljiv; 

kot pojasnjuje Abraham. Kako ga občutimo: kot pekel osamljenosti, pekel brezbrižnosti do 

drugih in kot pekel tujosti - lahko celo in morda največkrat kar v domači hiši. Pekel se zazna 

kot trdota srca, ki onemogoča komunikacijo, ljubeče odnose; ko ni več besed, ki bi mogle 

ponovno vzpostaviti odnos, se prične pekel. Jezusov »bogati požeruh« si je skopal ta prepad s 

tem, da je mislil le nase. Bernanos bi rekel o njem: »Človek tega časa ima trdo srce in mehak 

trebuh.« »Sijajna, dragocena obleka« - lahko pomeni tudi veliko skrb za lastno podobo v 

javnosti: kaj bodo mislili ljudje. »Sijajno se gostiti« - pomeni, da mrzlično iščem tisto, kar 

menim, da mi ohranja življenje; s čemer si ga želim sam zagotoviti. Oboje se lahko spremeni 

v obsedenost in kopanje peklenskega prepada, ko pozabimo na tistega, ki nam edini lahko 

daje zemeljsko in večno življenje. Takrat delamo prav nasprotno kot Jezus, ki je »sam sebe 

izničil (izpraznil)« in dal v hrano svoje telo. Zanimivo je še to, da bogataš v priliki nima 

imena. Zato ga nihče ne more poklicati, niti Bog ne. Kar lahko pomeni: kadar smo mu 

podobni, nismo v nobenem odnosu, saj nas nihče ne more doseči, ne ljudje ne Bog. Revež pa 

ima ime - Lazar: kar pomeni »Bog pomaga«. To je »bogati revež«, saj so njegovo bogastvo 

odnosi: z ljudmi in predvsem z Bogom, ki mu zaupa. Hvala Bogu, da poznamo »okus« tudi te 

poti, saj nam kdaj uspe hoditi tudi po njej. »Lazar« smo, ko smo »lačni«, ko nismo polni 

samih sebe. Lakota je podoba želje, zaradi katere iščemo druge in smo sposobni prositi, 

graditi odnose …; ko potrebujemo drug drugega zaradi odnosa, ne zaradi drugih potreb. 

 

Najbolj razgledna »razgledna točka« Tudi za »bogatega požeruha« je prišel čas, ko se je 

zavedel svoje resničnosti, a je bilo že prepozno. Ta Božja Beseda je lahko streznitev, da se 
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ustavimo in preverimo, ali morda ne drvimo v prepad ... V soočenju z Božjo besedo lahko 

resnično spoznamo, kako globoka je že »luknja«, ki smo jo skopali z brezbrižnostjo do drugih 

in osredotočenostjo nase; preverimo lahko še, kje sta nam kakšen brat ali sestra postala tujca, 

za katera nas ne skrbi več. Odlomek nas lahko spomni tudi na našo smrt: le-ta je dobra 

»razgledna točka« na življenje (če se v duhu postavim nanjo), s katere lahko precej natančno 

»izmerimo« svoje življenje. Povabljeni na to čudovito »razgledno točko«! 

 

Tako umira pravični 

S tem pa se lahko spet vrnemo k Slomšku. Zanj verjamemo, da je živel sveto življenje, v 

katerem je mnogim pomagal ne le urediti zemeljsko življenje, ampak se tudi odpreti za dar 

večnega življenja. Vzgled nam je lahko s svojo pripravo na smrt. Njegov spovednik Franc 

Kosar je to zadnje dejanje njegovega življenja takole opredelil: »Si more kak škof želeti bolj 

blaženo smrt, kakor jo je Božja Previdnost podelila škofu Slomšku? Na svoj zadnji rojstni 

dan napisati oporoko - oporoko, ki je od prve do zadnje vrstice izraz najbolj vzvišene 

pastirske ljubezni, - v zadnjem letu življenja opraviti milostipolno romanje h grobovom 

prvakov apostolov v Rim, - v zadnjem mesecu življenja vzeti nase najnapornejšo vizitacijsko 

pot, - v zadnjem tednu življenja opraviti duhovne vaje in poromati k Materi božji, - na 

smrtni dan s tako ganljivo vdanostjo v Božjo voljo prositi zakramente za umirajoče in jih s 

takšno pobožnostjo sprejeti, - do zadnjega trenutka vztrajati v molitvi in z veselim vzdihom 

Mariji 'Prosi za nas!' nastopiti svojo pot v večnost - kateri duhovnik, kateri škof bi si mogel 

želeti srečnejši konec? Sic moritur justus (Tako umira pravični). Resnično dragocena je v 

Božjih očeh smrt njegovih svetih ...« Tudi na smrtni postelji ni mislil nase, marveč na vse nas. 

Zadnje misli v njegovi oporoki so: »Oče luči pa, od katerega vsak dober dar pride, naj potrdi 

to moje poslednje sporočilo, naj blagoslovi mojega naslednika in vso ljubo Lavantinsko 

škofijo, meni pa naj dodeli najvišjo in poslednjo milost, da bi zmogel tej škofiji pred 

njegovim tronom s svojo priprošnjo koristen biti. Amen!« 

Dajmo bl. Slomšku priložnost, da to svojo veliko željo kar najbolj izpolni, zato se obračajmo 

nanj v svojih stiskah in problemih, on pa nam bo iz nove Božje navzočnosti, ki jo živi, 

mogočen pomočnik, da ne bomo zgrešili prave poti tukaj na zemlji. 

Bl. Anton Martin, prosi za nas! Amen. 

 

PROŠNJE ZA VSE POTREBE  

Bratje in sestre, na Slomškovo nedeljo in ob 160-letnici njegove smrti zaupno prosimo 

nebeškega Očeta, naj tudi na njegovo priprošnjo usliši naše prošnje: 

 

1. V letu svoje smrti je škof Slomšek obiskal svetega očeta, grobove prvakov apostolov 

in utrdil vez cerkvene edinosti, naj nas njegov zgled spodbudi, da bomo za svetega 

očeta molili in ohranjali edinost duha in ljubezni. 

2. Daleč pred drugim vatikanskim zborom je Slomšek preroško usmerjal življenje 

krajevne Cerkve v sinodalnem duhu, naj nam izprosi sinodalnega duha. 

3. Bl. Slomšek je znal v družbeno zelo razgibanem revolucionarnem času izbirati drže in 

poti, ki so pomagale k umirjanju, naj tudi nam pomaga skupaj iskati prave družbene 

rešitve. 
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4. Tudi Slomšek je v svojem času doživljal vojno v Evropi, naj nam pomaga odkrivati 

Božje navdihe pri grajenju pravega miru v svetu, zlasti v Ukrajini. 

5. Naj Slomškova priprošnja pred Božjim tronom pomaga tudi vsem našim dragim 

rajnim, da bodo skupaj z Lazarjem večno potolaženi. 

 

Nebeški Oče, ob spominu na Slomškovo blaženo smrt pred 160 leti se ti zahvaljujemo za vse 

uslišane prošnje, ki naj nam pomagajo, da bo naše življenje ena sama priprava na srečno 

zadnjo uro in zato tudi tebi v slavo in čast, zdaj in vekomaj. Amen. 

 

dr.  Marjan Turnšek, nadškof v pok. 

 

 

(Skupaj) molimo 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. 

 

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 
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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 
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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) 

34. Zvestoba je mati sreče – 2015 (s. Veronika Verbič ŠS, dr. Franc Kramberger, 

Jože Planinšek CM, mag. Ciril Slapšak SDB) 



18 

 

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) 

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) 

40. Hiša dobrega Očeta sv. Jožefa (p. dr. Vinko Škafar OFM Cap, Jani Družovec, 

Vlado Bizant CM, Rok Metličar) 

41. Bl. Slomšek prosi za nas (dr. Franc Kramberger, mag. Francesco Bertolini, Igor 

Novak, dr. Marjan Turnšek) 

  

 


