
Molitev za bolne brate in sestre 
 

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 življenju po evangeliju. 
 

Po njegovi priprošnji se dobrotljivo ozri na naše bolne brate in sestre in jim 

povrni zdravje, če je takšna tvoja sveta volja, da te bomo skupaj z njimi v 

veselju slavili in poveličevali tvojo neizmerno dobroto. 
 

Pomagaj nam, da bomo rasli v milosti in ti služili v pravičnosti in svetosti vse 

dni življenja. 
 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega 

Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLAŽENI ANTON MARTIN SLOMŠEK 
 

Ob velikem dnevu Slomškove 

beatifikacije 19. 9. 1999 je sveti papež 

Janez Pavel II. v mariborski stolnici 

zbranim članom slovenske sinode 

dejal: »Ozirajte se, dragi bratje in 

sestre, na blaženega Slomška, ki je 

vedno gledal na človeka in je znal 

videti težave, omejenosti in nemoč osebe, kakor tudi njeno 

veselje, njene možnosti, njena najplemenitejša stremljenja. Zdaj 

je na vas, da ga posnemate. Delajte to v medsebojni 

povezanosti, črpajte moč za vaše občestvo v zavzetem 

poslušanju Besede in v pobožni udeležbi pri evharistiji … 

Bodite poslušni Svetemu Duhu, da vas bo odel z močjo z višave 

in se boste mogli, kakor prvi učenci, z gorečnostjo posvetiti delu 

za novo evangelizacijo« (Petrič 1999, 93). To naročilo, sedaj 

tudi že svetega papeža, nam lahko služi kot odlično napotilo na 

pot našega krščanskega življenja.  

Slomšek je prvi blaženi, ki je bil razglašen v samostojni 

Sloveniji. Seveda pa za našo domovino ni pomemben le zaradi 

tega, temveč predstavlja za nas veliko vrednost njegovo delo, ki  



je pomembno pripomoglo, da je podoba Slovenije danes takšna, kot jo 

poznamo. Tega Slomšku ne more nihče zanikati. Še natančneje o njem strnjeno 

pravi upokojeni mariborski nadškof msgr. Franc Kramberger v knjigi Škof 

Anton Martin Slomšek: »Do konkretnih razmer in potreb slovenskega človeka 

je Slomšek čutil v sebi živo versko-vzgojno, kulturno, narodnostno in teološko-

pastoralno poslanstvo, zato je posegel v slovensko zgodovino s svojimi 

enkratnimi, naravnost preroškimi potezami, kakor so: pospeševanje šolstva, 

pisanje učbenikov, Mohorjeva družba, prenos škofijskega sedeža v Maribor, 

prva visoka šola v Mariboru, verska, duhovna in moralna prenova škofije« 

(Janežič 1996, 5–6). Ta velika vrednost prvega slovenskega blaženega tako 

predstavlja vzrok, zakaj ga slovensko ljudstvo časti oz. bi ga moralo častiti. 

Vsekakor je prav, da je Slomšek v celotni Sloveniji čaščen, prav tako je tudi 

prav, da se mu priporočamo. Zgovorne so besede zgodovinarja Franca 

Dolinarja: »Slomšek – svetnik, pomeni Slovencem več kot kateri koli drugi 

svetnik slovenskega rodu. Če v prvem slovenskem svetniku slovenski narod 

doseže svojo zrelost v Cerkvi, v svetniku – Slomšku slovenska Cerkev dobi 

svojo posvetitev.« (Janežič 1996, 105). 

Pri razumevanju svetnikov ne smemo prezreti verske resnice, da je 

Cerkev »ena, sveta, katoliška in apostolska«, svetost ji daje Jezusova 

navzočnost, sredstva posvečenja ji podarja Sveti Duh svetosti, zato se njeni 

člani imenujejo sveti, kljub temu da so grešniki, ki zmorejo le nepopolno 

svetost. Cerkev je oblikovana iz »občestva svetnikov«, tega sestavljajo verniki 

v vicah, kateri se očiščujejo, in vsi na zemlji, kateri še potujejo. Vsej Cerkvi pa 

je skupno sredništvo Kristusa. (CD 102, 210) 

Nauk Cerkve in njene liturgije predlagata svetnike in blažene: kot 

zgodovinske pričevalce za poklicanost k svetosti, da bi ostali lažje spoznali, da 

je svetost možna v vseh krajih, časih, družbah, kulturah …; kot odlične učence, 

ki so naredili herojska dela in vere v Kristusa; kot meščane nebeškega 

Jeruzalema, ki kažejo na Božjo slavo; kot priprošnjike in prijatelje vernikov, 

ki spremljajo ljudi na zemlji, saj poznajo njihove napore in težave; kot 

zavetnike krajevnih Cerkva, saj so za časa življenja Cerkve oblikovali, vodili, 

prinašali vero, danes se k njim verniki zatekajo ob posebnih prošnjah, težavah, 

poklicih. (CD 102, 211) Cilj češčenja svetnikov je Božja slava in posvečenje 

človeka z življenjem po Božji volji. Namen češčenja svetnikov je v tem, da bi 

verniki po njih postali bolj podobni Kristusu, da bi živeli nebes vredno 

krščansko življenje. (CD 102, 212) 

Bl. Anton Martin Slomšek si je svoje govore zapisoval in tako se je 

ohranila obsežna zapuščina lepih besedil. Iz zapisov je razvidno, da so bili 

govori skrbno pripravljeni sproti za vsako priložnosti, vanje je vključil tudi 

problematiko, ki se je pojavljala med njemu zaupanim ljudstvom. Vernike je 

želel opozoriti na mogoče stranpoti in pregrehe in jih tako usmerjati k Bogu in 

nebesom. Iz govorov, ki so ostali kot njegova dragocena zapuščina, je tako 

mogoče opaziti, da je kot glavno nalogo duhovnika oz. pastirja ljudstva videl 

zveličanje zaupanega mu ljudstva.  

Zato blaženi Anton Martin Slomšek, PROSI ZA NAS! 

Zbral in uredil, 

Ivan Hrastnik 
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