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Cerkev v Sloveniji letos obhaja 160. 
obletnico smrti bl. škofa Antona Martina 

Slomška, ki je bila zanj rojstvo za nebesa in, 
Bog daj, za svetniško slavo. Tega dogodka ne bi 
smeli spregledati ali omalovaževati, da se nam 
ne bo zgodilo, kakor se je množicam, ki jim je 
Jezus očital, da obličje zemlje znajo presojati, 
ne pa tudi znamenja časa (prim. Lk 12,56). 
Bilo bi zelo čudno in nenavadno, če bi se tudi 
nam Slovencem dogajalo, da bi premalo cenili 
darove, ki nam jih Božja previdnost naklanja 
tudi po naših pričevalcih vere in svetniških 
kandidatih. V letih naše osamosvojitve 
ugotavljamo, da imamo Slovenci kar nekaj 
težav z odnosom do narodnih simbolov in 
izročil; kot npr. z našo zastavo, ki jo dokaj 
skromno izobešamo, pa z besedilom naše 
himne in z drugimi simboli naše identitete. 
Bl. škof Slomšek se je vedno obračal na vse 
Slovence in nam vsem zapustil nadčasovno 
vodilo: »Sveta vera bodi vam luč …« In ko 
je sv. papež Janez Pavel II. 19. 9. 1999 na 
betnavski poljani v Mariboru škofa Slomška 
prištel k blaženim, je vzkliknil: »Predragi 
bratje in sestre drage Slovenije! Hodite po 
sledeh svojega svetniškega in velikodušnega 
rojaka, ki je hrepenel spoznati Božjo voljo in 
jo uresničevati za vsako ceno.« Spoznavanje in 

uresničevanje Božje volje je svetost, h kateri 
smo vsi poklicani, in svetniki so kažipot, 
semafor na tej poti. Zato smo zelo hvaležni 
mariborskemu nadškofu msgr. Alojziju Cviklu, 
ki je v vabilo za letošnjo Slomškovo nedeljo 
zapisal: »Skupaj se želimo Bogu zahvaliti 
za vse, kar na priprošnjo bl. A. M. Slomška 
prejemamo … Na ta način bomo tudi pred 
javnostjo pokazali na tiste vrednote, za katere 
je bl. škof Slomšek zastavil vse svoje življenjske 
moči in so trden temelj za naše bivanje in 
zanesljiv smerokaz v srečno prihodnost.« In 
med temi vrednotami je na prvem mestu 
sveta vera in z njo materni jezik in omika, pa 
ne katerakoli, ampak zveličavna; to je tista, 
ki vodi k smislu in cilju sedanjega in večnega 
življenja. Zelo smo hvaležni Mohorjevi 
družbi, ki je že zbrala in izdala dobršen del 
Slomškovih del. To je najboljša pot, da bomo 
bl. škofa Slomška globlje spoznali, vzljubili in 
se mu tudi zaupno priporočali. Kako prav sta 
zapisala naša dva znana kulturnika in pisatelja: 
že pokojni prof. Alojz Rebula, ki je biografiji o 
Slomšku dal naslov Pastir prihodnosti, in prof. 
Zorko Simčič, ki ob svojem 101. letu življenja 
še vedno ustvarja v Ljubljani in v Slomšku 
vidi »Človeka za vse čase«; tudi za naš čas. Na 
tem mestu, razumljivo, ne moremo naštevati 

še mnogih drugih temeljnih usmeritev in 
izhodišč, ki so vodila bl. škofa Slomška, ko je 
na cerkvenem področju sto in več let vnaprej 
napovedal, kar je pozneje učil 2. vatikanski 
koncil; zlasti o sodelovanju vernikov pri sv. 
bogoslužju, o uporabi domačega jezika in še 
posebej o delu za edinost kristjanov, ko je že 
leta 1851 ustanovil molitveno Bratovščino 
sv. bratov Cirila in Metoda in nam predstavil 
naša imenitna blagovestnika. Lepo je, 
da v sinodalnem dogajanju med drugim 
odkrivamo tudi lepoto družinske molitve in 
pomen družine kot »domače Cerkve«; pa bo 
tudi zelo koristno, če bomo v Slomškovem 
pastirskem pismu iz leta 1859 prebrali 
njegova pastoralna navodila za domačo 
službo božjo, pri kateri naj družina uporablja 
molitvenik za odrasle in za otroke, pa tudi 
»pesemske bukvice«, da bodo katero sveto 
pesem čedno zapeli …

Veseli smo in se zahvaljujemo vsem, ki ste 
pripomogli, da se Slomškov list znova oglaša 
in nadaljuje svoje poslanstvo, da bomo lahko 
v večji meri »luč sveta in sol zemlje« (prim. 
Mt 5,13-14).

msgr. STANISLAV LIPoVšeK,  
upok. celjski škof

Bl. škof Anton Martin Slomšek med 
»že in še ne« našega oznanjevanja
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Pred natanko sto šestdesetimi leti 
je umrl ali, kot z ozirom na nje-
gov svetniški sij radi rečemo, se 

za nebesa rodil blaženi Anton Martin 
Slomšek. Reči, da je čisto prvi Slovenec, 
za katerega je Cerkev uradno razglasila, 
da že uživa nebeško slavo, je nekoliko 
tvegano. Zagotovo pa je prvi tak Slove-
nec z izrazito izoblikovano narodno 
zavestjo. Zato o njem ni lahko pisati.

Domač, a včasih vendar tuj
Nekateri se z njim srečujemo zelo 

pogosto in se nam zdi, da o njem vemo 
že vse ali skoraj več. Druge morda od-
bija že zaradi tega, ker nosi na upodo-
bitvah nespregledljivo znamenje 
katoliškega škofa, kar jih spomni, 
da je bil vodilni predstavnik 
Katoliške cerkve, o kateri nimajo 
dobrega mnenja. obojim lahko 
tako na prvi pogled blaženi An-
ton Martin Slomšek sto šestdeset 
let po smrti pove le malo. Če mu 
rečemo človek za vse čase, kot ga 
je poimenoval legendarni pisatelj Zor-
ko Simčič, se bodo eni in drugi nemara 
smejali.

Seveda je sto šestdeset let v resnici 
dolga doba in od Slomška ni mogoče 
pričakovati, da nam bo njegovo delo 
ponudilo odgovore na vsa bistvena 
vprašanja. V tem smislu je celo majhna 
ovira, da ga častimo kot svetnika. Za 
vernika se recimo spodobi sprejema-
nje svetnika v paketu, skoraj po načelu 
»vzemi ali pusti«. Na dlani pa je, da si z 
marsikaterim škofovim razmislekom, 
četudi je bil v njegovem času še tako 
razumljiv in samoumeven, ne moremo 
več pomagati. Na primer na področju 
odnosa med spoloma in njunih stikov.

Preprosto velik
A kljub vsemu ostaja nekaj točk, na 

katerih je mož s Ponikve preprosto 

velik. Za vse čase ostajata njegova 
vztrajnost in pogum pri doseganju 
zastavljenih ciljev, ki jih je prepoznal 
za dobre. Bil je tudi precej daljnovi-
dnejši od večine svojih škofovskih 
kolegov. Pred njimi je prepoznal 
pomen dogajanja v letu marčne revo-
lucije 1848. Podobno kot sekov- 
ski škof se je že zgodaj zavedel, da je 
to za Cerkev priložnost za prelom z 
dediščino jožefinizma, ki je pomenil 
močan državni nadzor nad cerkve-
nim življenjem.

ostaja tudi Slomškova neutrudna 
delavnost in iskrena želja koristiti 
slovenskemu in ne nazadnje vsakemu 

človeku na vseh področjih, kjer se je 
čutil za to sposobnega. Tukaj je treba 
podčrtati zlasti njegova prizadevanja 
na izobraževalnem področju.

Vedno znova se lahko vračamo k 
njegovemu geslu o veri in maternem 
jeziku. Ko ga danes ponavljamo, žal 
skoraj ne more biti več razumljivo 
na Slomškov način. Praktično vedno 
bodo ali bomo z njim namreč hoteli 
v ospredje postaviti eno ali drugo 
komponento, kot je na žalost pokazalo 
predvsem 20. stoletje. Toda za prvega 
škofa v Mariboru ni bilo nobenega 
nasprotja med njegovo globoko kato-
liško vernostjo in njegovo pripadno-
stjo prebujajočemu se slovenskemu 
narodu.

Zaradi svoje vere je bil Slovenec 
in njegovo slovenstvo je plemenitilo 
njegovo vero. Danes sicer marsikdo 

Svetla figura za vse Slovence

trdi, da narodna pripadnost ni nič 
od Boga danega, a zanj je nedvomno 
bilo tako. Zato je iz trte izvito njegovo 
razglašanje za »nacionalista« po merilih 
poznejših desetletij, kakršnega se ob-
časno polotijo v nemškem (pravzaprav 
avstrijskem) prostoru.

Dokaz za to je končno enotna pod-
pora Mariborčanov prizadevanjem za 
prenos škofijskega sedeža v petdese-
tih letih 19. stoletja. V mariborskem 

županu othmarju Reiserju, ki je izha-
jal iz južne Nemčije, je Slomšek našel 
prizadevnega sodelavca. Mariborski 
meščani, med katerimi že takrat ni 
manjkalo takih, ki niso bili ravno 
navdušeni katoličani, so očitno pre-
poznali milostni trenutek. Razumeli 
so, kaj lahko škofijski sedež pomeni 
za obdravsko mesto. In s tem ustva-
rili morda eno zadnjih mariborskih 
zgodb o združitvi vseh sil za skupni 
cilj. obenem je ravno škofija skupaj z 
začetki visokega šolstva, ki so sodili k 
njej, dokončno omogočila vzpon Ma-
ribora v duhovno središče štajerskih 
Slovencev.

Junak enotnega slovenstva
Verjetno tudi zato Slomškova izra-

zito katoliška istovetnost (ki ostaja 
bistvo in ne nekak privesek njegovih 
prizadevanj) ni odbijala njegovih za 
slovensko prihodnost podobno vnetih 
sodobnikov. Na omenjeni točki je 
Slomšek velikan še enotne slovenske 
skupnosti. Ko to pravim, mi kajpak ne 
gre za to, da bi točil solze za stanjem 
slovenstva iz škofovih časov. Čeprav je 
poudarjanje razlik v stoletju po njem 
med Slovenci res dosegalo absurdne 
razsežnosti, se je vendarle pokazalo, 
da je bilo zatiranje pluralizma znotraj 
narodnega občestva v imenu homoge-
nizacije proti zunanjemu sovražniku v 
celoti precej bolj škodljivo od njegove-
ga razmaha.

A ker Slomšek še ravno pripada 
drugačnemu obdobju, bi se moral tudi 
kot škof in katoliški svetnik relativno 
neproblematično uvrščati med sve-
tle figure za vse Slovence. o tem ne 
nazadnje priča vrsta precej različnih 
posameznikov in gibanj, ki so se raz-
glašali in se vse do danes razglašajo za 
njegove dediče.

ALeš MAVeR

Zaradi Svoje vere je bil 
Slovenec in njegovo 

SlovenStvo je plemenitilo 
njegovo vero.

izpolnjuje svojo zadnjo željo v opo-
roki, da bi mogel iz nebes prositi za 
nas.

Za bl. škofa Antona Martina ver-
jamemo, da je živel sveto življenje, v 
katerem je mnogim pomagal ne le 
urediti zemeljsko življenje, ampak 
se tudi odpreti za dar večnega življe-
nja, v katerega dokončno vstopimo 
s svojo telesno smrtjo. Zato je tre-
nutek smrti eden najpomembnejših 
trenutkov zemeljskega življenja in 
smiselno se je nanj zavestno pri-
pravljati in moliti za milost »srečne 
smrtne ure«. Slomšek nam je lahko 
za zgled s svojo pripravo na smrt. 
Njegov spovednik Franc Kosar je 
zadnje obdobje 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 za-
dnjem mesecu življenja vzeti nase 
najnapornejšo vizitacijsko pot, – v 
zadnjem tednu življenja opraviti 
duhovne vaje in poromati k Mate-
ri 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 ko-
nec? Sic moritur justus (Tako umira 
pravični). Resnično dragocena je v 
Božjih očeh smrt njegovih svetih ...«

Niti na smrtni postelji ni mislil 
predvsem nase, marveč na vse nas. 
Zadnje misli v njegovi oporoki so 
namreč: »Oče luči pa, od katerega 
vsak dober dar pride, naj potrdi 
to moje poslednje sporočilo, naj 

blagoslovi mojega naslednika 
in vso ljubo Lavantinsko škofi-
jo, meni pa naj dodeli najvišjo 
in poslednjo milost, da bi zmo-
gel tej škofiji pred njegovim tro-
nom s svojo priprošnjo koristen 
biti. Amen!«

Kot postulatorju bi mi bilo v 
veliko veselje, če bi vam v tem 
zapisu lahko poročal o kakšnem 
domnevnem čudežu na priprošnjo 
bl. Antona Martina, a tega žal ne mo-
rem. Lahko vas pa spet spodbudim, 
da dajmo bl. Slomšku priložnost, da 
svojo veliko željo iz oporoke kar naj-
bolj izpolni. Zato se obračajte nanj 
v svojih stiskah in problemih, on pa 
vam bo iz nove Božje navzočnosti, 
ki jo živi, mogočen pomočnik, da 
ne boste zgrešili prave poti tukaj 

na zemlji, pri vaših prošnjah pa bo 
velik priprošnjik pri Bogu, da bodo 
uslišane.

Z veseljem pa vam lahko spo-
ročim, da je v teku pomembno 
dogajanje: snemanje igrano-doku-
mentarnega filma o bl. škofu Anto-
nu Martinu Slomšku, ki se dogaja 
v okviru Studia Siposh. Prepričan 
sem, da je nadvse primerno, da 

bomo imeli plemenito spo-
ročilo Slomškovega življenja 
in delovanja tudi v sodobni 
umetniški filmski govorici. 
Mnogi, zlasti mlajši, dandanes 
ne berejo več knjig, saj so bolj 
navajeni na raznoliko digital-
no govorico, med drugim tudi 
filmsko. S tem filmom bo tako 
zapolnjena še ena vrzel pri 

pospeševanju globljega zavedanja 
pomena vsega, kar je Slomšek storil 
za vero, narodnost, slovenstvo in 
slovenski jezik ter slovensko kultu-
ro. Ker pa je to kar zajeten zalogaj 
tudi s finančnega vidika, vas prosim 
za velikodušno podporo.

Za konec pa naj spomnim še na 
praznovanje 150. obletnice Slom-
škove smrti pred desetimi leti. Uži-
vali smo lahko ob čudoviti proslavi 
v Slovenskem narodnem gledališču 
Maribor, kjer je Slovencem namenil 
slavnostno besedo zdaj že rajni aka-
demik prof. dr. Jože Trontelj in jo 
lahko znova preberete v tej številki 
Slomškovega lista.

Bl. Anton Martin, prosi za nas!
MARJAN TURNšeK,

upok. mariborski nadškof, postulator 

obračajte Se nanj v Svojih 
StiSkah in problemih, on 

pa vam bo iZ nove božje 
navZočnoSti, ki jo živi, 

mogočen pomočnik.

BeSedA  
postulatorja

D ragi bralci Slomškovega lista,
letos obhajamo ob godu bl. 

Antona Martina Slomška 160 
let, odkar se je v telesni smrti (24. 9. 
1862 v Mariboru) dokončno prero-
dil za večno življenje in, kot verjame-
mo, tudi za nebesa. Tokrat med nami 
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 
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Zgodovinsko dejstvo je, da je 
Slomšek živel v večnarodno-
stni avstrijski monarhiji, torej v 

nekakšni »združeni srednji evropi«, in 
to v zelo razgibanem času. Kot je bilo v 
19. stol. življenje kipeče na kulturnem 
področju, tako so se dogajale velike 
spremembe na gospodarskem, social-
nem in političnem področju: industria-
lizacija, prihod železnice, pohod 
delavstva in vedno večje težnje 
po demokratičnosti v družbi 
ter po pridobivanju političnih 
svoboščin. Vse bolj so se razvi-
jale liberalne in revolucionarne 
ideje, še posebej med delavskim 
slojem, ki ga je zajelo hitro raz-
kristjanjevanje in verska brezbri-
žnost. V Avstriji se je vse zgostilo 
okoli revolucionarnega leta 
1848, ko se delavcem pridružijo 
tudi kmetje, mnogi manjšinski 
narodi v monarhiji pa začnejo živeti 
»pomlad narodov«.

Sredi tega tako burnega in izzivalne-
ga časa je bil Slomšek duhovnik, vzgo-
jitelj in pedagog, škof in knez, torej 
vsestransko, tudi politično angažiran. 
Lahko rečemo, da je bil to naravnost 
idealen čas za človeka s toliko življenj-
ske energije, duhovnega prodora in 
moči, kot je je imel Slomšek.

In če še postavimo Slomškovo življe-
nje v prostor, potem nazorno izstopijo 
glavne koordinate: Dunaj, Praga, Rim, 
Ljubljana, Zagreb; nekje v ozadju pa je 
zaznati tudi Pariz.

Temelj delovanja človeka  
je vera
Kot katoliški škof je bil Slomšek brez 
dvoma trdno zasidran v prepričanju, 
da je vera temeljna človekova vredno-
ta, ki jo je postavljal nad vse druge, 

tudi nad narodnost in svobodo. Kot 
katoliški razsvetljenec pa je priznaval 
legitimnost in velik pomen tudi vsem 
drugim vrednotam; zlasti vrednoti 
vzgoje, izobraževanja, maternega jezi-
ka in s tem narodnosti ter kvalitetnega 
sobivanja vseh. Za vse je iskal podlago 
v veri, ki jo je pojmoval kot živi in 
zavestni odnos z Bogom.

Slomšek sredi revolucije
Kot knezoškof je bil Slomšek član zbor-
nice na Dunaju in s tem tudi družbeno 
angažiran. še posebej je na njegovo 
osebnost in delovanje vplivalo revoluci-
onarno leto 1848. odločno je nastopil 
proti vključitvi bogoslovcev v narodno 
gardo; od duhovnikov je zahteval, naj 
se glede dogodkov v revolucionarnem 
letu ravnajo po vesti, naj se ne upirajo 
upravičenim reformam, odsvetoval jim 
je podpisati »veliko peticijo na državni 
zbor za ohranitev starega reda«. od-
ločno pa je zavračal »divjo svobodo« in 
bil proti revoluciji. Zanj je bila namreč 
»nesreča, ki použiva mozeg narodom 
in požira lastne otroke ... Njen oče je 
nepokorščina, njena mati nezadovolj-
nost, njeni otroci splošno obubožanje, 
revščina in beda.« Novih idej ni vna-
prej zavračal, jasno je nastopil proti 
napadom in razbrzdanosti pouličnega 

v družbenem SmiSlu je bil 
Za Spremembe v Socialnem, 

političnem in goSpodarSkem 
pogledu, toda breZ 

prelivanja krvi, človeških 
žrtev, ZaStraševanja in 

groženj.

blaženi Slomšek »živ«  
sredi družbenega dogajanja

liberalizma (pastirsko pismo iz l. 1860), 
zavrnil je »fini socializem« in »surovi 
komunizem« (pridiga 1852 pri Sv. 
Jožefu v Celju). Napisal je nekaj raz-
prav o Božjem izvoru oblasti, a tudi o 
suverenosti ljudstva, o svobodi tiska in 
enakosti, o volitvah poslancev, o ljube-
zni do maternega jezika in narodnosti, 
o škodljivem in strupenem nacionaliz-
mu (objavljene so bile v Theologiesche 
Zeitschrift, Leibacher Kirchenblatt, 
Zgodnja Danica). V družbenem smislu 
je bil za spremembe v socialnem, 
političnem in gospodarskem pogledu, 
toda brez prelivanja krvi, človeških 
žrtev, zastraševanja in groženj. Skladno 
s svojim duhovniškim poklicem je bil 
pragmatični idealist ali idealni pragma-
tik: imel je izrazit socialni čut, šlo mu je 
za pravičen in urejen svet, do katerega 
pa je po njegovem mogoče priti samo 
po poti evolucije duha, ki naj bi bila 
versko-etično zasnovana in utemeljena. 
Bil je mož treznega dialoga in je verjel 
v zmago zdrave pameti in ne neprištev-
ne prevratniške strasti. V tem duhu je 
tudi na Dunaju zastavljal ves svoj ugled; 
sicer je bil lojalen cesarski družini, a 
tudi neomajno zahteven glede pravic 
slovenstva in sploh manjšinskih naro-
dnosti v monarhiji.

Ne revolucija, ampak  
evolucija duha
Njegov pogled na sobivanje različnih 
narodov izhaja iz krščanskega pojmo-
vanja zgodovine kot dinamič-
nega dogajanja, ki mu je tuja 
kozmična statičnost stvarnosti 
(tudi politične, seveda). V tej 
viziji ni prostora zgolj za resta-
vracijo starega, ampak za resnič-
ni preobrat, ki pa ne more biti 
stvar le političnega in vojaškega 

delovanja, ampak lah-
ko nastopi le z Božjim 
posegom. Slomšek 
zato jasno zavrača v 
18. stoletju spet prebujeno 
misel o odrešitvi s preobra-
tom (revolucijo) neodvisno 
od vere ali celo proti njej. 
To vidimo, ko pravzaprav 
vizionarsko svari pred ta-
krat šele rahlo nakazujočim 
se »finim socializmom« in 
»surovim komunizmom«, 
kot oblikama sekularnega 
mesijanstva. In prav v tem 
se vidi sodobnost njegove 
drže, kajti po zlomu realne-
ga socializma in še kakšne-
ga drugega totalitarizma 
se v evropi uveljavljata 
pozitivizem in relativizem, 
ki s svojim pragmatizmom 
pomenita novo obliko se-
kularnega mesijanizma.

Usodnost družbenega 
dojemanja zakona in 
družine
Za ilustracijo poglejmo, 
kako plastično je Slomšek 
zaznaval pomembne posle-
dice takšne miselnosti na 
najpomembnejša področja 
življenja. Leta 1850, torej 
neposredno po revoluci-
onarnih letih, v katerih je 
liberalizem začenjal svojo 
zmagovalno pot po evro-
pi, je na letnih duhovnih 
vajah svojim duhovnikom 
razkrival glavne pasti novih 

politično-kulturnih tokov. Posebej 
se je skliceval na razmere v Franciji, 
kjer so tudi takrat v vsem hodili nekaj 
korakov pred našimi kraji. Med najbolj 
usodne je pri- števal odnos do družine 
in zakona, kar je bila zanj ena največjih 
nevarnosti za prihodnost evrope. Zato 
je duhovnike spodbujal k večji goreč-
nosti v zakonski in družinski pastorali. 
Če se zazremo v sedanje prenovitvene 
smernice praktično vseh evropskih 
škofij, bomo hitro opazili podobne po-
udarke, le mogoče z nekaj manj radikal-
nosti in več popustljivosti. Prisluhnimo 
samemu Slomšku: »Najpomembnejša 
drevesnica človeške skupnosti, enako 
pomembna in sveta za Cerkev in dr-
žavo, je zakon. Naša velika skrb mora 
biti ljudem pomagati, da bodo ohra-
njali ta stan v veliki časti, kjer pa je že 
potonil, pa ga moramo spet dvigniti. Če 
bo ta ustanova družbe zdrava in bodo 
njene obveznosti zvesto in zavestno 
izpolnjene, bo človeštvo v koreninah 
ozdravljeno. Kajti prav zakon je tista 
točka, v kateri se vezi družine, domo-
vine in Cerkve najtesnejše in najbolj 
notranje povezujejo. Da bi krščanstvo 
v Evropi čimbolj gotovo in hitro uni-
čili, so se njegovi sovražniki zagnali v 
osrednjo točko življenja, v družino, ki 
je princip življenja družbe; podobno 
kot spretni ubijalec, ki svoje bodalo 
ne usmeri v rame žrtve, ampak v srce. 
Božji zakrament svetega zakona, 
vzvišeni piedestal, ki družinsko sku-

pnost povzdigne nad zemljo in nebo, je 
najprej v Franciji postal gola pogodba 
delovanja.« Aktualnost Slomškovih 
misli v današnji združeni evropi in tudi 
drugod ni treba posebej dokazovati. 
Kot dejstvo se kaže, da je miselnost, ki 
stoji za pojavom samo civilnih zakonov, 
zunajzakonskih skupnosti, istospolnih 
skupnosti in raznoraznih družinskih 
skupnosti, izredno uničujoča in je izraz 
skrajno liberalistično usmerjenih idej v 
življenjskih odločitvah tudi kristjanov, 
ki imajo hude posledice pri vzgoji in 
življenjski usmeritvi prihodnjih genera-
cij. Slomškova bojazen je bila, vsaj tako 
se zdi, še kako upravičena in njegova 
beseda, morda za naša ušesa preveč 
radikalna, je dobila v sodobnih razme-
rah svojo potrditev. Veljalo bi se držati 
njegovega nasveta, da se je treba zla 
lotiti pri korenini. Takole je zapisal: »Če 
želimo zlo ozdraviti v korenini, se mo-
ramo izogibati zgolj civilnega zakona. 
Da se reši Evropa, se mora zakrament 
zakona prav ohranjati. Ponižajmo 
zakon na navadno civilno zvezo in z 
enim udarcem bo nebeška zveza moža 
in žene postala poganska in tako je tok 
rodov že v svojem izviru zastrupljen.«
Bolj kot premišljujemo tudi Slomškove 
poglede na družbene tokove, politične 
usmeritve in tudi na previdnostne po-
teze, ki jih je v zvezi z njimi delal, bolj 
zaznavamo njegovo preroško dimen-
zijo, ki jo v novih oblikah prepoznava-
mo šele v naših časih.

MARJAN TURNšeK, postulator

Slomšek: da bi krščanStvo 
v evropi čimbolj gotovo in 
hitro uničili, So Se njegovi 

Sovražniki Zagnali v 
oSrednjo točko življenja, v 

družino, ki je princip življenja 
družbe.
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Spoštovani gospod nadškof, gospe 
in gospodje,

blaženi Anton Martin Slomšek 
je izjemno svetla osebnost v zgodovini 
Slovencev. Med najodličnejšimi dobri-
nami njegove zapuščine je spoštovanje 
do večnih vrednot, ki veljajo celo širše 
kot vrednote krščanstva, saj so bolj 
ali manj univerzalne. Že dolgo ni bilo 

med Slovenci časa, ko bi bile te vredno-
te potrebnejše, ko bi bilo bolj nujno, da 
jih ponovno vzamemo kot vodilo pri 
naših izbirah in odločitvah. Slomšek 
je bolj kot današnji Slovenci razumel 
pomen moralnih vrednot za blaginjo 
naroda. Razumel ga je več kot sto let 
pred škodljivo teorijo o prednostih 
permisivne vzgoje. Ameriški pediater 
dr. Benjamin Spock, ki so mu pripisali 
to zablodo, je opozoril, da je bil napač-
no razumljen, a škoda je bila storjena, 
zmotni nauk se je prijel in ostaja med 
nami. Mnogi pa so se na podlagi 
bolečih izkušenj že zavedeli: 
otroci morajo spoznati, do kod 
segajo meje dopustnega. Seveda 
se pouk lahko opravi z ljubezni-
jo, brez nepotrebne trdote in 
brez rušenja otrokovega dosto-
janstva. Tako razumemo tudi 
Slomškovo šibo – kot obzirno 
opozorilo, ne kot napad na integriteto 
otrokove osebnosti. Danes se ne zate-
kamo več h grožnjam telesne kazni, 
opozorila imajo drugo obliko, potreba 
po njihovi dosledni rabi pa ostaja. 
Permisivna vzgoja že sama po sebi na-
peljuje k večji sebičnosti in šibkejšemu 
čutu odgovornosti, k brezobzirnemu 
širjenju osebnih svoboščin na škodo 
drugih. Nedvomno ima dolgoročne 
splošne slabe učinke na družbo.

Morda še veliko večja škoda kot 
s permisivno vzgojo je bila storjena 
pri nas z uveljavitvijo koncepta, da 
pouk o etičnih vrednotah ne sodi v 
šole, ker morajo šole ostati vrednotno 
nevtralne. Vrednotna nevtralnost pa je 

Slavnostni nagovor akademika prof. dr. Jožeta Trontlja, predsednika SAZU ob svečani akademiji ob 150. obletnici 
smrti Antona Martina Slomška, SNG Maribor, 19. septembra 2012

Slomšek je bil moder učitelj

nesmiselna puhlica. V resnici je prišlo 
do izrinjenja vzgojnih vsebin iz šol. 
Ni treba razlagati, kaj je to pomenilo 
za generacije naših otrok in mlado-
stnikov. Dobri zgledi, podprti s pravo 
besedo, so nujni, ob njih se oblikuje 
osebnost mladostnika. Če tega ni, 
če vzgojne spodbude ne pridejo ob 
pravem času, se zrela, odgovorna 
osebnost ne bo nikoli razvila. škode ne 
trpi samo prizadeti, ampak še bolj lju-
dje okrog njega. Tudi to škodo bi bilo 
mogoče preprečiti, če ne bi zavrgli 

modrosti starega učitelja. Slovenija ni 
edina država z usodnimi posledicami 
napačno pojmovane ideološke nevtral-
nosti šole. Prav zdaj jo po dolgem času 
– ob aplavzu velike večine prebivalstva 
– skuša popraviti Francija.

Prejšnji teden sem prebil v Parizu na 
zasedanju Mednarodnega odbora za bi-
oetiko pri Unescu, ki je za to področje 
v svetovnem merilu najuglednejše telo. 
UNeSCo je sprejel stališče, da je med 
prvimi nalogami v današnjem svetu po-
novna vzgoja ljudi v etičnih vrednotah. 
Znanost, tehnologija in razvoj človeške 
družbe na temelju liberalne ekonomi-
je so nas pripeljali v skoraj nerešljive 
težave. Mnogi vidimo edini izhod v 

vrednotni preobrazbi globalne družbe. 
Tu naj bi ponovno prišlo do veljave 
človeško dostojanstvo skupaj z ostalimi 
ključnimi univerzalnimi vrednotami. 
UNeSCo je prav etiko vzel kot svojo 
prvo prioriteto, kot poudarjajo z bese-
do flagship, admiralska ladja. Zaradi 
globalne gospodarske krize uvaja letos 
izjemno ostre varčevalne ukrepe. Vrsta 
programov, celo oddelkov, bo skrče-
nih ali ukinjenih. A programi etike so 
prav ta čas prejeli celo dodaten denar 
iz rezervnega sklada za nujne ukrepe. 
To moramo razumeti kot pomembno 
sporočilo državam sveta o izrednem 
svetovnem položaju, v katerem je 
nujno potrebno na novo premišljeno 
etično ukrepanje. To sporočilo države 
razumejo kljub velikanskim medse-
bojnim razlikam v kulturah, religijah, 
družbenih sistemih, stopnjah razvitosti 
in materialne blaginje. edino upanje 
za preživetje sedanje civilizacije je, da 
se te velikanske razlike zmanjšajo, ne 
več toliko s pomočjo znanstvenega 
in tehnološkega razvoja ali tržnega 
gospodarstva, ampak predvsem prek 
vse večjega sprejemanja in zbliževanja 
etičnih vrednot.

Blaženi Anton Martin Slomšek bi z 
vsemi podrobnostmi današnjega siste-
ma vrednot morda ne bil zadovoljen. 
Vse večjega priznavanja nujnosti, da 
se etične vrednote uveljavijo bolj kot 
kadarkoli v preteklosti in da se uvelja-
vijo globalno, pa bi bil zagotovo vesel. 
V tem bi skupaj z nami videl upanje, 
da jih bomo v večji meri sprejeli tudi 
Slovenci.
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Prvi začetki skavtstva v Mariboru 
segajo v jesen leta 1991, ko sta 
Suzana Turk in jezuitski novinec 

Franček Bertolini (zamejski skavt) 
začela s prvo skavtsko skupino popo-
tnikov in popotnic, ki se je srečevala v 
župniji sv. Magdalene. Ustanovni dan 
stega je bil 2. maj 1992, ko so prvi ma-
riborski skavti na sv. Ani izrekli svojo 
skavtsko obljubo. Že prvo skavtsko leto 
je steg začel z delovanjem vseh treh 
vej, ki jih je vodila skupina navdušenih 
voditeljev: stegovodja Suzana Turk, 
voditelji Metka Kos, Ivo Čerček, 
Melita Kordeš ter pomočnika Jo-
landa Kovačič in Jernej Lonec.

Istega leta so prvi člani stega za-
čeli izbirati tudi ime za steg. Tako 
v svojem imenu ponosno nosimo 
ime prvega mariborskega škofa 
Antona Martina Slomška, ki je s 
svojo globoko vero in zavednostjo 
zapustil neizbrisen pečat vsemu 
slovenskemu narodu. od leta 
1999, ko je bil naš zavetnik prištet 
med blažene, pa ga v imenu nosi-
mo še ponosnejše.

Delovanje skavtov v Mariboru 
je podobno delovanju ostalih 
skavtov v Sloveniji, imamo pa 
tudi nekaj značilnosti, ki so lastne 
samo nam. Tako pravijo, da smo 
bili vedno valilnica novih stegov, 
saj je pod našim okriljem pogosto 
delovalo kar nekaj skupin iz dru-
gih krajev, ki so se kasneje razvile 

v samostojne stege (Maribor 2, Beltinci 
1, Ptuj 1, Rače 1, šentjur 1, Gornja Rad-
gona 1, Slovenske gorice 1 in šentilj 1). 
Da nismo od muh, smo dokazali tudi 
na prvem Skavtfestu (1995) – festivalu 
slovenske skavtske pesmi v Postojni, 
kjer smo zmagali s pesmijo oda čmrlju, 
ki je še danes ena najbolj prepevanih 
skavtskih pesmi. Slovenski skavti nas 
poznajo tudi po skavtskem filmu o 
skavtskem ustanovitelju, Baden Powell 
– Lahko noč, volčiči (2011), ki je nastal 

30 let delovanja skavtske družine stega Maribor 1 – 
Slomškov steg

nismo od muh kot projekt klana pod okriljem in režijo 
Viktorja Höchtla in Blaža Ignatija. Bili 
smo tudi prvi steg v mariborski regiji, 
ki je začel z delovanjem najmlajše veje 
bobrov in bobrovk (2012) in organizi-
rali regijsko orientacijsko tekmovanje 
TNT (Toto noro tekmovanje), ki je z 
veščinskimi in orientacijskimi izzivi 
navdušilo številne udeležence.

Na naši 30-letni skavtski poti je bil 
steg deležen tudi močne duhovne pod-
pore naših duhovnih asistentov, ki jih 
je bilo kar nekaj, in sester redovnic, za 
kar smo neskončno hvaležni. Ponosni 
smo, da našo rutico nosi tudi maribor-
ski nadškof Alojzij Cvikl.

Trenutno je v stegu 105 članov vseh 
vej (starostnih skupin): bobri in bo-
brovke (6–7 let), volčiči in volkuljice 
(8–10 let), izvidniki in vodnice (11–15 

let), popotniki in popotnice (16–21 
let) in skupnost voditeljev. Voditelji 
stega Maribor 1 poleg tedenskih 
srečanj za člane, jesenovanj, zimovanj 
in poletnih taborov 
vsako leto poskrbijo, 
da v okoliške župnije 
poroma luč miru iz 
Betlehema, za izdelavo 
adventnih venčkov 
za župljane, ob dnevu 
zemlje ozaveščajo o 
skrbi za okolje, po 
potrebi priskočijo na 
pomoč Civilni zaščiti 
Maribor, pomagajo na 
birmanskem srečanju 
v Mariboru, sodeluje-
jo na križevem potu 
mladih v Mariboru itd. 
Voditelji se redno ude-
ležujejo tudi skavtskih usposabljanj 
in tabornih šol, nekateri pa jih tudi 
uspešno vodijo.

Naša rutica je sestavljena iz treh 
barv, ki so bile izbrane s simbolnim 
sporočilom:

temno modra podlaga: barva reke 
Drave, modrost;

zelena obroba: Pohorje, barva goz-
da in narave;

košček bele obrobe: čistost, nedol-
žnost in otroškost.

V hvaležnosti za 30 let skavtskih do-
godivščin, 30 generacij skavtov našega 
stega in mnogo nepozabnih spominov 
smo voditelji za svoje člane pripravili 
skupni tabor, ki je bil na Ljubnem ob 
Savinji. Veseli in ponosni na vse košč-
ke sestavljanke, ki so jih v teh 30 letih 
prispevali naši voditelji, člani, starši 
in prijatelji, smo obujali spomine in 
ustvarjali nove.

NeŽA PoDJAVoRšeK
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V nedeljo, 26. junija 2022, je bil v cerkvi sv. Benedikta v Slov. goricah blagoslov 
barvnega okna s podobo Antona Martina Slomška. Okno je daroval domači 

župnik Marjan Rola v zahvalo za povrnitev zdravja. Med mašo je župnik spregovoril 
o poteku bolezni, molitvi za zdravje, pri kateri je celotna župnija Razkrižje, v kateri 
je takrat deloval, molila k A. M. Slomšku in njegovi ozdravitvi. Njegovo pričevanje 
so potrdili trije tamkajšnji ključarji, ki so bili navzoči na slovesnosti. Mašo z blago-
slovom je vodil upokojeni mariborski nadškof Marjan Turnšek, somaševali pa so 
domači župnik Marjan Rola, upokojeni benediški župnik Ivan Zanjkovič ter Janez 
Sraka. Vlado orgolič

Sv. Benedikt v Slovenskih goricah – 
blagoslov vitraja

Družina je šola človeških in 
krščanskih kreposti in vrednot. 
Družina ni le ena izmed števil-

nih skupin, ampak srce Cerkve. V letu 
družine in sv. Jožefa (2021) smo dodali 
še dan starih staršev, dedkov in babic, 
kar se med seboj dopolnjuje. Ko o tem 
razmišljamo, ne moremo mimo besed, 
kot so mati, oče, otrok, dedi, babi … 
običajno je prva otrokova beseda ma-
ma, ata in tudi zadnja beseda je lahko 
mama. Poznal sem 49-letnega moža, ki 
je umrl z besedami: »Smrt je tu, kje je 
pa mama?«

Kako sveta je bila mati I. Cankarju, 
razberemo iz romana Na klancu (spo-
menik materi) in njegovih črtic. 
Spomnimo se Prežihovih Solzic. 
To je njegova zadnja knjiga, ki je 
izšla leto pred njegovo smrtjo. 
Posvetil jo je svoji materi, na 
katero je bil silno navezan; to je 
»mili spomin« na blago mater. 
Spremno besedo je napisal o. 
Župančič. Solzice pravijo na 
Koroškem šmarnicam. Nekega 
večera je Vorančeva mati rekla: 
»oh, kako rada bi nesla jutri v 
cerkev solzice, pa jih nikjer ni več.« 
oče je bil mnenja, da v Peklu pa najbrž 
so še. »Pekel« je bil odvratna grapa, ka-
mor se je mali pastirček Voranc vedno 
bal gnati krave past. Slišal je materino 
željo, zbral pogum in naslednje jutro 
tam nabral polno solzic. Vrnil se je 
na domače dvorišče in po njem se je 
razlila prelepa svetloba. Sredi te sve-
tlobe je stala mati, prečudovito lepa in 
vsa ožarjena, kakor prikazen iz nebes. 
Planil sem pred njo s polnim naro-
čjem cvetlic in zmagoslavno zaklical: 
»Mati, mati … solzice …!« Župančič se 
sprašuje: »Ali je mogoče lepše prikaza-
ti mater, njeno ljubezen do otroka in 
otroško ljubezen do nje? Pri nas je to 
znal samo še I. Cankar.« Pesnik Vergil 
pa v pesmi spodbuja: »Začni, ljubi 
mali, s smehljajem spoznavati svojo 
mater!«

Kaj bi rekel Slomšek
Kaj bi rekli pisatelji in pesniki in 
Slomšek, ki so poveličevali matere, 
ko bi slišali predloge, da naj ne bi več 
uporabljali besed mati, oče, dedi itd., 
da ne bi prizadeli otroka, ki ima dva 
očeta, matere pa ne. In kaj bi rekle 
matere, ki so rodile po sedem … tudi 
16 otrok. Rodila je 9 deklic in 7 fant-
kov in nobenega dvoma ni bilo, kdo 
je kaj: deklica ali fantek. Nove teorije 
pa že pri otrocih vzbujajo dvom o 
lastnem spolu in jih »seznanjajo« o 
možnosti spremembe spola. Pustimo 
otroku biti to, kar po naravi je!
Želja po potomcih je velika in razu-

mljiva, vendar ni vedno uresničljiva. 
Dietrich Bonhoeffer svetuje: »Naučiti 
se moramo kljub neuresničljivim 
željam živeti polno življenje.« Nado-
mestno materinstvo je manipulacija 
in trgovanje. Dejstvo je, da ima vsak 
otrok očeta in mater in ima tudi 
pravico poznati biološke starše. Kako 
bo otrok, »sad tehnike in financ«, 
nepoznanih staršev, začel z iskanjem 
družinskega debla? Kako pomem-
ben je pri Judih rodovnik. Čim daljši 
rodovnik je lahko nekdo navedel, tem 
uglednejši je bil. Poznamo rodovnik 
Jezusa Kristusa (Mt 1,1–16). Judovski 
zgodovinar Jožef Flavij našteva svoje 

prednike za dvesto let in za vsakega 
navede celo letnico rojstva in za-
ključi: »Sem odličnega rodu, zato se 
nasmehnem vsakemu, ki bi me hotel 
zasramovati.« Postavlja se vprašanje: 
»Ali bomo v jaslicah še imeli Marijo 
in Jožefa … bomo smeli peti: Marija, 
mati moja …?« Bo kdo res zaradi tega 
prizadet?
Nastanek človeškega življenja je svet 
trenutek, saj gre za dejanje, ki presega 
človeški razum: za življenje, ki nima 
konca. Prednikov imamo vsi enako, 
potomcev pa ne. Starši niso želeli 
mene, saj me niso poznali, želeli so 
»otroka«, mene je pa hotel Bog, ki me 
je poznal, preden sem začel živeti v 
telesu. Družina je Božja ustanova, zato 
blagor otroku, ki živi v urejeni druži-
ni. Držati se moramo naravnih in Bož-
jih zakonov, živeti v nasprotju z njimi 
je zelo drago. otrok je čisti dar in ga 
ne moremo zahtevati, manipulacija z 
njim je nedopustna. Tudi ne smemo 
enačiti zveze moža in žene z zvezo 
dveh moških ali žensk, saj ni enako. 
otrokom pa pustimo, da starše kličejo 
»mami«, »oči«, »mamika« … Poleg tega 
moramo mi, rojeni, braniti življenje 
spočetih, a še ne rojenih, pred tistimi, 
ki jim pravico do življenja odrekajo. 
Priznajmo jim pravico do življenja in 
jih branimo pred tistimi, ki jih ogro-
žajo. Čuvajte družino! ogrožata jo po-
polna zmeda in zablode. Skrbno učite 
otroke, ne glede na starost. ohranite 
vero in zvesti ostanite!

P. ZDRAVKo JAKoP

čuvajte družino!

otrok je čiSti dar in ga 
ne moremo Zahtevati, 
manipulacija Z njim je 

nedopuStna. tudi ne Smemo 
enačiti ZveZe moža in žene Z 

ZveZo dveh moških.

Naslove svojih bližnjih nam lahko pošljete po pošti: 
Družina, Krekov trg 1, 1001 Ljubljana ali po telefonu: 

01/360-28-28 ali po e-pošti: narocila@druzina.si.

Podarite Družino!
3 brezplačne številke družine 
za vaše bližnje

slovenski katoliški tednik



www.druzina.sišt. 2 (67)  >  25. septembra 20226 Slomškov list

V 14. stoletju je bil v Mariboru 
ustanovljen meščanski špital, 
ki je imel tudi kapelo. Deloval 

je do 19. stoletja. oskrbovanci so se 
udeleževali vsakodnevnega bogosluž-
ja. špitalska kapela je bila na voljo le 
oskrbovancem in osebju. Po 2. sve-
tovni vojni je za duhovno oskrbo v 
mariborski bolnišnici skrbela župnija 
sv. Magdalene. Nekaj časa so sodelova-
le tudi redovnice, ki so pred vojno sta-
novale v bolnišnici, kjer so imele tudi 
svojo kapelo. Po vojni so s prvimi ma-
šami v UKC Maribor začeli leta 1992 v 
urološki čakalnici. Leta 1999 so dobili 
prvo začasno kapelo na radiološkem 
oddelku. Prostor je bil primeren, ker je 
bil sredi prvega nadstropja internega 
oddelka. K maši so prihajali bolniki in 
obiskovalci.

Slomškova kapela
Leta 2007 so odprli nov oddelek 

za bolezni ušes, nosu in grla (oRL). V 

kletne prostore te stavbe so postavili 
kapelo, ki je posvečena blaženemu 
Antonu Martinu Slomšku. Kapela je 
velika in lepa, vendar na nekoliko 
neprimerni lokaciji, zato je bolniki niso 
povsem sprejeli. Marsikdo niti ne ve, 
kje je. Vsem, ki poznamo bolnišnico, 
je ni težko najti. Kapela je nekje na 
sredini bolnišnice. V kateri koli stavbi 
si, greš z dvigalom do dna (K2), potem 
po podzemnih hodnikih malo levo ali 
desno in si tam. Kapela je lepo 
opremljena. Ima čudovit vitraj 
Marte Kunaver in križev pot 
akademskega kiparja dr. Marjana 
Dreva. V prezbiteriju je velik križ. 
Na njegovi desni strani je slika bl. 
Antona Martina Slomška, ki z roko kaže 
na križ. ob neki priložnosti so vprašali 
prejšnjega bolnišničnega duhovnika p. 
Marjana Krajnca, zakaj je križ brez kor-
pusa, brez Jezusovega telesa. odgovoril 
je, da je Jezusovo trpeče telo na poste-
ljah v bolniških sobah. Ta odgovor me 

16 let delovanja Slomškove kapele v UKC Maribor in bolniška pastorala

hvaležen za to poslanstvo

nagovarja. Če kje, lahko tam najdem 
trpečega Kristusa.

Sedem let sem župnik pri sv. 
Magdaleni, poslanstvo bolnišničnega 
duhovnika opravljam zadnja tri leta in 
pol. Prednost je v tem, da sem blizu 
bolnišnice in da se lahko hitro odzo-
vem na razne klice in prošnje. Kličejo 
me bolniki, svojci, osebje UKC in 
župniki. V času korone so bili obiski 
duhovnika še posebej dobrodošli, 

čeprav nekateri niso vedeli, da imam 
prost dostop. Bil je čas, ko tudi svojci 
niso mogli do bolnika, duhovnik je 
lahko šel. Bogu sem hvaležen, da se 
kljub mnogim stikom z okuženimi ves 
ta čas nisem okužil in sem nemoteno 
opravljal svoje poslanstvo. Bogu sem 

hvaležen tudi za vero in pogum, ki 
sem ju imel še posebej v tem času.

Pred korono smo imeli vsak teden 
ob četrtkih zvečer mašo v Slomškovi 
kapeli. Prišlo je nekaj bolnikov in 
nekaj zunanjih. ob tej priložnosti sem 
še koga spovedal in mazilil. Kadar sem 
prišel v kapelo, sem marsikdaj videl 
kakšno medicinsko sestro ali zdravni-
ka v tihi molitvi pred Najsvetejšim. V 
kapelo sem prinašal tudi verski tisk, 
ki so si ga bolniki lahko vzeli v sobe. Z 
nastopom koronavirusa maše v kapeli 
niso bile več dovoljene. Gibanje bol-
nikov in zunanjih je postalo omejeno. 
Na žalost se stvari še do danes niso 
normalizirale. Kapela je vseskozi od-
prta. Veselim se časa, ko bo bolnikom 
in zunanjim spet dovoljeno, da bodo 
prišli v lepo Slomškovo kapelo k maši 
ali molitvi.

Vsak obisk me zaznamuje
ob neki priložnosti sem dejal, da 

me vsak obisk z bolnikom zaznamuje. 
Po vsakem obisku v bolnišnici sem 
drugačen. In Bogu sem neizmerno 
hvaležen za to poslanstvo. V tem 
obdobju sem številnim podelil sv. ma-
ziljenje in sv. obhajilo. Včasih bolniki, 
če so pri močeh, opravijo tudi sv. 
spoved. Imel sem kar nekaj globokih 
pogovorov, nekaj krstov v sili in celo 
eno poroko na smrt bolnega ženina. 
Nekoč sem molil za precej bolnega 
človeka, kakšno leto potem nisem več 
slišal zanj. Potem sem vprašal njego-
vega župnika, ali kaj ve o njem. Pohva-
li se je, da je gospod v redu, da se mu 
je stanje zboljšalo. Povedal je, da so 
veliko molili v čast bl. A. M. Slomšku 
in da njegovo ozdravitev pripisujejo 
prav njemu. Menda so posredovali 
izkušnjo ozdravljenja na priprošnjo 
blaženega na Nadškofijo Maribor kot 
dokazno gradivo v postopku za Slom-
škovo kanonizacijo.

Mnogim se je stanje izboljšalo, ko 
sem jim podelil sv. maziljenje. Nekate-
ri pa so odšli v večnost. Posebna sre-
čanja so bila z bolnimi duhovniki, re-
dovniki in redovnicami. Kar nekajkrat 
se je zgodilo, da je nekdo umrl takoj, 
ko sem odmolil. Takrat so mi svojci ali 
medicinske sestre rekle: »Samo še vas 
je čakal ali čakala.« V takih trenutkih 
se človek še posebej zave moči moli-
tve in moči sv. zakramenta.

P. IVAN HoČeVAR,  
bolnišnični duhovnik, UKC Maribor

če kje, lahko tam najdem 
trpečega kriStuSa.

Gospa M. G. P. je 5. 1. 2018 zapisala 
pričevanje in zahvalo bl. Slomšku, 
ki je postal njen sopotnik v življenju 
na priporočilo domačega župnika.

Danes mineva dvajset let, odkar me je 
doletela velika preizkušnja: zbolela 

sem na črevesju, bil je ugotovljen rak. 
Tako se je začelo zame in za mojo druži-
no veliko trpljenje. Bila sem operirana v 
Mariboru. Vsi so mi stali ob strani, moj 
dragi mož, otroka in vsi najdražji. Vem, 
da so veliko molili zame. Bila sem po-
trta in mislila sem, da je konec mojega 
življenja. Tolažbo sem dobila tudi od 
našega gospoda naddekana A. G. Rekel 
mi je, naj se priporočim Antonu Marti-
nu Slomšku. In od takrat naprej molim k 
njemu in se mu zahvaljujem ter priporo-
čam tudi vso svojo družino. Naj bo naš 
priprošnjik pri Bogu.

Leta 2007 je prišla druga preizkušnja. 
Zbolela sem ginekološko; bilo je ugoto-
vljeno, da je rak. Takrat sem bila močnej-
ša, saj sem zaupala, da imam Slomška in 
Mater Božjo za priprošnjika pri Bogu. 
Vem, da so tudi drugi veliko molili zame 

in me priporočali Slomšku. Danes lahko 
rečem, da sem ozdravljena. Z možem in 
najinima dvema otrokoma sva dočakala 
sedem vnukov in dve pravnukinji ter 
tudi zlato poroko, na kar si pred dvajse-
timi leti nisem upala pomisliti.

Bogu hvala za vse in mojemu pripro-
šnjiku Antonu Martinu Slomšku, danes 
že blaženemu; molim pa tudi za njegovo 
kanonizacijo.

Zelo zgovorno in dragoceno je pri-
čevanje zdravnika izpred desetih let 
(2012), ki zgovorno kaže, da pripro-
šnji bl. Slomška lahko dajejo velik 
pomen tudi medicinski delavci, ki 
se sicer tudi sami zelo požrtvovalno 
trudijo za življenja ljudi.

Spoštovani.
Z Vami bi rad delil zgodbo o čude-

žu, ki sem ga doživel v službi.
[…] Aprila l. 2010 sem služboval v 

UKC Ljubljana, na kliničnem oddelku za 
intenzivno interno medicino (KoIIM).

29. marca je bila na KoIIM spreje-
ta 18-letna bolnica. Predhodno se je 

pričevanja in zahvale zdravila na Pediatrični kliniki. Zaradi 
akutne limfoblastne levkemije je bila 
od leta 2009 zdravljena s kemoterapijo. 
V sredini marca je po KT utrpela hudo 
sepso. Premeščena je bila v respirator-
ni center na Infekcijski kliniki, kjer so 
jo sedirali, intubirali ter umetno venti-
lirali, razvil se je ARDS (adult respira-
tory distress syndrom), ki je povezan 
z zelo visoko smrtnostjo. Potrebovala 
je oksigenacijo preko zunajtelesnega 
krvnega obtoka (eCMo, ki se je kot mo-
žnost zdravljenja šele uvajal). Med ho-
spitalizacijo na KoIIMU je bila zaradi 
neizboljšanja pljučne funkcije uvedena 
terapija z medrolom, zaradi obojestran-
skega plevralnega izliva sta bila vsta-
vljena torakalna drena. Zaradi podpor-
nega zdravljenja na eCMo je ves čas 
potrebovala antikoagulantno terapijo s 
heparinom v kontinuirani infuziji, zato 
so med hospitalizacijo pojavile obsežne 
krvavitve iz vseh sluznic (posledično 
iz vseh telesnih odprtin). Pojavila se je 
obsežna hemohezija; prišlo je do padca 
v Hb, postala je hipotenzivna. Kljub ne-
nehnemu nadomeščanju s transfuzijo 
je Hb nenehno padal. Prejela je terapijo 
z aktiviranim faktorjem VII. Večkrat je 
prišlo do neobvladljivih seps, življenj-
sko ogrožajočih krvavitev, epileptičnih 
napadov.

Zdravljenje bolnice je bilo zelo težav-
no, ves čas je njeno življenjsko nihalo 
preskakovalo med življenjem in smrtjo. 
Med zdravljenjem je prišlo do mnogih 
zapletov, bodisi zaradi okužb bodisi 
zaradi stranskih učinkov intenzivne, 
vendar nujno potrebne terapije.

Med službovanjem na KoM (sicer 
nisem bil njen sobni zdravnik, sem pa 
uvidel agonijo mladega življenja in zelo 
nepredvidljiv izid) sem premišljeval 
in se naposled odločil za prošnjo k 
blaženemu Antonu Martinu Slomšku. 
Prilepil sem sliko blaženega na steklo 
nasproti bolničine postelje. In molil. 
Molil sem tudi doma. Konec aprila sem 
končal službovanje na KoM ter nada-
ljeval na drugem oddelku. Večkrat sem 
se spomnil na trpljenje mlade bolnice 
in venomer molil k blaženemu. Čez tri 
mesece sem prejel nadvse radostno, 
vendar še bolj presenetljivo novico – 
bolnica je preživela ter odšla na rehabi-
litacijsko zdravljenje. Bila je popolnoma 
mentalno bistra, telesno sicer oslabela, 
vendar z vsemi možnostmi popolnega 
okrevanja.

Med njenim zdravljenjem so se za nje-
no življenje trudili vsi zdravniki KoIIM, 
[…], ki niso obupali, čeprav je bilo stanje 
več kot brezupno. Vsekakor pa menim, 
da je prišla pomoč tudi od drugod ...
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Po selitvi sedeža lavantinske škofije 
v Maribor leta 1859 škof Slomšek 
ni miroval in počival, ampak se je 

neutrudno posvečal svojemu delu in 
dolžnostim. Pri tem se ni oziral na zdrav-
stvene težave oz. bolečine v želodcu in 
črevesju, ki so ga pestile vsaj že od leta 
1851 naprej. Spomladi leta 1862 je obis-
kal Rim in se ob tej priložnosti papežu 
Piju IX. zahvalil, ker je odobril selitev 
škofijskega sedeža. Kljub slabemu poču-
tju je po vrnitvi iz Rima opravil kanonič-
no vizitacijo dekanije Laško (večino poti 
je moral opraviti kar peš) in se nato od 
15. do 19. septembra udeležil duhovnih 
vaj v Rogaški Slatini. Med duhovnimi 
vajami je neredko spregovoril tudi o 
smrti. Po koncu duhovnih vaj je v nede-
ljo, 21. septembra, posvetil podružnično 
cerkev sv. Rozalije v župniji Kostrivnica 
in se nato zvečer vrnil v Maribor.

Naslednji dan, to je v ponedeljek, je 
povabil vodstvo bogoslovja v svoj vino-
grad pri Mariboru. V torek, 23. septem-
bra, je kot navadno opravljal svoje delo, 
po kosilu pa se je celo odpravil počivat, 
kar sicer ni bila njegova navada. Popol-
dne je trpel zelo hude bolečine, tako da 
je moral ostati v postelji. Zdravnik, ki 
so ga poklicali, je ugotovil, da je prišlo 
do črevesne zapore oz. ukleščenja kile 
(hernia incarcerata). V Slomškovem 
času so zdravniki v takšnem primeru 
bolniku poskušali pomagati s kapljica-
mi živega srebra, kar je poskušal tudi 
Slomškov zdravnik, vendar zdravilo 
škofu ni pomagalo.

Zadnji dan
Naslednje jutro, to je v sredo, 24. 

septembra, je škof že ob petih zjutraj 
poklical svojega spovednika in spiritua-
la v bogoslovju Franca Kosarja, da bi pri 
njem opravil sveto spoved. ob osmi uri 
je stolni župnik bolnemu škofu prine-
sel obhajilo in mu podelil zakrament 
bolniškega maziljenja. Popoldne se je 
stanje poslabšalo, tako da je škof trpel 
čedalje hujše bolečine. Proti večeru je 
sprejel še nekaj obiskov, med drugimi 
ga je obiskal tudi malečniški župnik in 
dobri prijatelj Marko Glaser. Po njiho-
vem odhodu je pri bolniku ostal samo 
Kosar. od šeste do sedme ure je bila v 
stolnici pred Najsvetejšim molitvena ura 
za bolnega škofa. Po končani molitveni 
uri je k škofu prišlo nekaj mariborskih 
duhovnikov. Po osmi oz. malo pred pol 
deveto uro je zdravnik ugotovil, da se 
bolniku bliža zadnja ura oz. rojstvo za 
nebesa. V zadnji uri so škofu stali ob 
strani kanoniki, nekateri mariborski 
duhovniki in osebje na škofiji: skupaj so 
molili lavretanske litanije, pri katerih je 
škof še lahko odgovarjal, in molitve za 
umirajoče. Po kratkem smrtnem boju 
je škof v sredo, 24. septembra, okoli pol 
devetih zvečer mirno zaspal v Gospodu. 
V četrtek in petek je ležal na mrtvaškem 
odru v veliki dvorani v škofijski palači, 
kjer so se od njega poslovile res velike 
množice ljudi. Slomškovo smrt je opisal 
njegov spovednik in prvi biograf Kosar, 
ki je škofa v njegovi zadnji bolezni in 
smrtni uri vseskozi zvesto spremljal, 
svoje spomine pa so zapisali tudi neka-
teri drugi očividci, npr. Marko Glaser.

Po smrti ljubljenega škofa, ki je 
škofijo vodil 16 let, je vse škofljane 
prevzela velika žalost, ki jo je Matej 
Slekovec v ljutomerski kroniki opisal 

Slomškovi poslednji 
zemeljski dnevi  
in njegovo slovo

škanska cerkev) v Mariboru. Leta 1978 
so krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki 
prepeljali v mariborsko stolnico. Danes 
je Slomškov sarkofag v nekdanji križevi 
oz. današnji Slomškovi kapeli.

Slomšek je umrl tako, kot je živel: 
ves predan delu in molitvi. Kljub hu-
dim bolečinam se je vse do zadnjega 
neutrudno posvečal svojim dolžnostim 
in škofovskim opravilom. Bolezen ga je 
dokončno položila v posteljo šele dan 
pred smrtjo. Zadnji dan svojega zemelj-
skega življenja je opravil sveto spoved 
in prejel vse potrebne zakramente. 
obdan s svojimi najožjimi sodelavci 

je umrl mirno in vdano, z molitvijo 
na ustnicah oz. v srcu. Smrti se ni bal, 
ampak je bil nanjo celo pripravljen, 
pred smrtjo je poskrbel za vse večne in 
zemeljske zadeve. Tako je že 26. novem-
bra 1861 zapisal svojo oporoko, v kateri 
je za svojega glavnega dediča postavil 
svojega naslednika na škofijskem sede-
žu, spomnil pa se je tudi svojih sorodni-
kov, sodelavcev in revežev. Podobno 
kot v življenju nam je lahko Slomšek 
za zgled tudi v smrti. Njegova smrt nas 
uči, kako lahko sprejmemo smrt in se 
nanjo tudi pripravimo.

LILJANA URLeP

SlomškoVa fotogRafija iz lEta 1862 (hRani naDškofijSki aRhiV maRiboR,  
/ nadškoFija maribor)

z naslednjimi besedami: »Milotožno so 
torej dne 25. septembra zveneli zvono-
vi po vsem slov. štajerju, ki so oznanjali 
žalostno novico, ki je bila iz Maribora 
dospela, da je namreč zvečer prejšnjega 
dne pastir zapustil svoje ovčice. Kne-
zoškof Anton Martin Slomšek je končal 
po kratki bolezni življenje, lavantinska 
škofija je kot vdova žalovala pri njego-
vem odru.«

Poslednje slovo
Podobno ganljivo je bilo tudi po-

slednje slovo. Pogreb ljubljenega škofa 
je bil v soboto, 27. septembra 1862; 
Slomšek je bil prvi lavantinski škof, ki 
je bil pokopan v Mariboru. Pogrebnih 
slovesnosti se je udeležilo okoli 200 
duhovnikov in številni predstavniki 
mestnih in državnih oblasti. Pogrebno 
mašo oz. pogrebne slovesnosti je ob asi-
stenci krškega škofa Valentina Wieryja 
in ljubljanskega škofa Jerneja Vidmarja 
vodil sekavski škof otokar Marija grof 
Attems. Pogrebni govor je imel Jakob 
Stepišnik, dolgoletni sodelavec in Slom-
škov naslednik na škofijskem sedežu. 
Po maši so škofove posmrtne ostanke v 
skromni krsti, kakršno si je želel sam, v 
slovesnem sprevodu odnesli na takra-
tno mariborsko mestno pokopališče ob 
Strossmayerjevi ulici, kjer so jih poko-
pali v grobnico v pokopališki kapeli 
Žalostne Matere Božje. V poslednje 
slovo so škofu zapeli pevci iz slovenske-
ga in nemškega pevskega društva. Po 
pogrebu naj bi prišlo tudi do žalostne-
ga incidenta, ko naj bi nekaj capinov 
oz. nemško usmerjenih nestrpnežev 
pljuvalo v odprto grobnico in pri tem 
kričalo: »Tu imaš sedaj, ti slovenski 
svetnik.«

Slomšek je v mariborski pokopališki 
kapeli počival do junija leta 1941, ko so 
njegove posmrtne ostanke prenesli v 
cerkev Marije Matere usmiljenja (franči-

maRiboRSka PokoPališka kaPEla, kjER So SlomškoVi PoSmRtni oStanki PočiVali oD njEgoVE SmRti Do lEta 1941.   
/ NADšKOFIJA MARIBOR
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Spoštovani g. mariborski nad-
škof metropolit msgr. Alojzij 
Cvikl, zelo smo veseli, da nam 
lahko ob teh nekaj vprašanjih 
podelite svoj odnos in pogled 
na blaženega škofa Slomška. 
Kako ste ga videli v svoji otroški 
dobi?

Prihajam iz župnije Nova Cerkev, kjer 
je bil Slomšek kaplan v letih 1827 do 
1829. Že kot otrok sem veliko slišal o 
Slomškovi priljubljenosti, kako izje-
men pridigar je bil, da je tako pridigal, 
»kot bi rož'ce sadil«, pa tudi o nedeljski 
šoli. Do mojega desetega leta še nismo 
imeli elektrike, imeli pa smo naročene 
Mohorjeve knjige, ki smo jih ob 
zimskih večerih v družini skupaj 
prebirali. Prek teh knjig sem 
korak za korakom bolj spozna-
val tudi Slomška. Spomnim se, 
kako me je nagovorilo, da je imel 
Slomšek posebno skrb za otroke, 
ki jih je imel zelo rad in jim je 
posvečal veliko svojega časa.

Kako je bl. Slomšek zazna-
moval vaše življenje v času 
vašega študija in duhovniškega 
delovanja?

Po zaključku osnovne šole me je pot 
pripeljala v Maribor. Gimnazijska leta 
so bila leta utrjevanja mojega odnosa 
do Slomška. Redno sem prihajal na 
njegov grob, ki je bil takrat v cerkvi 
Matere usmiljenja, pri frančiškanih. 
Lahko rečem, da mi je bil Slomšek za 
zgled v rasti moje osebne vere, ki se 
je v tistem času še prečiščevala in šla 
skozi resno krizo. Nagovarjalo me je 
veselo krščanstvo, ki ga je Slomšek 
živel in oznanjal. V njem sem videl 
učitelja, ki me uči pravega odnosa, 
tudi do domovine, kulture, jezika. /.../ 
Lahko rečem, da je Slomšek zelo za-
znamoval moje srednješolsko obdobje. 
Potem me je pot vodila v tujino, kjer 
je odnos do Slomška stopil nekoliko v 
ozadje, ni pa prenehal. Tudi moje prvo 
duhovniško mesto je bilo v Ljubljani, 
tako nisem imel priložnosti, da bi gojil 

tako živ odnos s Slomškom, kot je bilo 
to v času bivanja v Mariboru. A vedno 
mi je bil Slomšek kot duhovniku vzor, 
predvsem sem ob misli nanj razmišljal, 
kako pomembno je za duhovnika, da 
je ljudem blizu in jim pomaga na vseh 
področjih, ne samo v verskem pogle-
du. Vsi naj bi vedno bolj postali ljudje 
srca: dobri, pošteni, pravični, odgovor-
ni … in s čutom za skupno dobro.

Ko ste postali mariborski 
nadškof, ste odnos z njim prav 
gotovo še bolj poglobili?

Sem osmi naslednik Slomška: pred 
tem so bili Stepišnik, Napotnik, Karlin, 
Tomažič, Držečnik, Kramberger in 

Turnšek. Biti naslednik Slomška je 
po eni strani čast, a po drugi strani 
predvsem velika odgovornost. Čutim, 
da mu ne sežem do kolen. Vedno znova 
pa me nagovarja, kako je bil Slomšek 
blizu duhovnikom, bogoslovcem, kako 
je skrbel za njihovo duhovno rast in za 
povezanost z njimi in povezanost med 
njimi. Nagovarja me tudi njegov čut 
za malega človeka, za človeka v stiski. 
Danes je v svetu veliko razdeljenosti in 
predvsem nezaupanja med nami. Vse 
to je bolelo že Slomška kot duhovnika 
in škofa, a imel je zdravilo: molitev 
in konkretne korake, četudi kdaj le 
majhne, a pomembne. Tudi nas lahko 
takšni, čeprav manjši koraki, pripeljejo 
k večji medsebojni povezanosti in soli-
darnosti. od kod Slomšku takšna volja 
in moč? Bil je »živa mladika na trti« – 
Jezusu. Vcepljen nanj je vsak dan črpal 
potreben življenjski sok. Večkrat, ko 
razmišljam, se vprašam: »Kaj bi Slom-

Pogovor s Slomškovim osmim naslednikom, nadškofom Alojzijem Cviklom

lahko rečem, da mi je bil 
Slomšek Zgled v raSti oSebne 

vere, ki Se je v tiStem čaSu 
še prečiščevala in šla SkoZi 

reSno kriZo.

čutim, da mu ne sežem do kolen
šek naredil danes? Kakšne odločitve bi 
sprejemal? …«

V čem vidite aktualnost Slom-
škovega lika in sporočila za 
današnji čas – ob 160. obletnici 
Slomškove smrti, prizadevanjih 
za njegovo kanonizacijo?

Slomškov vpliv daleč presega 
meje naše škofije. Kot narodni 
buditelj, zaveden Slovenec, pe-
snik in pisatelj, vzgojitelj, pred-
vsem pa kot duhovnik in škof je s 
svojim pastoralnim poslanstvom 
navdihoval in navdihuje najprej 
nas škofe in duhovnike. V čem 
nas Slomšek najbolj nagovarja? Nas 
duhovnike, kako skrbno je pripravljal 
pridige, ki so bile vsebinsko izdelane 
in predvsem ljudem razumljive. Vzor 
nam je lahko tudi s čutom za lepoto 
jezika. Kot duhovnik je šel naproti 
vsem: otrokom, mladim, zakoncem, 
starejšim ... Papež Frančišek nas danes 
v istem duhu vabi, naj gremo na obro-
bja in naj ne sedimo doma in čakamo, 
da ljudje pridejo k nam. Mi smo tisti, ki 
moramo biti na poti k ljudem. Pomem-
ben se mi zdi tudi čas, ki ga duhovniki 
in krščanski vzgojitelji namenjamo 
mladim. Mladi, kakor da so večkrat 
prezrti in zapostavljeni pri naših pasto-
ralnih načrtih. Kot da jim ne znamo 
prav pokazati, da imajo svoje nenado-
mestljivo mesto v naših občestvih in 
da nanje v Cerkvi računamo. Skrb za 
evangelizacijo mladih je skrb za pri-
hodnost Cerkve. Zdi se mi, da se tega 
premalo zavedamo.

Kaj pomeni za mariborsko nad-
škofijo, da bo Slomšek postal 
njen drugotni zavetnik?

Vsaka škofija ima glavnega zavetnika. 
od ustanovitve lavantinske škofije 
leta 1228 je glavni zaveznik škofije, 
sedaj nadškofije, apostol Andrej. Ime 
tega apostola nosi tudi mesto, kjer je 
bil vse do preselitve v Maribor sedež 
lavantinske škofije (St. Andrä – Sv. An-
draž). Po prenosu škofijskega sedeža v 
Maribor l. 1859 sta bila za sozavetnika 
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l ali drugotna zavetnika izbrana sv. Ciril 
in Metod. Že od razglasitve Slomška za 
blaženega so prihajali predlogi, da bi 
ga kot blaženega razglasili za drugo-
tnega zavetnika mariborske nadško-
fije. Ko se je naša nadškofija znašla v 
težavah zaradi finančnega zloma in 
je bila njena prihodnost takrat zelo 
negotova, sem se pri reševanju težke 
in pomembne zadeve še posebej pri-
poročal bl. A. M. Slomšku. K temu sem 
spodbujal tudi druge. Hvala Bogu, da 
smo na poti reševanja prišli tako daleč, 
da smemo upati, da je obdobje največje 
negotovosti vendarle za nami. Zato se 
mi zdi prav, da bl. A. M. Slomšku sedaj 
tudi na ta način izkažemo hvaležnost 
in ga hkrati prosimo, naj s svojo pri-
prošnjo spremlja tudi nadaljnje korake 
in prizadevanja na naši skupni poti v 
prihodnost.

Ob koncu tega pogovora vas 
prosimo za spodbudo, da bi se 
bl. škofu Slomšku še bolj pri-
poročali in čim prej dočakali 
njegovo kanonizacijo.

V času krize in iskanju rešitev za našo 
nadškofijo sem čutil, da je Slomšek 
navzoč in je z nami. še posebej takrat, 
ko se je zdelo, da ni več poti naprej, da 
je konec, je Slomšek ostal jasen smero-
kaz. Iz te osebne izkušnje vabim tudi 
vse vas: od otrok do starejših, da se mu 
večkrat in radi priporočamo. V svoji 
oporoki je Slomšek prosil Gospoda, da 
bi lahko ostal koristen ljudem tudi še 
po smrti. Sam bi si želel, da bi bili bolj 
sposobni medsebojnih podelitev, kako 
doživljamo Slomška kot priprošnjika 
pri Bogu. Če se mu bomo z zaupa-
njem priporočali, potem bo v nas tudi 
iskrena hvaležnost, takšna, ki dviga in 
usmerja našo vero. /…/ Vsi si želimo, 
da bi Slomška lahko čim prej klicali z 
nazivom sveti. To pomeni priznanje 
najvišje stopnje na poti do svetništva, 
ko bo, tako upamo, brez slehernega 
zadržka svetnik, vzornik in priprošnjik 
pred vso vesoljno Cerkvijo. Za ta zadnji 
korak v procesu kanonizacije pa je 
potreben čudež, se pravi izredni dogo-
dek, za katerega bo moč v posebnem 

procesu dokazati, da se je z gotovo-
stjo zgodil na Slomškovo priprošnjo. 
Gotovo se čudeži dogajajo. Hvala vsem, 
ki nam pošiljate poročila o uslišanjih 
na Slomškovo priprošnjo. Upam, da 
se bo med temi čim prej našel takšen 
primer, ki ga bo mogoče ustrezno 
obravnavati in v posebnem procesu, 
najprej na škofijski ravni, nato pa še na 
ravni vesoljne Cerkve dokazati, da se 
je takšen izreden dogodek – čudež ne-
dvomno zgodil na priprošnjo bl. A. M. 
Slomška. Vsakoletna Slomškova nedelja 
je lepa priložnost, da skupaj poživimo 
zaupanje v moč priprošnje bl. A. M. 
Slomška, zato vas vse vabim, da se v 
čim večjem številu udeležite osrednje 
slovesnosti ob letošnji Slomškovi nede-
lji, ko se bomo posebej spominjali, da 
letos mineva 160 let od njegove smrti, 
kar pa v dolgoletni tradiciji cerkvenega 
učiteljstva pomeni njegovo rojstvo za 
nebesa. Vabljeni torej na zadnjo nede-
ljo v mesecu septembru, na Slomškovo 
nedeljo, 25. septembra, popoldne ob 
15. uri v mariborsko stolnico, da skupaj 
doživimo, da nas Slomšek iz večnosti 
spremlja in nam je blizu kot pripro-
šnjik.

G. nadškof najlepša hvala za 
te lepe in spodbudne besede. 
Slomškova priprošnja naj vas 
varuje pri vašem poslanstvu!

IGoR I. NoVAK, urednik

nagovarja me tudi njegov 
čut Za malega človeka, Za 

človeka v StiSki.
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peš romanje po Slomškovi 
romarski poti s košakov  
na gorco nad malečnikom
V župniji sv. Petra pri Mariboru/

Malečnik so nedavno slovesno 
obhajali praznik Matere Božje; 

na predvečer praznika s procesijo z 
lučkami in Marijinim kipom, bdenjem 
in romarsko mašo, na sam praznik pa 
slovesno mašo, ki jo je ob somaševanju 
šestih duhovnikov daroval mag. Drago 
Marković, kancler nadškofije Đakovo 
– osijek, prav v cerkvici na Gorci. Za 
pogostitev so se tako kot že mnogokrat 
potrudile malečniške gospodinje in v 
župnijskem dvorcu prvič spekle tudi 
gibanice.

Znamenito gotsko romarsko cer-
kvico na Gorci, od koder je čudovit 
razgled, so pred več kot 500 leti 
sezidali malteški vitezi, vneti Mari-
jini častilci. Do nje vodijo kapelice 
križevega pota, ki jih je kasneje, v 19. 
stoletju, dal sezidati takratni župnik 
Marko Glaser, ki je veliko sodeloval z 
bl. Slomškom.

Zato ni naključje, da si je Slomškova 
župnija Maribor – Košaki za nedeljsko 
peš romanje, 11. septembra, izbrala 
sosednjo župnijo sv. Petra z Gorco in 
se tako pridružila praznovanju Ma-
rijinega rojstva – malega šmarna, za 
katerega velja rek »Mala maša za suknjo 
vpraša«. običajno se že čuti jesen, 
vendar so se pohodniki iz Košakov 
dodobra spotili, preden so prisopiha-
li na Gorco, kjer jih je pričakal žup. 
upravitelj dr. Sebastijan Valentan, jih 
povabil v cerkev in z izčrpnim vode-

njem popeljal skozi največje skrivnosti 
tega bisera. V novogotskem slogu sta 
jo v celoti poslikala mojstra Fantoni 
in Brollo. Pozornost zagotovo zasluži 
Marijin kip na glavnem oltarju, zaradi 
izredne simbolike tudi oltar sv. Urba-
na, ki je zavetnik vinogradov in vino-
gradnikov in edinstvena slika Kristusa 
v tlačilnici. Zaradi izjemne simbolike 
je najdragocenejši umetnostni zaklad, 
ki ga hrani gorska cerkev.

ob kapelicah križevega pota so 
se spustili nižje do baročne cerkve 
sv. Petra, kjer je bil že v 13. stoletju 
vikariat s cerkvijo, v drugi polovici 
15. stoletja pa so mu priključili še 
cerkev na Gorci. Notranjščina cerkve 
je baročna z oltarji, slikami in štuka-
turami, s čimer se malečniška cerkev 
uvršča med pomembne spomenike 
štajerskega baroka. Pod glavnim ol-
tarjem so relikvije rimskega mučenca 
sv. Favstina. Župnijo so v preteklosti 
vodili znani duhovniki, zagotovo pa 
je največji pečat pustil Marko Glaser, 
kateremu je Slomšek zaupal največjo 
skrb za prenos škofijskega sedeža iz 
št. Andraža v Maribor. Zato so ob 215. 
obletnici njegovega rojstva v župnij-
skem dvorcu uredili Glaserjev salon 
z galerijo in pripravili prvi Glaser-
jev festival s številnimi kulturnimi 
dogodki, ki se stalno odvijajo v teh 
prostorih.

Z dr. Valentanom so odstrli tudi veli-
ko skrivnost zgodovine – pod cerkvijo 

so si ogledali edinstvene katakombe v 
Sloveniji z 64 grobnimi nišami iz leta 
1730, ki jih je dal postaviti takratni ma-
lečniški župnik dr. Janez Sittich. V njih 
so pokopani duhovniki, pomembnejši 
župljani in tisti, ki so imeli posebne 
zasluge za župnijo.

Polni lepih vtisov in hvaležni za 
odlično vodenje so bili na ploščadi 

pred župnijskim dvorcem, ki ga kra-
si župnijski vinograd s klopotcem 
in nasad cvetočih vrtnic, deležni še 
prijazne pogostitve. Pot domov so 
si v prvem mraku košaški romarji, 
ki jih je vodil dekan Igor Ignacij 
Novak, olajšali z avtobusnim prevo-
zom.

ANITA KIRBIš

romarji na Gorci nad malečnikom / anita kirbiš

SLOMŠKOV SKLAD
Vsem, ki s svojimi darovi pomagate  
pri postopku za Slomškovo kanonizacijo  
in za izdajanje Slomškovega lista,  
se iskreno zahvaljujemo. Naj vam bo  
blaženi škof Slomšek velik priprošnjik,  
dobri Bog pa bogat plačnik!

SVOJ DAR LAHKO NAKAŽETE NA TRR  
SI56 0451 5000 3153 202  
S PRIPISOM NAMENA »SLOMŠKOV SKLAD«.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ 
EKONOMIJA

MAGISTRSKI ŠTUDIJ 
POSLOVNE VEDE

MAGISTRSKI ŠTUDIJ  
PRAVO

uporabna znanja  
za razvoj in zaposlitev

nadgradnja kompetenc  
v visok profil strokovnjaka

NOV magistrski program  
za nove generacije pravnikov

Podrobnejše informacije poiščite na naši spletni strani: www.fppv.si ali www.katoliski-institut.si

VABLJENI K VPISU
možne štipendije za brezplačen študij

Catholic Institute
Faculty of Law and Business Studies

Katoliški inštitut
Fakulteta za pravo in poslovne vede
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na cilju! pred katedralo sv. jakoba v 
santiaGu de composteli / alojZ kačičnik

nih oblik romanja ima klasično roma-
nje, to je romanje, ki ga opravimo v 
obliki prehojene poti, še vedno svojo 
težo. Zdi se, da je to vedno bolj iskana 
oblika duhovnosti sodobnega človeka, 
ne glede na versko pripadnost tej ali 
oni veri.

»Kdaj boš šel na Jakobovo pot?«
Že med pripravo Slomškove beatifi-

kacije se je izoblikovala ideja o romar-
ski poti, ki bi povezovala kraje, kjer je 
živel in deloval A. M. Slomšek. Izobli-
kovala se je Slomškova pot, ki se je 
kasneje preoblikovala v Slomškovo ro-
marsko pot in želi obujati spomin na 
Slomška in prebujati ideale in vredno-
te, ki so njemu pomagale prepoznavati 
potrebe in priložnosti tedanjega časa. 
Do letos sem bil v vlogi župnika na 
Slomškovi Ponikvi, s tem pa tudi vklju-

Pod besedo romanje običajno ra-
zumemo potovanje v nek versko 
pomemben kraj. Lahko je to kraj, 

kjer je kdo doživel posebno obliko Bož-
je bližine, kot je razodetje usmiljenega 
Jezusa s. Favstini Kowalski ali kakšna 
druga oblika Božjega razodetja, kot 
npr. Marijina prikazovanja v Medžugor-
ju. Lahko je tudi kraj, kjer se je zgodilo 
nekaj pomembnega, npr. ozdravitev 
kakšnega bolnika, ali je bila uslišana 
kakšna prošnja (npr. za prenehanje 
kuge). Zelo pogosto potekajo romanja 
v kraje, ki so povezani s svetniki, v prvi 
vrsti na svetnikov grob.

Avto ne more nadomestiti peš 
romanja

Če danes potovanje pomeni veči-
noma prevoz do cilja, v preteklosti 
zagotovo ni bilo tako, saj so ljudje tako 
kot za vse druge poti večinoma hodili 
peš. In to je veljalo za krajše kakor tudi 
za daljše poti. Romanja so bila napor-
na in nevarna. Marsikdo se nikoli ni 
vrnil domov. Nekateri so si sami želeli 
oditi na dolgo pot, drugi so to morali 
izpolniti, ker so to dobili za pokoro, ki 
so jo morali opraviti za to, da so dobili 
odvezo od kakšnega težjega greha. V 
tem primeru govorimo o spokornem 
romanju. V novejšem času se lahko 
podamo v bližnje in oddaljene romar-
ske kraje z modernimi prevoznimi 
sredstvi, kar nam omogoča, da takšne 
kraje dosežemo z lahkoto in večkrat. 
Kljub mikavnim prednostim moder-

jakobova in Slomškova romarska pot
čen v različne Slomškove dejavnosti, 
med drugim tudi v Društvo Slomškova 
romarska pot. ob neki priložnosti 
je naneslo, da smo ob prazničnem 
omizju nekoliko spremljali TV-oddajo 
o Jakobovi poti. In beseda da besedo, 
med drugim tudi vprašanje: »Kdaj pa 
boš Ti šel na Jakobovo pot?« Ker vpra-
šanje ni zraslo na mojem zelniku, sem 
potreboval kar nekaj časa, da sem se s 
to mislijo udomačil. Naposled sem le 
sprejel izziv in se odločil, da se podam 
k sv. Jakobu v Kompostelo in tja po-
romal poleti 2022. Prehodil sem tako 
imenovano francosko pot z začetkom 
v Saint-Jean-Pied-de-Portu.

Prvo stvar, ki bi jo rad omenil s tega 
romanja, so bila neskončna žitna polja, 
med katerimi sem hodil vsaj polovico 
romanja. Tiste dni je bila žetev pred 
vrati, kmalu so bili kombajni že na 

delu. Spraševal sem se, koliko logistike 
in napora je potrebno, da bo vse pože-
to, zmleto in predelano v kruh in dru-
ge žitne izdelke. In nič kolikokrat me 
je prešinila Jezusova beseda: »Prosíte 
torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce 
na svojo žetev« (Mt 9,38).

ALoJZ KAČIČNIK

skupaj z množico romarjev / alojZ kačičnik

Duhovno vodstvo: Marko Japelj

od 19. do 26. oktobra
Že stoletja se romarji odpravljajo na pot v 
Santiago de Compostela tudi s Sredozemske 
obale Španije. Eden izmed najdaljših Caminov 
je dobil ime Levante, saj prečka celotno Špa-
nijo od vzhoda do zahoda, od Sredozemskega 
morja do Atlantika. Valencija je bila dolgo najpomembnejše pristanišče, kamor so prihajali 
romarji z Levanta (vzhodnega Sredozemlja), da bi se po Jakobovi poti odpravili v Santiago. 

Že v 14. stoletju je bila v Valenciji postavljena romarska bolnišnica, ki je oskrbovala ro-
marje, ki so prihajali v mesto. Pot nas bo peljala preko različnih španskih regij in čudovitih 
pokrajin, spoznavali bomo številna pomembna in veličastna mesta, se ustavljali v malih 
vasicah, na kratko stopili tudi na Portugalsko in pot končali na obali Atlantskega oceana. 

CENA: 1.190 evrov (najmanj 40 potnikov),
1.290 evrov (najmanj 30 potnikov),
1.390 evrov (najmanj 20 potnikov)

VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke pristojbine, prevoz do letališča in nazaj, 
prenočevanje z zajtrki v hotelih 3***, 6 večerij, avtobusni prevoz, slovenskega 
vodnika, duhovno vodstvo, zdravstveno in nezgodno zavarovanje.

S Trudom na romanje
CAMINO DE LEVANTE
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Dostava po
vaši meri.

predvajalnik z vsemi 
podatki o predvajani 
vsebini

izboljšan in vzdrževan z mislijo na vas
AVDIO ARHIV RADIA OGNJIŠČE
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KNJIGA ČETRTLETJA  
(JULIJ – SEPTEMBER)

Vi ste luč sveta
France M. dolinar

Knjiga Vi ste luč sveta predstavlja trinajst svetnikov, ki so 
bili v preteklosti na poseben način povezani z našimi pred-
niki; sedem blaženih s slovenskega prostora in trinajst 
Božjih služabnikov, ki so na duhovnem področju v toliki 
meri zaznamovali naš čas, da zanje poteka uradni proces 
za beatifikacijo.
Naročila: 01/360-28-28 ali po e-pošti: narocila@druzina.si.

Redna cena: 48,00 evra, Akcijska cena: 19,90 evra
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Kje vse je Anton Martin Slomšek 
hodil kot otrok, učenec gim-
nazijec v Celju, bogoslovec, 

kaplan, šolski nadzornik, celjski opat 
in ne nazadnje tudi kot škof? Za večino 
Slomškovih prehojenih poti ne bomo 
nikoli vedeli, mnogo pa je ostalo zapi-
sov po župnijskih kronikah in škofij-
skih arhivih. Na njegovih poteh so se 
snovali tudi zapisi pesmi, basni, zgodb 
in pridig. Z veliko verjetnostjo lahko 
rečemo, da je Slomšek vsaj polovico 
poti v svojem življenju prehodil peš, 
kot je bilo takrat običajno, verjetno 
manjši del pa se je tudi prevozil s 
kočijo in zadnjih 16 let življenja tudi z 
vlakom, ki je takrat prišel v naše kraje.

Kjerkoli danes na ozemlju nekdanje 
lavantinske škofije hodimo, hodimo 
tudi po poteh in krajih, kjer je hodil 
Slomšek. Če pa želimo posebej obisko-
vati kraje Slomškovega bivanja in služ-
bovanja, je najbolje, da se odpravimo 
kar po Slomškovi romarski poti, ki jih 
povezuje. Lepa priložnost za obisk teh 
krajev je vsako leto pohod ob dnevu 
državnosti po Slomškovi romarski poti 
na relaciji Nova Cerkev–Črešnjice–
Žička kartuzija–Sv. Uršula–Ponikva–
šmarje. Glavni organizator pohoda je 
Društvo Slomškova romarska pot ter 
občina in župnija, v kateri je zaključek 
poti. Hkrati se v organizacijo vključijo 
še ostale župnije, občine in planinska 
društva, kjer je na njihovem območju 
Slomškova romarska pot.

Zadnji pohod ob dnevu državnosti 
je bil 25. junija 2022 z zaključkom v 
Žički kartuziji. Udeležilo se ga je okoli 
50 pohodnikov iz dveh smeri, Nove 
Cerkve in šmarja pri Jelšah, na zaključ-
ku v Žički kartuziji pa je bilo okrog 250 

pohod po Slomškovi poti do žičke kartuzije

slov podelil p. Branko Cestnik. Pot 
jih je nato vodila do Frankolovega in 
Črešnjic, mimo križa v Brdcih, ki stoji 
na mestu domačije Slomškove matere 
Marije, rojene Zorko, do Žičke kartu-
zije. Tudi na tej poti so bili pohodniki 
deležni obilo gostoljubja domačinov in 
župnika Črešnjic, Vinka Kraljiča, ki so 
jim postregli s hrano in pijačo.

Na zaključni slovesnosti popoldne 
v Žički kartuziji so se pohodnikom 
pridružili številni domačini. Na notra-
njem dvorišču kartuzije smo najprej 
prisluhnili kulturnemu programu ob 
prazniku dneva državnosti. Nagovo-
rila sta nas župan občine Slovenske 
Konjice Darko Ratajc in predsednik 
Društva Slomškova romarska pot, pre-
peval pa je Kvartet Zven. Nato je sledila 
slovesna maša za domovino, ki jo je ob 

somaševanju duhovnikov vodil mari-
borski nadškof metropolit msgr. Alojzij 
Cvikl. Po zaključku nas je vse pogostila 
konjiška občina v Gastužu.

Naj nas Slovence ob praznikih do-
movine, kakor tudi vse leto, nagovarja-
jo misli Cankarjevega Kurenta: »Zakaj 
goré in poljane oznanjajo, da je Bog 
ustvaril paradiž za domovino vesele-
mu rodu …, slovenska beseda je beseda 
praznika, petja in vriskanja. Vesela do-
movina, pozdravljena iz veselega srca!«

Ne zamudite naslednjih priložnosti, 
da se nam pridružite na pohodih po 
Slomškovi romarski poti. Več informa-
cij za pohode boste našli na fb strani 
Društva Slomškova romarska pot ali 
pišite po e-pošti: slomskova.romarska.
pot@gmail.com.
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Letos, 24. septembra 2022, bo 
minilo 160 let, odkar je bl. škof A. 
M. Slomšek sklenil svoje bogato 

zemeljsko življenje. Tisti, ki so bili ob 
njegovi smrtni postelji, so že takrat 
zaslutili, da pravzaprav ni šlo za konec, 
ampak za začetek nekega novega, pol-
nega življenja v Božjem objemu.

Tudi iz njegove oporoke lahko jasno 
razberemo, da je bil Slomšek kot du-
hovnik in škof ves zazrt v prihodnost. 
Pravega uvida v prihodnost pa človek 
ne more doseči, dokler ne sprejme 
razodete resnice o tistem delu priho-
dnosti, ki presega meje vidnega in sega 
onkraj zemeljskega. Bl. A. M. Slomšek 
v svoji oporoki prosi Boga: »… da bi 
mi Bog naklonil največjo milost: pred 
božjim prestolom posredovati za svojo 
škofijo.« Prepričani smo, da je Bog 
slišal in uslišal tudi to njegovo prošnjo 
in da imamo v njem sedaj domačega 
blaženega in priprošnjika pred Bogom. 
V tem smislu smo za obhajanje leto-
šnje Slomškove nedelje določili geslo 
»Slomšek prosi za nas«. S tem kratkim 
stavkom želimo izraziti in poživiti 
vero, da nas škof Slomšek kot blaženi iz 
večnosti spremlja in je naš priprošnjik.

S to mislijo vabim vsa župnijska 
občestva iz mariborske nadškofi-

je, metropolije in širše, da se v čim 
večjem številu udeležite osrednje 
slovesnosti letošnje Slomškove 
nedelje, ki jo bomo obhajali v 
nedeljo, 25. septembra 2022, v 
mariborski stolnici. Ob 15. uri bo 
molitvena ura, ob 16. uri pa soma-
ševanje navzočih škofov in duhov-
nikov. 

Skupaj se želimo Bogu zahvaliti za 
vse, kar na priprošnjo bl. A. M. Slomška 
prejemamo, obenem pa bomo skupaj 
tudi prosili, naj bo pred vesoljno Cer-
kvijo čim prej prištet med svetnike. 
Tako je Slomškova nedelja več kot le 
blagohoten spomin nanj, saj želi biti 
najprej spodbuda, da bi se bl. Slomšku 
pogosto priporočali z velikim zaupa-
njem in bi tudi na ta način izpričevali 
svojo vero, predvsem vero v večno 
življenje in v občestvo svetih. Na ta 
način bomo pred javnostjo na najbolj 
žlahten način pokazali na tiste vredno-
te, za katere je bl. škof Slomšek zastavil 
vse svoje življenjske moči do posle-
dnjega trenutka v svojem zemeljskem 
življenju. Te vrednote so trden temelj 
za naše bivanje in zanesljiv smerokaz v 
srečno prihodnost.

MSGR. ALoJZIJ CVIKL DJ,  
mariborski nadškof metropolit

Slomškova nedelja 2022
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!

Freska v cerkvi v Šentilju, Slovenske gorice,  
blaženi Anton Martin Slomšek,  
Nikolaj Mašukov in Maša Bersan Mašuk

molitev

za Slomškovo kanonizacijo

povabilo
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ljudi. Daljša pot iz šmarja pri Jelšah 
je bila dolga okrog 23 km. Zbrali smo 
se ob 6.30 v župnijski cerkvi Marije 
Vnebovzete, kjer nam je Alojz Kačičnik, 
tudi sam pohodnik in poznavalec Slom-
škove romarske poti, podelil romarski 
blagoslov. Pohodniki smo se nato 
okrepčali s kavo in priboljški, ki nam 
jih je postregel kar domači župnik Dam-
jan Ratajc. Pot do Slomškove Ponikve 
nas je vodila tudi po stari rimski cesti, 
katere ostanki so vidni še danes. Nada-
ljevali smo z vzponom do sv. Uršule nad 
Dramljami in popoldne prispeli v Žičko 
kartuzijo. Na poti seveda ni manjkalo 
jedače in pijače, saj so nas vsakih nekaj 
kilometrov pričakali gostoljubni doma-
čini in nas v obilju pogostili. Krajša pot, 
dolga 16 km, je vodila iz Nove Cerkve, 
kjer je pohodnikom romarski blago-


