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UVOD

Ob delu z verniki in ostalimi ljudmi opažamo, da so marsikomu pravila glede
praznovanja praznikov velikokrat nepoznana. Pomen praznikov se je bistveno
spremenil, saj marsikdo v vsakdanjem hitenju in življenju, kakršnega nam ponuja
sodobna družba, pozabi glavno sporočilo praznika. V tem diplomskem delu želimo na
enem mestu predstaviti določila, ki jih priporoča Cerkev, in napotke bl. Antona Martina
Slomška, katere najdemo v njegovih spisih. Slomšek je bil zelo dober govornik in
njegovi govori so nagovarjali že nekoč, prav tako pa so aktualni še danes. To njegovo
odliko je v govoru ob velikem dnevu Slomškove beatifikacije 19. 9. 1999 izpostavil tudi
papež Janez Pavel II. v mariborski stolnici zbranim članom slovenske sinode, ko je
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.«
(Petrič 1999, 93). To naročilo, sedaj tudi že svetega papeža, nam lahko služi kot odlično
napotilo na pot naše raziskave, s katero želimo predstaviti, kako se njegovi pogledi
ujemajo z določili Zakonika cerkvenega prava, ki je danes v veljavi.
Verno ljudstvo je v času bl. Slomška imelo velikokrat edini dostop do pravil in
napotkov, katere je vernikom naročala Cerkev, le preko govorov duhovnikov oz.
pastirjev Cerkve. Danes lahko določila in zakone prebere vsak, ki se za to odloči. Tedaj
pa so bili govori oz. mašne pridige pogosta pot, po kateri so informacije in napotila
prišla do ljudi. Bl. Slomšek se je tega zavedal, v govorih je ljudi želel usmerit na pravo
pot zveličanja, zato bomo v delu predstavili nekatere dolžnosti, pravice in naloge, katere
najdemo v izbranih govorih. Pri raziskavi pa smo se omejili le na 21 prazničnih
govorov.
V diplomskem delu bomo skušali zbrati in posredovati osnovne podatke o predpisih
glede praznikov v spisih Antona Martina Slomška in v Zakoniku cerkvenega prava, tako
bo naloga pregleden vir informacij iz tega področja. Delo želi približati Slomškove
spise in njegova prizadevanja, da bi ga tudi danes lažje posnemali in znali v svojih
govorih najti pot do zaupanega nam ljudstva.
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1. HIPOTEZE

H 1: Predpostavljamo, da obstajajo dolžnosti in pravice vernikov glede praznovanja.
H 2: Predpostavljamo, da obstajajo s strani Cerkve določena navodila o praznovanju
praznikov.
H 3: Predpostavljamo, da obstajajo v Zakoniku cerkvenega prava (ZCP) določila glede
praznikov v Cerkvi.
H 4: Predpostavljamo, da obstajajo podobnosti in razlike med Slomškovimi govori in
kanoni, ki jih predpisuje Zakonik cerkvenega prava (1983).

1.1 Predstavitev problema
Pravila glede praznovanja praznikov so marsikomu velikokrat slabo znana oz. povsem
nepoznana. V tej diplomski nalogi želimo predstaviti določila, katera priporoča Cerkev.
Anton Martin Slomšek je bil zelo dober govornik in njegovi govori so nagovarjali že
nekoč, prav tako pa so aktualni še danes. Zato želimo predstaviti, kako se njegovi
pogledi glede praznikov ujemajo z določili danes veljavnega ZCP. Predstaviti želimo
tudi vsebino ZCP in Direktorija za ljudske pobožnosti in bogoslužje (CD 102), saj
neposredno vplivata na oblikovanje podobe in vsebine praznovanja v Cerkvi.

2. NAVODILA ZA PRAZNOVANJE PRIPOROČENA S
STRANI CERKVE

2.1 Cerkveno leto in prazniki
»Dobra mati Cerkev vidi, da je njena dolžnost, nekatere dni v letu posvečevati spominu
odrešilnega dela svojega božjega Ženina. Vsak teden se na dan, ki ga je začela
imenovati Gospodov dan, spominja njegovega vstajenja; enkrat v letu, ob največjem
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prazniku velike noči, se ga posebej spominja hkrati z njegovim blaženim trpljenjem.
Celotno Kristusovo skrivnost pa razgrne v teku leta: od učlovečenja in rojstva do
vnebohoda, do binkoštnega praznika in do pričakovanja blaženega upanja in
Gospodovega prihoda. Ko na ta način obhaja skrivnost odrešenja, odpira zaklade
kreposti in zasluženja svojega Gospoda, in sicer tako, da se te skrivnosti v vsakem času
na nek način ponavzočujejo, verniki pa pridejo z njimi v stik in se napolnjujejo z
zveličavno milostjo.« (B 102) Praznike se lahko prilagodi glede na leto in značaj časa, v
katerem verniki živijo, a te prilagoditve morajo upoštevati skrivnosti odrešenja in velike
noči. Če je potrebno, se lahko upoštevajo prilagoditve glede na kraj, a le tako, da bodo
izročila in običaji svetih časov skladni z novimi razmerami. (B 107)

V spodnji tabeli so navedeni nekateri prazniki, ki jih najdemo v CD 102, Rimskem
misalu ali bogoslužnem koledarju za leti 2013 ali 2014. Vključili smo vse praznike v
cerkvenem letu, katerih praznovanje spremljajo posebne pobožnosti ali opravila v
liturgičnem slavju. Praznike, kateri so v direktoriju določeni še posebno za redove, smo
označili z *.

Tabela 1: Prazniki v cerkvenem letu

Praznik

Vidno znamenje ‒ vsebina

Kje najdemo

nedelja (vsakih 7 nedeljska maša / nedeljski počitek

ZCP

dni)

1246.

adventni čas

1999,

adventni venec / blagoslov / prižiganje Blagoslovi
sveč in molitev / adventne procesije

18‒26.

zornice (sobota pred

zgodnja jutranja maša (adventna kvatrna

Žnidaršič

4. adventno ned.)

sobota) ‒ namenjena v čast Devici 194, XXII.

kan.

1989,
2013,

Mariji
devetdnevnica

povabilo Kralja, ki prihaja / Veselite se

Smolik

pred božičem

nebesa / Glasovi Angelski / Magnifikat /

1988, 34‒52.

(17. 12.‒25. 12.)

pobožnost Marijo nosijo

božični čas

postavitev jaslic in božičnega drevesa / Blagoslovi

(od 25. 12. do ned.

poljub Deteta Jezusa / blagoslov jaslic / 27.
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in

Škulj

1989,

Jezusovega krsta)

molitev / 3 sveti večeri: 24. 12.; 31. 12.;
5. 1.

božič

večerna maša / polnočnica / zorna maša Rimski misal 1992,

(25. 12.)

/ dnevna maša / pokaditev oltarja / 33‒36.
blagoslov jaslic

CD 102, 111.

sveta družina

blagoslov otrok / obnovitev zakonskih Blagoslovi

(ned. po božiču)

obljub

Gospodovo

prihod sv. treh kraljev / blagoslov doma Blagoslovi

razglašenje/sv. trije

(s kadilom in blagoslovljeno vodo) / 56‒58.

kralji (6. 1.)

družinska molitev / trikraljevska akcija

1989,

33.
1989,

Jezusov krst (ned. zaključek božičnega časa in nastopi čas Žnidaršič 2012, 8.
po 6. 1.)

med letom / krstna tema in simboli

Gospodovo

procesija s prižganimi svečami ali Žnidaršič 2013, 20.

darovanje (2. 2.) ‒

slovesni vstop v cerkev / pokaditev Blagoslovi

svečnica

oltarja / blagoslov sveč

postni

čas

CD 102, 119.

1989,

59.

(od post in postna postava / molitev ZCP

1999,

pepelnične srede do

križevega pota / čaščenje Kristusa 1249‒1253.

velike noči)

križanega

kan.

CD 102, 127‒129.

pepelnica (sreda ‒ 6 blagoslov pepela in pepeljenje / strogi Žnidaršič 2013, 36.
tednov pred veliko

post in zdržek

Rimski misal 1992,

nočjo)

53‒55.
Blagoslovi

1989,

64.
cvetna ned. (ned. blagoslov zelenja / slovesen vstop z Krajnc idr. 2012,
pred veliko nočjo)

zelenjem / branje pasijona

52.
CD 102, 130.

veliki četrtek

krizmena maša / obnovitev duhovniških Žnidaršič

2013,

obljub / zvonovi utihnejo / umivanje 54‒65.
nog / prenos Najsvetejšega / zakritje
oltarjev / češčenje Najsvetejšega v
Božjem grobu
veliki petek

opravila v čast Gospodovemu trpljenju ‒ Krajnc idr. 2012,
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ni svete maše /branje pasijona / molitev 56.
pri Božjem grobu / češčenje križa / Blagoslovi

1989,

češčenje Najsvetejšega v Božjem grobu 69.
/ strogi post in zdržek
velika sobota

Žnidaršič 2013, 56.

blagoslov ognja zjutraj / blagoslov Krajnc idr. 2012,
velikonočnih jedi / molitev pri Božjem 56.
grobu in češčenje Najsvetejšega

Blagoslovi

1989,
Smolik

70‒104.
in

Škulj

1988, 105‒109.
velika noč (ned. po velikonočna vigilija / slavje luči / Krajnc idr. 2012,
prvi

polni

spomladanski luni)

velikonočna

sveča

/

velikonočna 58.

procesija s kipom vstalega Zveličarja / Blagoslovi

1989,

postavitev kipa vstalega Zveličarja na 105.
Žnidaršič 2013, 58.

vidno mesto
velikonočni

čas pot luči

CD 102, 153.

(traja 50 dni ‒ od
velike

noči

do

binkošti)
*

bela

ali

ned. pobožnost k Božjemu usmiljenju

CD 102, 154.

Božjega usmiljenja
mesec maj

šmarnice ‒ marjanska pobožnost

CD 102, 190‒191.

Gospodov

kip vstalega Zveličarja odnesemo z Krajnc idr. 2012,

vnebohod (40 dni

oltarja

72.

po veliki noči)
devetdnevnica

/

konec Krajnc idr. 2012,

binkošti

binkoštna

(50 dni po veliko

velikonočnega časa / češčenje sv. Duha 86.

noči)

/ velikonočno svečo odnesemo z oltarja CD 102, 156.
Žnidaršič 2013, 86.

h krstilniku
mesec junij

pobožnost vrtnic / mesec posvečen srcu Žnidaršič 2013, 84.
Jezusovemu

* sveta Trojica

češčenje svete Trojice

(teden po binkoštih)

Krajnc idr. 2012,
92.

5

CD 102, 57‒159.
praznik

sv. Procesija na dan praznika ali v nedeljo / Krajnc idr. 2012,

Rešnjega telesa in
sv.

Rešnje

krvi

češčenje in izpostavljeno Najsvetejše / 84.
blagoslovi na vse štiri strani neba

Smolik

idr.

1988, 417.

(četrtek po ned. sv.
Trojice/2. četrtek po
binkoštih)
presveto

srce slovesni

Jezusovo (petek po
drugi

nedelji

praznik

češčenje

/

srca Krajnc idr. 2012,

Jezusovega

98.
CD 102, 166‒173.

po

binkoštih)
*

Marijino češčenje Marije

brezmadežno

Krajnc idr. 2012,

srce

98.

(sobota po 2. ned.

CD 102, 174.

po binkoštih)
* praznik presvete češčenje presvete Kristusove krvi / pri CD 102, 175‒179.
Kristusove krvi (1.

nas ni praznik

7.)
mesec oktober

mesec rožnega venca / molitev rožnega Krajnc idr. 2012,
venca

vsi sveti (1. 11.)

150.

popoldansko opravilo v čast vsem Krajnc idr. 2012,
svetnikom nadaljujemo z bogoslužjem 168.
Božje besede in molitvami za verne
rajne v cerkvah in na pokopališčih

spomin vseh vernih vsak duhovnik lahko trikrat mašuje: 1. Krajnc idr. 2012,
rajnih (2. 11.)

lasten namen; 2. za vse verne rajne; 3. 168.
po namenu svetega očeta / Cerkev
poklanja v prvih 8 dneh novembra
popolni

odpustek

za

vsak

obisk

pokopališča in molitev za rajne, če smo
predhodno pripravljeni
zahvalna ned. (ned. blagoslov pridelkov / zahvalna pesem Žnidaršič
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2013,

po vseh svetih)

po obhajilu

170.

Jezus Kristus kralj pred tem je teden zaporov in potem Krajnc idr. 2012,
vesoljstva

(zadnja

teden Karitas

178.

ned. v cerkvenem
letu)

2.1.1 Nedelja
»Gospodov dan« kot »prvobitni praznik« ter »temelj in središče vsega cerkvenega leta«
ne sme biti podrejen izrazom ljudske pobožnosti. Zato ni naključje, da vztrajamo pri
tistih pobožnih vajah, za katere je kot izhodiščna časovna točka izbrana nedelja. (CD
102, 95) Sveti Avguštin uporabi za nedeljo izraz »zakrament« (In Joh XX, 2), ker je
hkrati spomin navzočnosti: verujoči izkustveno dosežejo Gospoda in imajo izkustven
delež na njegovem zakramentalnem nedeljskem »prikazanju, epifaniji«. Kot vsak
zakrament tudi nedelja ni le »spomin«, temveč je hkrati »obljuba«: je vhod v novi red ‒
vstop v začetek človeškega in kozmičnega dopolnjevanja, ki je večno življenje. V
zemeljski liturgiji prejemamo v delež in že v naprej okušamo tisto nebeško, ki jo
opravljajo v svetem mestu Jeruzalemu, kamor na zemlji še romamo (B 8). (Truhlar
1974, 359) Nedelja je namenjena praznovanju, vernikom je na ta dan zapovedan obisk
svete maše. V cerkvenih dokumentih beremo, da se naj verniki zberejo ob poslušanju
božje besede, z udeležbo pri evharistiji pa se spomnijo velikonočnih dogodkov
odrešenja. Nedelja mora biti za vse vernike dan počitka in veselja. (B 106) Pri vernikih
in duhovnikih po škofijah in župnijah je potrebno spodbujati župnijsko življenje,
potreben je razcvet župnijskega občestva, še posebno v občestvenem obhajanju svete
maše ob nedeljah. (B 42) Tudi v vzhodni Cerkvi so se verniki ob praznikih in nedeljah
dolžni udeleževati božje liturgije, če nimajo te možnosti, morajo obhajati vsaj božje
hvalnice. Čas za izpolnitev tega je od večernic prejšnjega dne do konca nedelje ali
praznika. Priporočljivo je, da vsaj ta dan, če že ne vsak dan, prejmejo sveto evharistijo.
(VC 15)
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2.1.2 Adventni čas
Advent je čas pričakovanja, spreobrnjenja in veselega upanja. Ljudska pobožnost
namenja v tem času posebno pozornost pripravi na prihod Mesija, na dolgo pričakovano
rojstvo Odrešenika. Blizu je izreden dogodek, ki vse prevzema z velikim
občudovanjem, da je Bog veličastva postal otrok v naročju ponižne in revne Device
Marije. V povezavi z adventom so nastale razne oblike ljudskih pobožnosti, ki
podpirajo vero ljudstva in izročajo nekatere vrednote tega liturgičnega časa iz roda v
rod. To so adventni venec, ki spominja na stopnje zgodovine odrešenja pred Kristusom
in je znamenje preroške luči. Adventne procesije, ki po mestnih ulicah napovedujejo
skorajšnje rojstvo Odrešenika. (CD 102, 96‒99) V adventnem času se ne obhaja porok
ali prireja javnih veselic. Posebnost adventnega časa so tudi zornice. (Podgorc 1910, 8)
Zimski časi označujejo spremembo letnega časa in trenutke miru za nekatera področja
človeške dejavnosti. V adventu se spominjamo Device Marije zlasti v devetdnevnici na
čast Brezmadežni in ob božični devetdnevnici. Ob koncu adventnega časa se že vse od
13. stol. dalje postavljajo jaslice. Po izročilu naj bi prvi postavil jaslice Frančišek Asiški
v Grecciu leta 1223. Pri postavljanju jaslic (pri čemer so zlasti dejavni otroci) je
družinskim članom dana priložnost, da so v stiku s skrivnostjo božiča, da se zbirajo pri
molitvi ali branju svetopisemskih odlomkov, kateri govorijo o Jezusovem rojstvu. Pri
tem je potrebno paziti, da se ohranja pravi adventni duh, ki človeka navdaja s
poboljšanjem in ne s potrošniškim nakupovalnim duhom, katerega ponuja potrošniška
družba.

2.1.3 Božični čas
Božična skrivnost nam razodeva Jezusovo rojstvo v hlevu, v revni družini. Pastirji so
bili prve priče temu velikemu dogodku. Vse uboštvo božične skrivnosti pa kaže na
veličastvo nebes. (KKC 525) V božičnem času Cerkev obhaja skrivnost Gospodovega
razodetja: njegovo ponižno rojstvo v Betlehemu, razodetje modrim (Mt 2,1), razodetje
božanstva ob reki Jordan, ko je Oče razodel Jezusa kot »ljubljenega Sin« (Mt 3,17).
Spominjamo se tudi prvega znamenja storjenega v Kani Galilejski, ko je Jezus začel
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javno delovati. Božični časa traja do nedelje Jezusovega krsta, pomensko pa se vanj
vključuje tudi svečnica (2. februar), saj je prav zaradi tega praznika v preteklosti veljalo
mnenje, da božični čas traja od Gospodovega rojstva (25. december) do 2. februarja,
torej štirideset dni. V sredi teh dni je praznik Gospodovega rojstva, sveti božični dan in
okrog njega je razvrščen venec drugih večjih praznikov. Štirideset dni se praznuje
božič, ker se je tudi Mati Božja štirideset dni veselila v tihi nepopisni sreči
zveličarjevega rojstva, štirideseti dan pa je v templju, da se pokori Mojzesovi postavi in
tam opravi daritev kakor druge grešne hčere Evine. (Podgorc 1910, 48).
Poleg omenjenih praznikov v božičnem času obhajamo še mučeništvo nedolžnih otrok
(28. decembra), spomin Jezusovega imena (3. januarja), praznik svete družine (1.
nedelja v božični osmini) in novoletni praznik, ki je posvečen Mariji materi Cerkve.

Velik del bogate in neizmerne skrivnosti Gospodovega razodevanja odmeva v ljudski
pobožnosti, ki je zelo pozorna na dogodke v Gospodovem otroštvu. Ljudska pobožnost
namreč intuitivno doumeva: vrednost »duhovnega daru«, sporočilo solidarnosti, svetost
življenja, vrednost mesijanskega veselja in miru, ozračje preprostosti in skromnosti,
ponižnosti in zaupanja v Boga.
Na božični večer je ponekod navada, da se ponazori »žive jaslice« in postavijo
družinske jaslice ter božično drevo, kar daje priložnost za družinsko molitev. Krščanska
družina, ki po običaju vsak dan blagoslavlja pripravljeno mizo in se zahvaljuje Gospodu
za hrano, na predbožični večer skupaj oblikuje božično večerjo. Cerkev želi, da bi
verniki na božični večer (24. decembra) prisostvovali bogoslužnemu branju kot
neposredni pripravi na evharistično slavje opolnoči. Polnočna maša ima velik liturgični
pomen in močan ljudski »naboj«. Ob koncu bogoslužja (slovesnosti) lahko ponudimo
vernikom v poljub dete Jezusa in ga položimo v jasli, pripravljene v cerkvi ali v stajah
(kolibah). (CD 102, 109‒111)
Na praznik svete družine je prav, da družine obnovijo posvetitev sveti nazareški družini,
opravijo blagoslov otrok in zakonci lahko obnovijo obljube. Praznik nedolžnih otrok
Cerkev praznuje 28. decembra kot spomin na otroke, ki jih je zaradi Jezusa v slepem
besu umoril Herod. Tudi v naših dneh so otroci izpostavljeni mnogim oblikam nasilja,
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ki ogroža njihovo življenje, dostojanstvo, poštenost in pravico do vzgoje. Pred očmi
imamo splav in druge zločine nad otroci. Ljudska pobožnost, ki je pozorna na konkretne
probleme, je v mnogih krajih obudila k življenju kulturne predstavitve in znamenja
ljubezni, kot so skrb za noseče matere, posvojitev otrok ter prizadevanje za njihovo
vzgojo. (CD 102, 112‒113)
Čas ob sklepu starega leta lahko prebedimo ob čaščenju Najsvetejšega, kar daje
redovnim skupnostim in vernikom priložnost za tiho zasebno molitev, ter petju zahvalne
pesmi (Te Deum) kot izrazu skupne hvale in zahvale za dobrote, katere so prejeli od
Boga v iztekajočem se letu. Praznik svete Božje Matere obhajamo osmi dan po božiču,
1. januarja. Novega leta dan je zato izrazito marijanski praznik in daje posebno
priložnost za povezavo liturgične pobožnosti z ljudsko. Hkrati pa se moramo zavedati,
da je novo leto postavljeno pod Kristusovo gospostvo, zato ga tudi ljudje sami ob
izmenjavi voščil izrecno ali vključno zaupajo Kristusovemu gospostvu, kateremu
pripadajo dnevi in večni časi. S to zavestjo se povezuje zelo razširjena navada, da na
novega leta dan pojemo himno O pridi, Stvarnik, Sveti Duh (Veni, creator Spiritus), da
bi Duh Gospodov vodil misli in dejanja vernikov in krščanskih občestev skozi celo
prihajajoče leto. Apostolski sedež je leta 1967 določil 1. januar za »svetovni dan miru«,
ker je Kristus knez miru. Praznik Gospodovega razglašenja (sveti trije kralji) je
starodavnega izvora in ima bogato vsebino. V prvi vrsti je tukaj povezava z veliko
nočjo. Kristus je kralj, ki je bil maziljen, dan v grob in je vstal kot kralj. To
predstavljajo darovi, katere so kralji prinesli Jezusu. Ob tem prazniku se blagoslovi
domove. Na vratih se zaznamuje Gospodov križ, letnica pravkar začetega leta, začetne
črke po izročilu znanih imen modrih (C + M + B; slovensko: G + M + B), katere
razlagajo tudi kot kratice »Christus Mansionem Benedicat« (Kristus naj blagoslovi ta
dom), napisane z blagoslovljeno kredo. Takšna dejanja, ki jih opravijo skupine otrok v
spremstvu odraslih, izražajo prošnjo za Kristusov blagoslov na priprošnjo modrih in so
hkrati priložnost za zbiranje darov za opravljanje karitativnih in misijonskih dejanj. (CD
102, 114‒118) V teh treh modrih vidi evangelij prvence narodov, ki sprejmejo veselo
novico o odrešenju. To, da so modri morali v Izrael, kaže na to, da pogani ne bodo našli
drugače odrešenja, kakor da se obrnejo na Jude in sprejmejo mesijansko obljubo
odrešenja, vsi pogani lahko sprejmejo pravico izvoljenega ljudstva. Odrešenje ni le za
Jude, pač pa je Jezus prišel, da odreši vse narode. (KKC 528)
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Jezus po krstu prične z javnim delovanjem. Ko Janez krsti Jezusa v reki Jordan, se
zasliši iz nebes glas, ki pravi: »Ta je moj ljubljeni Sin.« (Mt 3,13‒17) S tem je Bog Sina
razglasil kot Izraelovega Mesija in svojega Sina. Enako kot se je dal Jezus krstiti, tudi
kristjani pričenjamo svoje versko življenje in vključitev v Cerkev z zakramentom krsta.
(KKC 535‒537) Praznik Jezusovega krsta je povezan z razodetjem v Kani Galilejski. S
praznikom Jezusovega krsta se sklene božični čas. Kateheze in pridige so osredotočene
na krstne teme in simbole. Praznik Gospodovega darovanja (svečnica), kateri je sicer
vzhodnega izvora, je do leta 1969 nosil na Zahodu ime »očiščevanje blažene Device
Marije« in je štirideseti dan po božiču sklepal božični čas. Verniki so se ta dan z
veseljem udeleževali procesije v spomin na Jezusov prihod v tempelj in zlasti njegovo
srečanje z Očetom, v čigar hišo je stopil prvič, ter na srečanje s Simeonom in Ano. Za ta
dan je značilen tudi blagoslov sveč, ki so jih prižgane nosili v čast Kristusu, ki je »luč za
razsvetljenje poganov« (Lk 2,32). Praznik darovanja so ponekod sprejeli kot praznik
tistih, ki so se posvetili službi Gospodu in bratom v različnih oblikah posvečenega
življenja. Ljudska pobožnost je pozorna na moder in skrivnosten dogodek spočetja in
rojstva novega življenja. Poseben poudarek se v božičnem času daje materinstvu. V
prenovljenem Rimskem obredniku je predviden blagoslov matere bodisi pred porodom
bodisi po njem; slednji je predviden samo v primeru, ko se porodnica ni mogla udeležiti
krsta svojega otroka. Hvalevredna zadeva je, da matere in očetje prosijo za blagoslov in
se tako pridružijo molitvi Cerkve, ki v molitvi prosi, da bi se srečno iztekel čas
pričakovanja (blagoslov pred porodom) ter se zahvali Bogu za prejeti dar (blagoslov po
porodu). Dokument posebej opozarja, da mora svečnica kljub vsemu ohraniti
Kristološki pomen. (prim. CD 102, 119‒123) Ob darovanju v templju je Jezus
prepoznan kot dolgo pričakovani Mesija, ob tem mu je napovedano, da je »luč narodov«
in »slava Izraela«, hkrati pa je tudi »znamenje nasprotovanja«. Mariji je ob tem
napovedan »meč bolečine«, ki že kaže na Jezusovo smrt na križu, katera prinaša
odrešenje. (KKC 529)

2.1.4 Postni čas
Post je čas, ki začenja in pripravlja obhajanje velike noči. Je obdobje poslušanja božje
besede in spreobrnjenja, priprave in spomina na krst, sprave z Bogom in brati, bolj
pogostega zatekanja k »orožju krščanske pokore«: molitvi, postu in miloščini. Štirideset
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dni ima globok pomen in podobnost s skrivnostjo »izhoda« (eksodusa), ki je prisoten v
postnem itinerariju. Verniki so pozorni predvsem na Gospodovo trpljenje in smrt.
Pepeljenje na pepelnično sredo izhaja iz starega obredja, v katerem so spokorjeni
grešniki sprejemali kanonično pokoro. Posipanje s pepelom je znamenje priznanja
lastne krhkosti in umrljivosti, ki potrebuje odrešenje Božje milosti. Cerkev ga je
ohranila kot znamenje spokorjenega srca, ki ga mora vsak kristjan sprejeti v postnem
času, in ne zgolj kot zunanje znamenje. Vernikom, ki v velikem številu pristopajo k
pepeljenju, je treba pomagati, da bodo razumeli notranji pomen tega dejanja, ki
spodbuja k spreobrnjenju in prizadevanju za velikonočno prenovo. Postni in velikonočni
čas sta tesno povezana s cerkveno zapovedjo, da se svojih velikih grehov spovedo vsaj
enkrat na leto in prejmejo sveto obhajilo vsaj enkrat v letu, po možnosti v velikonočnem
času. Post je »vaja«, ki prostovoljno osvobaja od potreb zemeljskega življenja, da bi
odkrili nujnost tistega življenja, ki prihaja od zgoraj: »Človek ne živi samo od kruha,
marveč od vsake besede, ki izhaja iz Božjih ust«. (CD 102, 124‒126) Postni čas je
poseben čas v letu, ki je še posebno namenjen pokori, zato naj bi verniki opravljali
duhovne vaje, spokorna bogoslužja, spokorna romanja in prostovoljne odpovedi, kot so
post, miloščina in bratska delitev. (KKC 1438)
Češčenje Kristusa, križanega, v postnem času in predvsem na petek ima svoj temelj v
velikem petku. Ko ljudje premišljujejo o križanem Zveličarju, lažje razumejo pomen
neizmernega in krivičnega trpljenja, ki ga je Jezus, sveti in nedolžni, pretrpel za
odrešenje človeka, ter hkrati doumevajo vrednost njegove solidarnostne ljubezni in
učinkovitost njegove odrešenjske žrtve. V izrazih pobožnosti v čast križanemu Kristusu
se običajna znamenja ljudske pobožnosti, kot so pesmi in molitve ter kretnje, kot so
izpostavljanje, poljub, procesija in blagoslov s križem, prepletajo na razne načine in
tako dajejo priložnost za pobožne vaje. Vernikom je treba pojasniti bistven odnos med
križem in vstajenjskim dogodkom: križ in prazen grob, Kristusova smrt in vstajenje sta
nerazdružljiva v evangeljskem poročilu in v božjem odrešenjskem načrtu. V
krščanskem izročilu je križ izraz zmage nad močjo teme, zato ga predstavlja kot
neprecenljivi biser, kateri je postal znamenje blagoslova, kadar z njim zaznamujemo
sebe, druge osebe ali stvari. S Kristusovim trpljenjem so povezani razni izrazi v ljudski
pobožnosti, kot so »Glejte, človek!« (Ecce homo!) (Jn 19,5), svete Gospodove rane,
mučilna orodja, sramotilni steber, svete stopnice, trnjeva krona, žeblji, sulica za
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prebadanje, sveti prt (tenèica). Branje Gospodovega trpljenja ima posebno pastoralno
vrednost, zaradi česar ga Rimski obrednik (Bolniško maziljenje) priporoča v času, ko
vernik doživlja smrtni boj in vzbuja tudi pristno pobožnost. Radi naj bi premišljevali
Gospodovo trpljenje. Branje Gospodovega trpljenja zunaj liturgičnega slavja lahko tudi
primerno »dramatiziramo«. S križevim potom verniki zavzeto spremljajo zadnjo pot, ki
jo je Jezus prehodil v svojem zemeljskem življenju. Potrditev ljubezni krščanskega
ljudstva do te pobožne vaje so mnogi križevi poti, postavljeni v cerkvah in na mnogih
drugih krajih. Križev pot je sinteza raznih pobožnosti, katere so se razvile v poznem
srednjem veku. Posebej primerna pobožnost za postni čas je križev pot. Običajno je
duhovno bogata izvedba križevega pota s štirinajstimi postajami, lahko pa se katero
»postajo« nadomesti z drugimi ustreznimi evangeljskimi dogodki Kristusove poslednje
poti. Po zgledu postaje Anastasis ob koncu križevega pota v Jeruzalemu lahko sklenemo
to pobožno vajo s spominom na Gospodovo vstajenje. Pri izbiri besedila upoštevamo
morebitna navodila škofov, zlasti pa potrebe udeležencev. Pobožno krščansko ljudstvo
je prepoznalo v življenju žalostne Matere sedem glavnih dogodkov in jih označilo kot
»sedem žalosti« blažene Device Marije ‒ Pot Matere. (Via Matris dolorosae) Marijina
pot je najbolje upodobljena v Sočutni (Pieta). (CD 102, 126‒137) Postno in velikonočno
bogoslužje naj bi bila tako oblikovana, da bi se verniki vedno znova, kot ob krstu,
prerodili za Kristusa.

2.1.5 Veliki teden
V velikem tednu Cerkev slavi skrivnosti odrešenja, katere je Kristus dopolnil ob koncu
svojega življenja. Imamo nekako dva cikla: eden je strogo liturgičen, drugi pa ima
značilnosti posebnih pobožnih vaj, posebej procesije. Na cvetno nedeljo nas palmove in
oljčne veje ter veje drugih dreves, ki so del procesije, spominjajo na Jezusov mesijanski
vhod v Jeruzalem. Paziti je treba, da te blagoslovljene butare niso nek čarobni
pripomoček, ampak da pomenijo predvsem pričevanje vere v Kristusa, mesijanskega
kralja, in njegovo velikonočno zmago. (CD 102, 139)
Velikonočno tridnevje predstavlja temelj celotnega cerkvenega leta, luč vstajenja
napolnjuje vse ostale praznike. (KKC 1168) Velikonočno tridnevje pričnemo z večerno
mašo velikega četrtka (ali praznovanje Gospodove večerje) in traja do večernic na
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nedeljo vstajenja (veliko noč). Pri zadnji večerji je Jezus postavil evharistično daritev,
katero obnavljamo pri vsaki sveti maši. Evharistija je zakrament edinosti, dobrotljivosti,
vez ljubezni … Evharistija je duhovni zaklad Cerkve, je Jezus med nami. (KKC
1322‒1325) Ljudska pobožnost je posebej pozorna na češčenje Najsvetejšega, ki sledi
maši velikega četrtka. Kraj shranjevanja najsvetejšega je označen kot »Božji grob«.
Verniki so se zbirali ob njem, da bi počastili Jezusa, ki je bil po snetju s križa položen v
grob, kjer je ostal okoli štirideset ur. Ta obred naj bo poziv k tihemu in dalj časa
trajajočemu češčenju čudovitega zakramenta, ki je bil ustanovljen tega dne. Zato se je
treba izogibati, da bi kraj shranjevanja Najsvetejšega imenovali »grob«, pa tudi njegova
ureditev naj ne bo podobna kraju pokopa. Na veliki četrtek po polnoči se češčenje brez
zunanje slovesnosti sklene, kajti že se je pričel dan Gospodovega trpljenja. Na veliki
petek se Cerkev spominja Kristusove odrešenjske smrti. V popoldanskem bogoslužju
premišljuje Gospodovo trpljenje, prosi za odrešenje sveta, časti križ in se spominja
svojega izvora iz odprte Kristusove strani. Na veliki petek poleg križevega pota
ponekod opravljajo procesije »umrlega Kristusa«. Procesija »umrlega Kristusa« se
navadno dogaja v resnobi, tihoti in molitvi ter z udeležbo množice vernikov, kateri
razumejo bogastvo pomenov skrivnosti Kristusovega pokopa. V pastoralni pripravi na
veliki petek moramo nameniti kar največjo pozornost bogoslužnim opravilom. Druge
pobožnosti ne morejo nadomestiti liturgičnega obhajanja. Predstavitev Kristusovega
trpljenja je v času velikega tedna, zlasti na veliki petek, v mnogih deželah navada v
obliki pasijonske igre. Velikokrat gre za prave »svete predstavitve«, ki jih smemo
upravičeno prišteti med pobožne vaje. Te svete predstavitve imajo svoje korenine v
liturgiji. Zaželeno je, da se predstavitve Gospodovega trpljenja ne bi oddaljile od čistih
in podarjenih oblik pobožnosti, da ne bi prevzele značaja, ki je lasten folklorističnim
predstavam, ki bolj nagovarjajo interes turistov kot pa verski duh. V zvezi s temi
predstavitvami naj se vernikom pojasni globoka razlika med »predstavo«, ki je
nekakšno posnemanje (mimesis), in »liturgičnim obredom«, ki je spomin (anamnesis),
to je skrivnostna navzočnost trpljenja kot odrešenjskega dogodka. Spomin žalostne
Matere Božje sledi evangeljskemu poročilu povezave Matere z odrešenjskim trpljenjem
Sina. Ob tem imamo različne spomine in pobožnosti, kot so Marijin jok (Planctus
Mariae), ura zapuščenosti (Hora Desolatae), kesanje (el pesame). Na veliko soboto se
Cerkev ustavi ob Gospodovem grobu, premišljuje njegovo trpljenje in smrt, sestop v
kraljestvo mrtvih ter v molitvi in postu čaka njegovo vstajenje. Pobožnost, ki jo na ta
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dan omenja dokument, je ura Matere. Skupaj z Devico Marijo, katera vnaprej ponazarja
in pooseblja Cerkev, z globoko vero čaka zmago Sina nad smrtjo. (CD 102, 140‒147)
»Na nicejskem koncilu (l. 325) so se vse Cerkve sporazumele v tem, da naj se krščanska
velika noč obhaja na tisto nedeljo po polni luni (14. nizan), ki pride za spomladanskim
enakonočjem.« (KKC 1170) Vzhodne in zahodne Cerkve pa ne upoštevajo istega štetja
dni in tako ta datum ne pride vedno na isti dan. (KKC 1170)
Tudi z velikonočno nedeljo, ki je največji praznik v liturgičnem letu, so povezane
mnoge ljudske pobožnosti, te po vrsti kot bogoslužni izraz povzdigujejo novo stvarnost
in slavo vstalega Kristusa, prav tako Božjo moč, ki izvira iz njegove zmage nad grehom
in smrtjo. Srečanje Vstalega z Materjo sloni na domnevi, po kateri je Bog Devico
Marijo napolnil z veseljem ob vstajenju Sina. Na velikonočno jutro se srečata dve
procesiji, ena nesoč podobo žalostne Matere, druga nesoč vstalega Kristusa, da bi s tem
označili, da je bila Devica prva in v polnosti deležna skrivnosti vstajenja svojega Sina.
Med pobožnimi vajami, ki so v zvezi z velikonočnim dogodkom, je tradicionalen
blagoslov pirhov kot znamenja življenja ter blagoslov družinske mize. Ta blagoslov, ki
je v mnogih krščanskih družinah vsakdanja navada in ga je treba podpirati, dobi na
veliko noč poseben pomen: z vodo, blagoslovljeno na velikonočno vigilijo, ki jo verniki
hvalevredno prinesejo na svoje domove, družinski oče, ali kateri izmed članov domače
družine, blagoslovi praznično mizo. Velikonočni pozdrav Materi Vstalega je v obliki
blagoslova rož, ki bodo razdeljene med vernike kot znamenje velikonočnega veselja ter
počastitev podobe žalostne Matere Božje, katero kronajo med prepevanjem pesmi Raduj
se, Kraljica nebeška (Regina caeli laetare). (CD 102, 148‒151)
V velikonočnem času opravi duhovnik vsakoletni blagoslov družin in bivališč, ko
obišče vernike na njihovih domovih. Ta navada, ki jo pastoralna skrb močno priporoča
župnikom in njihovim sodelavcem, je vernikom zelo ljuba in je dragocena priložnost, da
v krščanskih družinah odmeva spomin na stalno navzočnost Božjega blagoslova, je
poziv k življenju v skladu z evangelijem, spodbuda staršem in otrokom k varovanju in
pospeševanju skrivnosti biti »domača cerkev«. Pot luči (Via lucis) je pobožnost
podobna križevemu potu. Verniki med potjo premišljujejo prikazovanja, v katerih je
Kristus od vstajenja do vnebohoda razodel svojo slavo učencem, ki so čakali
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obljubljenega Duha, jih potrdil v veri, dovršil oznanjevanje Božjega kraljestva ter poleg
tega določil zakramentalno naravo in hierarhijo Cerkve. Pot luči lahko postane odlična
vzgoja za vero, kajti rečeno je »po križu k luči« (»per crucem ad lucem«). Kot podoba
potovanja vodi pot luči od stvarnosti žalosti, ki v Božjem načrtu nikakor ni cilj
življenja, k upanju, da bomo dosegli resnični smoter človeka: svobodo, veselje in mir, to
so bistvene vrednote velike noči. Nedelja Božjega usmiljenja (prva nedelja po veliki
noči) predstavlja naravni prostor, v katerem se izraža sprejemanje usmiljenja
Odrešenika človeka. Kajti »velikonočni Kristus je dokončno utelešenje usmiljenja«.
Sveto pismo poroča, da so devet dni med vnebohodom in binkošti apostoli »enodušno
vztrajali v molitvi z ženami, z Marijo, Jezusovo materjo, in z njegovimi brati« (Apd
1,14) v pričakovanju, da »bodo prejeli moč od zgoraj« (Lk 24,49). Binkoštna
devetdnevnica naj bo uvrščena v slovesno obhajanje večernic. V nekaterih krajih se v
tem času obhaja molitveni teden za edinost kristjanov. (CD 102, 152‒155)
Ko binkoštna skrivnost spodbuja k molitvi in soudeležbi pri misijonskem poslanstvu,
razsvetljuje ljudsko pobožnost, ki je »nenehno izkazovanje navzočnosti Svetega Duha v
Cerkvi. Sveti Duh namreč vžiga v srcih ljudi vero, upanje in ljubezen, vzvišene
kreposti, katere dajejo vrednost krščanski pobožnosti. Verniki kličejo Svetega Duha
(Pridi, Stvarnik Sveti Duh. Veni, creator Spiritus; Pridi, Sveti Duh. Veni, Sancte
Spiritus, Pošlji svojega Duha. Emitte Spiritum tuum et creabuntur) zlasti ob začetku
kakšne dejavnosti ali dela, prav tako tudi v posebnih časih negotovosti. Ko nas Sveti
Duh v molitvi odpira za občestvo z Bogom, nas spodbuja k bližnjemu s čustvi
srečevanja, sprave, pričevanja, prizadevanja za pravičnost in mir, prenovo mišljenja,
resničnega družbenega razvoja in misijonske zavesti. V tem duhu v nekaterih
skupnostih obhajajo binkoštni praznik kot »dan trpljenja za misijone«. (CD 102,
156‒160) Po binkoštnem prazniku je prihajanje božjega kraljestva delo Svetega Duha.
(KKC 2818) S prihodom tretje Božje osebe se nam razodene celotna sveta Trojica, od
tega dne je bilo božje kraljestvo popolnoma odprto za vse tiste, ki verujejo v Kristusa.
(KKC 732) Kakor so nekoč apostoli prejeli Svetega Duha na binkoštni praznik, ga
verniki danes prejmejo ob zakramentu svete birme. Zakrament v verniku poveča darove
Svetega Duha in s tem dobi pečat, da je lahko Gospodova priča med ljudmi. Po prejemu
zakramenta ima nalogo skupnega duhovništva in javnega izpovedovanja vere. (KKC
1302‒1305)
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2.1.6 Čas med letom
Praznik Svete Trojice praznujemo na nedeljo po binkoštih. Janez XXII. je leta 1334
razširil praznik Svete Trojice na vso Cerkev latinskega obreda. Ta dogodek je imel v
svojem času določen vpliv pri nastajanju in razvoju nekaterih pobožnih vaj. Gre za
poudarek, da mora biti vsaka pristna krščanska pobožnost nujno usmerjena k enemu in
troedinemu Bogu, »vsemogočnemu Očetu in njegovemu Sinu in Svetemu Duhu«.
Takšna je skrivnost Boga, ki se nam je razodel v Kristusu in po Kristusu. Večino
pobožnosti začnemo s križem "V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha". Zadnji cilj
vsake pobožnosti je življenje v Bogu. Nekatere hvalnice Bogu so: Slava; Svet; Tebe,
Boga, hvalimo (Te Deum). (CD 102, 161)
Praznik sv. Rešnjega telesa in sv. Rešnje krvi praznujemo v četrtek po nedelji Svete
Trojice. Praznik je papež Urban IV. leta 1264 razširil na vso latinsko Cerkev. To je
odgovor vere in bogoslužja na heretične nauke o skrivnosti Kristusove stvarne
navzočnosti v evharistiji. V teku stoletij je bil praznik sv. Rešnjega telesa osrednji
prostor zbliževanja ljudske pobožnosti in evharistije. Najpomembnejše izhodišče
evharistične pobožnosti je Gospodovo vstajenje, kajti velika noč je po učenju cerkvenih
očetov praznik evharistije z ene strani, kot je z druge tudi evharistija predvsem
praznovanje velike noči, to je Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Rimski misal
opozarja: »Ko verniki častijo Kristusa, navzočega v presvetem zakramentu, naj se
spominjajo, da njegova navzočnost izhaja iz daritve in nas usmerja k zakramentalnem in
duhovnem obhajilu.« Procesija na praznik sv. Rešnjega telesa in sv. Rešnje krvi je
»javno izpričanje vere in češčenje presvetega zakramenta«. Evharistično procesijo
navadno sklenemo z blagoslovom z Najsvetejšim. Češčenje Najsvetejšega je zelo
razširjen izraz evharističnega bogočastja, h kateremu Cerkev spodbuja pastirje in
vernike. Vera v resnično Gospodovo navzočnost kar sama po sebi vodi k zunanjemu in
javnemu izražanju te vere. Pobožnost torej, ki priganja vernike, da prihajajo k sveti
evharistiji, jih vabi, da bi bili na globok način deležni velikonočne skrivnosti in da bi s
hvaležnim srcem odgovarjali na dar njega, kateri s svojo človeško naravo neprenehoma
izliva Božje življenje v ude svojega telesa. Najsvetejše lahko častimo v tabernaklju: gre
za kratko srečanje s Kristusom, ki ga spodbuja vera v njegovo navzočnost; za tak obisk
je značilna tiha molitev. Najsvetejše častimo, ko je izpostavljeno po liturgičnih
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predpisih v monštranci ali ciboriju (piksidi); gre za kratko ali daljše češčenje; imamo
tako imenovano vedno češčenje in štirideseturno češčenje, ki ga opravlja redovna
skupnost ali evharistična bratovščina in ustvarja priložnost za mnoge izraze evharistične
pobožnosti. Med češčenjem Najsvetejšega ni primerno opravljati druge pobožnosti. (CD
102, 160‒165)
Presveto srce Jezusovo obhajamo v petek po drugi nedelji po binkoštih. Poleg
liturgičnega praznovanja imamo še druge oblike pobožnosti Jezusovega srca.
»Kristusovo srce« je sam Kristus, učlovečena in zveličavna Beseda, ki v Svetem Duhu
na znotraj objema Očeta in ljudi ‒ svoje brate, z božjo-človeško neskončno ljubeznijo.
Gre za prenos v bogoslužne oblike tistega pogleda, ki ga vsi krščanski rodovi glede na
preroško in evangeljsko besedo usmerjajo k njemu, ki je bil preboden, to je h Kristusovi
strani, prebodeni s sulico, iz katere je pritekla kri in voda kot simbol »čudovitega
zakramenta vse Cerkve«. Imamo slikovita pričevanja svetnikov o zaupanju in
posnemanju srca Jezusovega. Litanije presvetega Jezusovega srca so bile potrjene za
vesoljno Cerkev leta 1891. Te imajo izrazito svetopisemsko vsebino in so obdarjene z
odpustki; dejanje zadoščevanja; to je oblika molitve, s katero verniki, spominjajoč se
neskončne Kristusove dobrote, želijo doseči usmiljenje in popravo krivic, storjenih na
tolikere načine presvetemu Jezusovemu srcu. Pobožnost obhajanja devetih prvih petkov
v mesecu ima začetke v »veliki obljubi«, katera je Jezus dal sv. Marjeti Mariji Alakok.
Ta pobožnost je pomembno prispevala k prenovi pogostnega prejemanja zakramentov
pokore in evharistije. Pobožnost v čast Jezusovemu srcu je pomemben zgodovinski
odsev pobožnosti Cerkve do Kristusa, njenega Zaročenca in Gospoda. Od vernikov
zahteva temeljno držo, izhajajočo iz spreobrnjenja in duha zadoščevanja, ljubezni in
hvaležnosti, apostolskega prizadevanja in posvečenja. Apostolski sedež in škofje
priporočajo in pospešujejo njeno prenovitev. Paziti je treba, da slike ali upodobitve srca
Jezusovega ne bi bile pretirano osladne in neprimerne za izražanje močne teološke
vsebine. (CD 102, 166‒173)
Brezmadežnega Marijinega srca se spominjamo dan po prazniku presvetega Jezusovega
srca. Bližina obeh praznikov je že sama po sebi liturgično znamenje njune tesne
povezanosti: skrivnost Odrešenikovega srca se prenaša in odseva v srcu Marije, ki je
Kristusova sopotnica in učenka. Pobožnost k Marijinemu brezmadežnemu srcu se je
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močno razširila v času po prikazovanjih Device v Fatimi leta 1917. Ob 25. obletnici
prikazovanj je leta 1942 papež Pij XII. posvetil Cerkev in človeštvo Marijinemu
brezmadežnemu srcu, leta 1944 pa je bil praznik razširjen na vso Cerkev. (CD 102, 174)
Predragocena Kristusova kri govori o ceni našega odrešenja. Kri pomeni v
svetopisemskem pomenu "življenje" in pri tem gre za Kristusovo življenje, ki se preliva
v nas za našo večnost. To je pijača odrešenja po Učiteljevih besedah: »Kdor jé moje
meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan« (Jn
6,54). Na skrivnost krvi se na poseben način navezujejo kristološki nazivi Odrešenika:
Kristus nas je s svojo nedolžno in dragoceno krvjo osvobodil starega suženjstva in nas
»očiščuje vsakega greha« (l Jn 1,7). Posebna pomembnost odrešenjske krvi je razlog, da
ima spomin nanjo osrednje in bistveno mesto v obhajanju bogoslužne skrivnosti, najprej
v samem središču evharistične skupnosti, v kateri Cerkev dviga k Bogu Očetu kot svojo
zahvalo »blagoslovljeni kelih« (1 Kor 10,16; prim. številke 115.116, 13) in ga predlaga
vernikom kot zakrament resnične »udeležbe pri Kristusovi krvi« (1 Kor 10,16). Posebej
se svete krvi spominjamo na veliki petek. V nekaterih deželah in krajevnih koledarjih
obhajajo praznik presvete Kristusove krvi 1. julija. Na ta praznik se spominjajo nazivov,
katere dajemo Zveličarju. Ljudska pobožnost se spominja Kristusove krvi v
premišljevanju svetopisemskih besedil in v molitvah »sedem izlitij Kristusove krvi«: kri
prelita: pri obrezovanju, na Oljski gori, pri bičanju, pri kronanju s trnjevo krono, na poti
na Kalvarijo, pri križanju in pri prebadanju strani s sulico; litanije Kristusove krvi:
sedanje besedilo je odobril Janez XXIII. 24. februarja 1960; ura češčenja predragocene
Kristusove krvi ima zelo veliko različnih oblik, katere se sklenejo z istim namenom: v
hvalnici in češčenju Kristusove krvi, navzoče v evharistiji; v zahvali za dobrine
odrešenja, v priprošnji za usmiljenje in odpuščanje, v darovanju predragocene krvi v
korist Cerkve; pot krvi (via sanguinis). Za češčenje Gospodove krvi poznamo dve
glavni obliki: prva, ki nas spominja na evharistični kelih, v katerem je kri nove in večne
zaveze, druga pa postavlja v ospredje predstavitev Kristusa križanega, njegove roke,
noge in stran, izvir odrešenjske krvi. Včasih Kristusova kri obilno napaja zemljo, kot
potok milosti, ki nas opere grehov; drugič je zraven križa upodobljenih pet angelov, ki
držijo pet kelihov, v katere zbirajo kri, ki izvira iz peterih ran. Ta naloga je včasih
zaupana ženski podobi, ki predstavlja Cerkev, Jagnjetovo Zaročenko. (CD 102,
175‒179)
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Vnebovzetje blažene Device Marije je najpomembnejši Marijin praznik (15. avgust).
Gre za starodavni spomin na Gospodovo Mater, ki je znamenje in povzetek mnogih
resnic vere. Dejansko se »Devica v nebesa vzeta« predstavlja kot »najlepši sad
odrešenja«, kot najvišje pričevanje polnosti in učinkovitosti Kristusovega odrešenjskega
dela (soteriološki pomen); je poroštvo prihodnje deležnosti vseh članov mističnega
telesa pri velikonočni slavi Vstalega (kristološki vidik); je za vse ljudi »tolažbe polno
zagotovilo, da se bo uresničilo naše poslednje upanje. Takšno dovršeno poveličanje
čaka vse tiste, katere je Kristus naredil za svoje brate, ko je postal deležen njih krvi in
mesa« (Heb 2,14) (antropološki vidik); je eshatološka podoba (ikona) tega, kar »vsa
Cerkev želi in upa postati« (ekleziološki vidik); je zagotovilo zvestobe Gospodu in
njegovi obljubi: on pripravlja velikodušno povračilo svoji ponižni Dekli zaradi njene
zvestobe Božjemu načrtu, to je dokončno polnost in blaženost, poveličanje
brezmadežne duše in deviškega telesa, ki se v popolnosti upodablja vstalemu Kristusu
(mariološki vidik). V ljudski pobožnosti je praznik Marijinega vnebovzetja zelo cenjen.
Marijo prikazujejo kot dišeč cvet zaradi njenih kreposti, ki ozdravlja. Ona je rodila
blagoslovljeni sad, Jezusa. (CD 102, 180‒181)
Teden molitve za edinost kristjanov izhaja iz Kristusove molitve »Kakor si ti, Oče, v
meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni v nama eno, da bo svet veroval, da si me ti poslal«
(Jn 17,21), Cerkev v vsaki evharistiji prosi za dar edinosti in miru. Rimski misal med
mašami za različne potrebe vsebuje tri mašne namene »za edinost kristjanov«. Zaradi
pozornosti do »ločenih bratov« morajo imeti tudi izrazi ljudske pobožnosti pred očmi
ekumensko razsežnost. Dejansko »to spreobrnjenje srca in to svetost življenja skupaj z
zasebnimi in javnimi molitvami za edinost kristjanov moramo imeti za dušo vsega
ekumenskega gibanja; po pravici moremo to imenovati duhovni ekumenizem«.
»Skupna molitev je predvsem priporočljiva v času molitvene osmine za edinost
kristjanov in v času med vnebohodom in binkošti. Molitev za edinost kristjanov je tudi
obdarjena z odpustki. (CD 102, 182)

2.2 Obhajanje Marijinih praznikov
Tekom zgodovine se je v cerkvenem letu oblikovalo kar nekaj praznikov posvečenih
Mariji, ob tem pa so poznane in pri ljudeh pogosto močno prisotne tudi različne oblike
češčenja Božje Matere, ki velja za mater vseh ljudi. Zakonik cerkvenega prava naroča
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Cerkvi, naj priporoča vernikom, da »na poseben in otroško vdan način častijo blaženo
vedno Devico Marijo, ki jo je Kristus postavil za mater vseh ljudi«. (ZCP, kan. 1186)
Pobožnosti in češčenje Device Marije izvirajo iz vere in ljubezni Božjega ljudstva do
Jezusa Kristusa. V zgodovini se je tako razvilo veliko ljudskih pobožnosti v čast blaženi
Devici Mariji. Ljudje so zelo hitro sprejeli povezavo med Sinom in Materjo in tako
sprejeli Marijo za svojo mati. »Vedo, da je Sin sam Bog, in da je ona, Mati, tudi
njegova mati. Razumejo svetost brezmadežne Device in čeprav jo častijo kot slavno
nebeško kraljico, so prepričani, da ona, polna usmiljenja, prosi zanje, zato tudi z
zaupanjem prosijo za njeno varstvo. Najbolj revni čutijo njeno posebno bližino. Vedo,
da je bila revna tako, kot so oni, da je mnogo trpela, da je bila vztrajna in blaga. Čutijo z
njo bolečino ob križanju in smrti Sina, z njo se veselijo Jezusovega vstajenja. Veseli
obhajajo njene praznike, radi se udeležujejo procesij, se podajajo na romanja k
svetiščem, ljubijo pesmi njej v čast in ji darujejo votivne darove. Ne dovolijo, da jo kdo
žali in instinktivno so nezaupljivi do tistega, ki je ne časti.« (CD 102, 183) Marija kot
edina, ki je popolnoma brez vsakega madeža, je vernikom vzgled, kako naj živijo, da
bodo »zmagovali nad grehom in rasli v svetosti«. (KKC 829) Po pomoč za takšno
življenje se pogosto zatekajo k njej z različnimi oblikami češčenja.
Češčenje Device Marije se je še posebej razširilo po efeškem koncilu. Cerkev dovoljuje
pobožnosti v njeno čast »v skladu z zdravim in pravovernim naukom, v skladu s
časovnimi in krajevnimi razmerami, ter primerno posebni naravi in značaju vernikov« s
tem dosegajo, da ljudje prav spoznavajo Sina. Cerkev uči vernike, da sadovi verovanja
ne pridejo, če ni resnične vere. Prava pobožnost ne more obstati v »neplodnem in
karatkotrajnem čustvu, ne v kaki prazni lahkovernosti«, sadove prinese le prav vera. (C
66‒67) Cerkev spodbuja svoje duhovnike, redovnike in laike naj gojijo osebno in
občestveno pobožnost do Marije, a kljub temu Cerkev še vedno ni izkoristila vseh
izraznih zmožnosti češčenja. (CD 102, 183) Bogoslužje mora v odnosu do marijanskih
pobožnosti odražati izvir in cilj. (CD 102, 184) Pri izvajanju in oblikovanju marijinih
pobožnosti moramo paziti, da ustrezajo ravni njene pomembnosti, biti morajo »sad
marijanske pobožnosti naroda ali skupnosti vernikov. (CD 102, 185)
Marija je s svojim življenjem in odločnim »da« Bogu neločljivo povezana z
odrešenjskim delovanjem Jezusa Kristusa, zato Cerkev skozi celotno cerkveno leto ob
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praznovanju Kristusovih skrivnosti na poseben način časti Marijo. (KKC 1172, B 103)
Marijanske pobožnosti morajo na enak način in v enaki meri imeti trinitaričen značaj,
»ki razlikuje in označuje bogočastje k Bogu novozaveznega razodetja, to je k Očetu,
Sinu in Svetemu Duhu; kristološko sestavino, ki postavlja v ospredje edino in nujno
Kristusovo sredništvo; pnevmatološko razsežnost, kajti izhaja iz Svetega Duha in je v
njej izražen vsak pristen izraz pobožnosti; eklezialni značaj, po katerem so vsi krščeni
sveto Božje ljudstvo, ki molijo združeni v Gospodovem imenu in v življenjskem
prostoru občestva svetih«. (CD 102, 186)
»Skoraj vse marijanske pobožnosti se povezujejo s kakim liturgičnim praznikom, ki ga
navaja splošni koledar rimskega obreda ali posebni škofijski koledarji in koledarji
redovnih skupnosti. V nekaterih primerih so te pobožnosti nastale pred vzpostavitvijo
praznika (npr. rožni venec), drugič je praznik mnogo starejši od pobožnosti same
(molitev Angel Gospodov ‒ Angelus Domini).« (CD 102, 187) Liturgično obhajanje
praznika se nanaša na zgodovino odrešenja in se spominja nekega dogodka, ki povezuje
Devico Marijo s Kristusovo skrivnostjo. Pri obhajanju paznikov je potrebno upoštevati
liturgične določbe in hierarhijo »liturgičnih opravil« in z njo povezanih »pobožnih vaj«.
Pri praznovanjih Marijinih praznikov ne smemo prezreti antropoloških vrednot. (CD
102, 187)
Nekateri prazniki so le Gospodovi, drugi le Marijini, pri nekaterih pa Cerkev želi, da se
spominjamo Jezusa in Marije hkrati. Vsi prazniki vezani na spomin odrešenja so takšni,
saj ne moremo ločiti Marijine vloge od Kristusa. Že ob koncu starega veka sta se najprej
na Vzhodu pojavila spominska dneva: konec njenega življenja (15. 8.) ‒ veliki šmaren
in dan njenega rojstva (8. 9.) ‒ mali šmaren. Oba je z veseljem prevzela tudi Cerkev na
Zahodu. (Smolik 1999, 21‒22)

Spodnja tabela prikazuje Marijine praznike, izbrali smo tiste, katere najdemo v
Rimskem misalu in Bogoslužnih koledarjih za leti 2013 in 2014 ter so vključeni v
cerkveno leto. Praznike, kateri so v direktoriju določeni samo za redove, smo označili z
*.
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Tabela 2: Marijini prazniki

PRAZNIK

VIDNO

ZNAMENJE/ KJE NAJDEMO

VSEBINA
praznik

Božje

Matere prvi dan leta / dan miru

Žnidaršič 2013, 2.

Marije (1. 1.) in spomin

Rimski misal 1992, 41.

Jezusovega imena
Lurška Mati Božja (11. 2.)

svetovni dan bolnikov / Žnidaršič 2013, 26.
lahko blagoslov bolnikov

Rimski misal 1992, 472.
Blagoslovi 1989, 181.

oznanjenje pri izpovedi vere se ob »… Krajnc idr. 2013, 44.

Gospodovo

in se je utelesil …« naredi

(25. 3.)

poklek
šmarnična

mesec maj

pobožnost

‒ CD 102, 190‒191.

Marjanska pobožnost
Marija,

Pomočnica praznik

kristjanov (24. 5.)

v

Sloveniji

‒ Žnidaršič 2013, 78.

Marija Pomagaj / romanja Rimski misal 1992, 501.
k Marijinim svetiščem
šmarnične Rimski misal 1992, 505.

obiskanje Device Marije sklep
pobožnosti

(31. 5.)

Žnidaršič 2013, 82.

* Marija, Mati Cerkve začetek časa med letom

Rimski

(binkoštni ponedeljek)

837‒838.

misal

1992,

Žnidaršič 2013, 88.
* Marijino brezmadežno maša v čast Marijinemu Krajnc idr. 2012, 90.
srce (v soboto po 2. nedelji brezmadežnemu srcu

Rimski misal 1992, 507.

po binkoštih)
* Karmelska Mati Božja škapulir,
škapulir

(16. 7.)
*

posvetitev

bazilike

Karmelski Rimski misal 1992, 535.

sv.

CD 102, 205.

rimske češčenje Marije

Rimski misal 1992, 546.

Marije

Žnidaršič 2013, 120.

(Snežne) (5. 8.)
Marijino vnebovzetje (15. blagoslov cvetja in zelišč / Krajnc idr. 2012, 124.
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8.)

obnovitev

posvetitve Blagoslovi 1989, 110.

slovenskega naroda Mariji
* Devica Marija Kraljica češčenje Marije kraljice Žnidaršič 2013, 128.
(22. 8.)

angelov

Rimski

misal

1992,

560‒561.
rojstvo Device Marije (8. eden
9.)

glavnih

Marijinih Krajnc idr. 2012, 138.

praznikov

Rimski

misal

1992,

569‒570.
* ime Marijino (12. 9.)

molitev

zdravamarije

opozorilo

/ Magnifikat

sep.

2014,

k 146‒147.

vsem

spoštljivemu izgovarjanju Žnidaršič 2012, 140.
Marijinega imena / mašna
berila v čast Marijinemu
imenu
* žalostna Mati Božja (15. stara
9.)

pobožnost

/

pot Žnidaršič 2013, 140.

matere

Rimski misal 1992, 573.
CD 102, 136.

* Kraljica rožnega venca molitev rožni venec molijo Miklavčič in Dolenc 1973,
(7. 10.)/Rožnovenska mati posamezno in v občestvu / 51‒55.
božja

molek (na vrvici nabrane Krajnc idr. 2012, 150,
»jagode«) / nedelja pred 152, 168.
praznikom ‒ rožnovenska
nedelja / cel mesec oktober
je

mesec

rožnovenske

pobožnosti
darovanje Device Marije češčenje Marije

Miklavčič in Dolenc 1973,

(21. 11.)

362‒365.
Rimski misal 1992, 614.

Marijino

brezmadežno češčenje Marije / slovesni Miklavčič in Dolenc 1973,

spočetje (8. 12.)

praznik / večernice ali 476‒488.
devetdnevnica

v

čast Rimski

Marije ali akademija v čast 624‒625.
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misal

1992,

Marije / sprejem novih
ministrantov

v

službo

mašnega

strežnika

/Slomškovo

pastirsko

pismo o tem prazniku
Iz zgornje tabele je razvidno, da imamo kar nekaj Marijinih praznikov, katerim dajo še
posebno velik pomen posamezni redovi. Češčenje Marije ni izrazito močno in
priljubljeno le med verniki ‒ laiki, pač pa Božjo Mater še posebno slovesno častijo
določene redovne skupnosti.
Sobota je dan posvečen Devici Mariji. Začetki segajo v karolinško dobo (9. stol.), vzrok
za izbor ravno tega dne v tednu ni znan. Skozi zgodovino so se oblikovale različne
razlage za izbor dneva, zgodovinski izvor je tako zelo nejasen. Se je pa oblikovala
razlaga, na katero je »bolj pozorna sodobna duhovnost: da je sobota spomin blažene
Device, njene materinske drže in drže učenke, ki je na veliko soboto, ko je Kristus ležal
v grobu, močna edino v veri in upanju ter je edina med vsemi učenci čuječe pričakovala
Gospodovo vstajenje«. Sobota je tako »preludij in uvod v obhajanje nedelje kot glavni
praznik in tedenski spomin na Kristusovo vstajenje; je znamenje vsakega tedna, da je
»Devica nenehno navzoča in delujoča v življenju Cerkve.« V ljudski pobožnosti so se
tako razvile posebne oblike, ki dajo na ta dan Mariji še posebno pozornost, tako se
opravljajo posebne pobožnosti še posebno v nekaterih redovnih skupnostih in
združenjih vernikov. (CD 102, 188)

Marijanske tridnevnice, sedemdnevnice in devetdnevnice vernike pripravljajo na
vrhunec dogajanja ob posameznem prazniku. Te oblike priprave pa morajo biti v skladu
s cerkvenim letom ter »liturgičnimi časi in oblikami«. Z njimi je vernikom dan ustrezen
pogled na mesto, ki ga Marija zavzema v skrivnosti Jezusovega odrešenja in Cerkve.
»Tridnevnice, sedemdnevnice in devetdnevnice bodo resnična priprava na obhajanje
praznika, če bomo vernike spodbudili k prejemu zakramentov pokore in evharistije ter k
prenovi njihovega krščanskega prizadevanja po vzoru Marije, ki je prva in najbolj
popolna Kristusova učenka. V nekaterih krajih se vsakega 13. dne v mesecu verniki
spominjajo fatimske Device in se zbirajo k marijanski molitvi.« (CD 102, 189)
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V raznih Cerkvah na Vzhodu in Zahodu so poznani Marijini meseci, ti so na Zahodu
nastali v času, ko je bila zelo skromna povezava z liturgijo kot vzorčno obliko
krščanskega bogoslužja in so se razvili paralelno z liturgičnim bogočastjem. (CD 102,
190) Na Zahodu je navada praznovanja meseca maja kot »Marijinega meseca« (v
nekaterih deželah avstralske hemisfere je to november), pri tem je potrebno paziti na
zahteve liturgije, pričakovanj vernikov in njihovega zorenja v veri ter študirati
vprašanja, ki jih postavljajo »Marijini meseci« znotraj »celostne pastorale« krajevne
Cerkve. Mesec maj sovpada s 50 dnevi po veliko noči in tako lahko v tem mesecu še
posebej poudarimo Marijino vlogo v velikonočnih in binkoštnih dogodkih s tem pa tudi
v zakramentih krsta, birme in obhajila. (CD 102, 191)
»V vsakem primeru je treba skrbno upoštevati navodilo Konstitucije o svetem
bogoslužju glede nujnosti, da se »morajo srca vernikov dvigati predvsem k praznikom
Gospodovim, čigar zveličavne skrivnosti se med letom obhajajo«, in h katerim je bila
gotovo pridružena tudi blažena Devica Marija. Primerna kateheza bo vernike prepričala,
da je nedelja kot tedenski spomin velike noči »poglavitni praznični dan«. Končno je
treba ob upoštevanju, da v rimski liturgiji štiri adventne nedelje ustvarjajo marijanski
čas, ki je harmonično vključen v liturgično leto, zato je treba vernikom primerno
ovrednotiti številne omembe Gospodove Matere, ki jih ta ves ta čas prinaša.« (CD 102,
192)
Cerkev priporoča Mariji v čast nekatere pobožnosti, med njimi so molitev rožnega
venca, angel Gospodov … Krščanska pobožnost sprejemanja Božje besede kaže čast
Materi učlovečene Besede. S tem kažemo na Marijo, ki je v polnosti sprejemala Božjo
besedo in živimo po njenem vzoru. Verniki naj bi tako kot Marija v polnosti sprejemali,
premišljevali, ohranjali in živeli Božjo besedo. (CD 102, 193) Besedna bogoslužja naj
bi bila preprosta in naj bi vključevala pesem, molitev in s tem dajala možnost izrazno
preproste in družinske oblike raznih pobožnosti, s katerimi so nagovorjena človeška
srca. (CD 102, 194)
Molitev zdravamarija kaže na velike reči, ki jih je storil Bog. Verniki v tej molitvi
prosijo Marijo naj pri Bogu posreduje zanje v tistem trenutku in ob smrtni uri, naj bo z
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njimi vedno. Na ta način se kaže vera ljudi, da po Mariji prihajajo k Bogu njihove
prošnje in zahvale. V molitvi se prepletajo dogodki iz Svetega pisma. (KKC
1676‒1679) »Angel Gospodov (Angelus Domini) je tradicionalna molitev, s katero se
verniki trikrat na dan, to je zjutraj, opoldne in zvečer, spominjajo oznanjenja angela
Gabrijela Mariji. Ta molitev je torej spomin odrešenjskega dogodka, po katerem je po
Očetovem načrtu in v moči Svetega Duha Beseda postala človek v naročju Device
Marije.« (CD 102, 195) Blaženo Devico Marijo so verniki častili že od najstarejših
časov, oblikovale so se številne molitve, v katerih so se zatekali k njej ob raznih
nevarnostih in potrebah. Češčenje Marije je drugačno od češčenja Očeta in Sina in
Svetega Duha. (KKC 971) Verniki naj bi ob češčenju Marije postajali vedno bolj
podobni njej, tako naj bi tudi njihova molitev postala polna resničnega darovanja.
Marija je odgovorila: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi.« Fiat
(zgodi se), to je krščanska molitev: biti v celoti zanj, ker je on v celoti za nas.« (KKC
2617)
Antifona Raduj se, Kraljica nebeška se moli v velikonočnem času, njeni začetki segajo
v čas 10. in 11. stol., v liturgijo pa jo je uvedel papež Benedikt XIV. (20. 4. 1742).
Povezuje učlovečenje Besede in velikonočne dogodke, saj predstavi poziv veselja, ko
angel Gabrijel ponižni Gospodovi dekli naznani, da bo postala Odrešenikova Mati. (CD
102, 196)
Molitev rožnega venca se je začela na Vzhodu in se postopoma razširila na Zahod, s
čimer je še dodatno utrdila češčenje Device Marije. (Marshall, 1992, 300) »Rožni venec
ali psalterij Device Marije je ena izmed najbolj vzvišenih molitev h Gospodovi Materi.«
(CD 102, 197) Zato so »papeži ponovno spodbujali vernike k pogostni molitvi rožnega
venca, molitvi, ki ima svetopisemski značaj, je osredotočena na premišljevanje
odrešenjskih dogodkov Kristusovega življenja, kateremu je bila tesno pridružena
Devica Marija. Obstajajo številna pričevanja pastirjev in ljudi svetniškega življenja
glede vrednosti in učinkovitosti te molitve.« (CD 102, 197) Cerkev do molitve rožnega
venca izraža poseben odnos z blagoslovom rožnega venca, s katerim hkrati blagoslavlja
tudi osebe, ki premišljujejo skrivnosti Gospodovega življenja, smrti in vstajenja.
Blagoslovitev bi bila hvalevredno »opravljena »z udeležbo ljudstva«, in sicer ob
romanjih v marijanska svetišča, na praznike blažene Device, zlasti na praznik
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rožnovenske Matere Božje, ob sklepu meseca oktobra.« (CD 102, 198; Blagoslovi 1989,
195) Molitev rožnega venca lahko razdelimo po dnevih, tako da pride: veseli del v
ponedeljek in soboto, žalostni del v torek in petek, častitljivi del v sredo in nedeljo,
svetli del v četrtek. Izbiro dela rožnega venca lahko prilagodimo liturgičnemu poteku
cerkvenega dela, tako ni nujno, da molimo žalostni del na petek, če je ta dan božič.
Lahko pa glede na liturgičen potek cerkvenega leta molivec zamenja vsebino skrivnosti,
a mora pri tem upoštevati Sveto pismo in liturgijo. (CD 102, 200)
Marija kot mati celega človeštva tudi po odhodu k Sinu še vedno pridobiva za ljudi
zveličavne darove. »Zato blaženo Devico kličemo z naslovi priprošnjice, pomočnice,
besednice in srednice.« (KKC 969) K Mariji se ljudje zatekajo in jo častijo tudi z
litanijami. »Litanije Matere so v svojem bistvu podaljšana vrsta vzklikov k Devici, ki
sledijo drug drugemu v enakem ritmu ter ustvarjajo molitveno reko, njena značilnost pa
sta vztrajna hvalnica in prošnja. Vzkliki so na splošno kratki in imajo dva dela: prvi je
hvalnica (npr. Devica milostljiva), drugi je prošnja (Prosi za nas).« Litanije so
samostojno bogočastno opravilo, ki so lahko pomemben dejavnik češčenja Device, so
procesionalno petje ter del opravil Božje besede ali drugih bogočastnih oblik. (CD 102,
203)
Marija je življenje preživela v svetosti, zato je bila vzeta v nebo, kjer vernikom pomaga
uravnavati pot življenja. »Posvetitev mora biti osebna, svobodna, zrela odločitev z
vidika pravilnega gledanja na delovanje milosti, ne pa zgolj sad minljivega čustva.
Izražena mora biti na pravilen način, se pravi v liturgični obliki, in sicer k Očetu po
Kristusu v Svetem Duhu ter s prošnjo za posredovanje Marije, ki ji popolnoma
zaupamo, da bi tako ohranili zvestobo krstnim obljubam in živeli v sinovskem razmerju
do nje. Posvetitev moramo opraviti zunaj evharistične daritve, saj gre za pobožno
opravilo, ki ga ne moremo primerjati z liturgijo. Izročitev Mariji je bistveno različna od
drugih oblik liturgične posvetitve.« (CD 102, 204) Za lažjo hojo za Kristusom Cerkev
naroča laikom, naj se priporočajo njeni materinski skrbi (LA 4) Posebno naročilo
najdemo tudi v dokumentu za duhovnike. »Mater velikega in večnega duhovnika,
kraljico apostolov in varuhinjo njihove službe, naj duhovniki s sinovsko vdanostjo
častijo in ljubijo. (D 18)
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»V zgodovini marijanske pobožnosti se srečujemo s »pobožnostjo« raznih škapulirjev,
med katerimi izstopa škapulir v čast blažene Device Marije z gore Karmel. Karmelski
škapulir je skrčena oblika redovne obleke reda bratov blažene Device s Karmela.
Pobožnost se je zelo razširila tudi brez povezave z življenjem in duhovnostjo
karmeličanske družine, s katero škapulir ohranja neko obliko uglašenosti. Škapulir je
zunanje znamenje posebnega sinovskega in zaupnega odnosa, ki se vzpostavlja med
Devico, Materjo in Kraljico Karmela, in pobožnimi verniki, ki se ji popolnoma zaupajo
in prihajajo k njej polni zaupanja v njeno materinsko priprošnjo. Opozarja jih na
prvenstvo duhovnega življenja in nujnost molitve. Škapulir se sprejema s posebnim
cerkvenim obredom, v katerem se izjavlja, da nas »spominja na krstne obljube, namreč
obleči Kristusa, ob pomoči Device in Matere, ki skrbi za naše oblikovanje po Besedi, ki
je postala človek, ter v čast Svete Trojice, da bomo s tem, ko nosimo svatovsko obleko,
prispeli v nebeško domovino.« (CD 102, 205)
»Verniki zelo radi nosijo na sebi, najpogosteje okrog vratu, svetinje s podobo blažene
Device Marije. Svetinjice so pričevanje vere, znamenje češčenja Gospodove Matere,
izraz zaupanja v njeno materinsko varstvo. Cerkev blagoslavlja te predmete marijanske
pobožnosti in se spominja, da so »v službi obnove božje ljubezni in povečanja zaupanja
v blaženo Devico«, hkrati pa vernike opozarja, naj ne pozabijo, da pobožnost do
Jezusove Matere zahteva predvsem »primerno pričevanje življenja.« Svetinjice in drugi
bogočastni predmeti ne smejo biti vraževerno sredstvo ali talismani, ter ne smejo voditi
v lahkovernost. Obljuba Device, da bodo tisti, ki jo nosijo deležni milosti, zahteva od
vernikov ponižno in trdno sprejemanje krščanskega oznanila, vztrajno in ponižno
molitev ter primerno ravnanje v življenju. (CD 102, 206)
»Akathistos – ali kantata, ki jo molimo stoječ – je ena izmed najstarejših in
najznamenitejših izrazov marijanske pobožnosti bizantinske tradicije.« V obliki molitve
je izraženo vse to, kar Cerkev veruje o Mariji že od začetkov, njen izvirni navdih za
nastanek je Sveto pismo. Himno v zahodnem liturgičnem letu slovesno vključujejo v
obrede pete sobote postnega časa. Prepevajo jo tudi ob drugih priložnostih, še posebej jo
priporočajo klerikom, menihom in vernikom. Vse bolj pogosto pa se ta himna uporablja
tudi v liturgiji Zahoda. (CD 102, 207)
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2.3 Češčenje svetnikov in blaženih
Prve utemeljitve češčenja svetnikov, še posebno mučencev, najdemo že v Svetem pismu
in zagotovo izhajajo že iz prve polovice 2. stol. V času protestantizma so se pojavila
nasprotovanja glede nekaterih tedaj uveljavljenih oblik češčenja, zato je Cerkev to
področje še posebej uredila in poudarila pomen pričevanja odličnih kristjanov za pristno
krščansko življenje. (CD 102, 208) »Konstitucija o svetem bogoslužju v poglavju,
posvečenem cerkvenemu letu, učinkovito opisuje cerkvenostno dejstvo in pomen
češčenja svetnikov in blaženih: »Razen tega je Cerkev v letni krog vpletla spomine
mučencev in drugih svetnikov, ki so po mnogovrstni božji milosti dosegli popolnosti in
zdaj že uživajo blaženost ter pojejo Bogu v nebesih popolno hvalo in za nas prosijo. S
svetniškimi godovi namreč Cerkev oznanja velikonočno skrivnost v svetnikih, ki so s
Kristusom trpeli in so z njim poveličani; postavlja pred vernike njihov zgled, ki naj jih
po Kristusu potegne k Očetu; po njihovem zasluženju tudi prosi božjih darov.« (B 104)«
(CD 102, 209)
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) Do ponovnega
prihoda Jezusa Kristusa potujeta hkrati nebeška Cerkev in potujoča Cerkev na zemlji.
Eni člani Cerkve so v nebesih, eni se očiščujejo v vicah in eni še potujejo na zemlji. Vsi
člani pa so med seboj povezani, saj lahko prosijo in posredujejo drug za drugega pri
Bogu. Potujoča cerkev za rajne daruje svete maše in molitve ter zanje prosi. S tem ko
premišljujemo življenja svetnikov, iščemo tudi zase najbolj varne poti skozi življenje,
da bi ob koncu zagotovo prišli v nebeško slavo. Obhajanja godov svetnikov niso le zato,
da se jih spomnimo, ampak je njihov namen, da nas pripeljejo bližje h Kristusu. (C
49‒50)
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
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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)
Cerkev nas uči o obstoju »duhovnih, netelesnih bitij, ki jih Sveto pismo navadno
imenuje angeli, verska resnica. Pričevanje Svetega pisma je tako jasno kakor
enodušnost izročila.« (C 51) Angeli so Gospodovi poslanci, ki izvršujejo njegovo
povelje, z njihovim delovanjem se izvršuje odrešenjski načrt. (CD 102, 213) Cerkev je
vedno občutila varstvo in pomoč angelov, zato se skozi cerkveno leto spominja njihove
vloge v zgodovini odrešenja, na posebne dneve pa se jih še posebej spominja, tako je
29. 9. god nadangelov Mihaela, Gabrijela in Rafaela in 2. 10. angelov varuhov. Ob
pogrebu se prosi angele, naj spremljajo dušo pokojnega v nebesa. (CD 102, 215) V
preteklosti so verniki dali angelom nalogo zavetnikov mest in varuhov združenj in v ta
namen so jih zgradili in posvetili svetišča, posvetili pesmi, posebne dneve … Pri
češčenju angelov je značilno: iskrena hvaležnost do Boga, duh zmernosti in pobožnosti,
vedro zaupanje tudi ob težavah. Med najbolj priljubljenimi molitvami v čast angelom
varuhom je sveti angel. (CD 102, 216) Ljudske pobožnosti v čast angelom lahko
privedejo tudi do stranpoti, če verniki menijo, da je svet in življenje na njem popolnoma
pod vpliv boja med angeli in demoni, med dobrim in slabim in da sami ljudje ne morejo
vplivati na rezultat. Napačno je tudi vse slabo pripisati hudobnemu duhu in vse dobro
angelom, angelom se tudi ne daje posebnih imen, razen tistih, ki jih najdemo v Svetem
pismu. (CD 102, 217)
V odrešenjski načrt je za posebno nalogo Bog vpletel pravičnega Jožefa iz Nazareta, ta
je postal ženin Device Marije in varuh Božjega Sina Jezusa. Po njem je Jezus zakonito
izhajal iz Davidovega roda, kakor je bilo napovedano. Kot pravični jud je izpolnil
Postavo in vse kar se veže na njegovo očetovsko vlogo pri vzgoji Jezusa. (CD 102, 218)
Skozi verovanje v Jožefa so se izpostavile njegove kreposti: vera, »prizadevna in tiha
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pokorščina znamenjem Božje volje; ljubezen in zvesto izpolnjevanje Postave; iskrena
pobožnost in trdnost v preizkušnjah; deviška ljubezen do Marije, dolžno izpolnjevanje
očetovstva ter skrita delavnost.« (CD 102, 219) Svetemu Jožefu so še posebno zaupani:
vesoljna Cerkev; tisti, ki se posvetijo Bogu in izberejo neporočenost; delavci in obrtniki
ter umirajoči. (CD 102, 220) Vloge sv. Jožefa se še posebno spominjamo od dogodkih
povezanih z Jezusovim rojstvom in otroštvom v adventu in božičnem času, na praznike:
sv. Družine, sv. Jožefa (19. 3.) in sv. Jožefa, delavca, (1. 5.). (CD 102, 221) Od 17. stol.
je bilo med ljudmi v navadi, da je sreda posvečena sv. Jožefu. Iz tega so se razvile razne
pobožnosti, kot je sedem sred njemu v čast, pobožni vzkliki, molitveni obrazci, litanije,
prošnje … (CD 102, 222) Praznovanje praznika sv. Jožefa (19. 3.) mora biti povezano z
liturgičnim časom. Obhaja se v postnem času, času spomina na Gospodovo trpljenje,
smrt in vstajenje, to je tudi čas priprave na prejem uvajalnih zakramentov, vsemu temu
se morajo prilagoditi tudi ljudske pobožnosti. (CD 102, 223)
O svetem Janezu Krstniku pišeta Stara in Nova zaveza Svetega pisma. Prišel je na svet
kot sin Zaharija in Elizabete, Jezusa je spoznal, ko je bil še v materinem trebuhu, prišel
je na svet, da bi pripravil pot Jezusu, krstil ga je v reki Jordan kot mnoge druge, da bi
jim bili odpuščeni grehi in bi se pripravili na Gospodov prihod. Zaradi pričevanja za
resnico, ga je Herod dal zapreti in umoriti. (CD 102, 224) Že zelo kmalu so ga ljudje
začeli častiti, običajno se svetnikov še posebej spominjamo na godovni dan, to je dan
smrti svetnika, Janeza Krstnika se spominjamo tako 19. 8., a pri njem obhajamo tudi
rojstni dan, ki je 24. 6., enako kot obhajamo rojstni dan Jezusa in Marije. Ker je njegova
vloga pri Jezusovem krstu zelo velika, so mu posvečene številne krstilnice, upodobljen
je na krstnih kamnih, zavetnik je vsem zaprtim v ječah, obsojenim na smrt in vsem, ki
trpijo zaradi vere. Na večer pred praznovanjem rojstva Janeza Krstnika se prižigajo
kresovi, Cerkev jih blagoslavlja in prosi, da bi verniki hodili k luči ‒ Jezusu. (CD 102,
225)
Bogoslužje in ljudske pobožnosti se naj povezujejo in dopolnjujejo pri spominjanju in
češčenju svetnikov in blaženih. Praznik v čast svetniku in blaženemu naj bi obhajala
cerkvena skupnost skupaj z evharistijo. Pri določanju datuma praznovanja je potrebno
upoštevati zgodovinske, liturgične in kulturne dejavnike. Praznik mučencev se obhaja
na dan njihove smrti; praznik ustanovitelja Cerkve ‒ škofa je na dan, ko so jo postavili

32

… Janez Pavel II. je razglasil prvo tipično izdajo martirologija (koledarja, v katerem so
imena vseh svetnikov in blaženih) po 2. vatikanskem koncilu. Splošni rimski koledar
velja za vse, a dopušča, da škofje, redovne družine in drugi dodajo za svoje območje in
potrebe še posebne dni, ki so vezani le na njih. Ob oblikovanju Splošnega rimskega
koledarja so se oblikovala tudi navodila, po katerih naj Cerkev opominja vernike, da vsi
dnevi spomina na svetnike služijo osvetljevanju Kristusove odrešenjske skrivnosti.
Verniki morajo ločevati med svetniki tiste, ki so imeli posebno edinstven odnos z
Jezusom. Verniki naj bi posebno pozornost dali tistim svetnikom, kateri so za njihov
kraj, zgodovino, cerkev še posebno pomembni. Poznali naj bi razlike med oznakami:
slovesni praznik, praznik ter obvezni in neobvezni god, katere najdemo v Splošnem
koledarju. Praznični dan svetnika ima velik pomen v bogoslužju in ljudski pobožnosti.
Praznovanje se ob posebnih primerih lahko prenese na nedeljo, vedno pa je potrebno
spoštovati Kristusovo skrivnost in liturgijo časa cerkvenega leta. (CD 102, 227‒230)
Vsaka nedelja je dan, na katerega se obhaja velikonočna skrivnost, zato jo je potrebno
po apostolskem izročilu v celotni Cerkvi praznovati kot glavni zapovedani praznični
dan. Enako kot nedeljo je potrebno praznovati dan rojstva našega Gospoda Jezusa
Kristusa, razglašenja, vnebohoda, sv. Rešnjega telesa in sv. Rešnje krvi, Marije, svete
Božje Matere, njenega brezmadežnega spočetja in vnebovzetja, sv. Jožefa, svetih
apostolov Petra in Pavla in vseh svetnikov. Te praznike sme odpraviti ali prestaviti na
nedeljo le škofovska konferenca po predhodni odobritvi apostolskega sedeža. (ZCP,
kan. 1246)
V pripravo na praznovanje je potrebno vedno vključiti predstavitev pastoralnega
pomena češčenja svetnikov, da verniki skozi podobo svetnika lažje častijo Boga in
vidijo svetnikovo osebno karizmo in prizadevanja za obogatitev Cerkve. Vsak svetnikov
god ima antropološko vrednost, saj je to praznik. S praznovanjem se izraža vrednost
življenja in stvarjenja, ti dnevi pretrgajo krog vsakdanjosti, rutino, delo za dobiček in
preživetje, prinašajo pa občutek svobode, v ospredje postavljajo duh naroda, vrednote in
običaje. Praznični dnevi dajo dodatno možnost za utrditev in razširitev družinskih vezi.
Pri praznovanju pa obstajajo vedno »pasti«, saj lahko vsak praznik, če mu odvzamemo
specifično krščanske vsebine, postavimo le na nivo družbenega praznovanja (folklore),
ko celotno praznovanje nudi le možnost za pogovor in srečanje, brez globlje vsebine. Z
antropološkega vidika pa je nevarno, da postane praznik možnost za brezdelje, sebično
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uživanje, nove oblike zasužnjenosti. Prazniki morajo dati vsem možnost za počitek
vsem. (CD 102, 231‒233) »Obhajanje evharistije je poseben trenutek občestva s
svetniki v nebesih.« (CD 102, 234) Besedila božje besede iz Stare in Nove zaveze
Svetega pisma nam pogosto slikajo življenje prerokov, apostolov in osvetljujejo
življenja svetnikov, katerim je bila prav Božja beseda vodnik skozi življenje. Ob
evharističnem bogoslužju se spominjamo različnih svetnikov, med drugimi tudi Abela,
Abrahama, Marije, Jožefa in drugih ter prosimo zase varstva tudi po njihovem
zasluženju. (CD 102, 234)
Litanije vseh svetnikov imajo razgibano liturgično, preprosto in ljudsko obliko že vse
od 7. stol., saj se je Cerkev že v Rimu obračala na svetnike s prošnjami ob posebnih
priložnostih, kot so »pred blagoslovitvijo krstnega studenca na velikonočno vigilijo, ob
podelitvi svetega reda škofovstva, duhovništva in diakonata, pri obredu posvetitve devic
in pri redovnih zaobljubah, pri posvetitvi cerkve in oltarja, v prošnjih dnevih,
stacionalnih mašah in spokornih procesijah, ko želi odvrniti hudobnega duha v
eksorcizmih in tedaj, ko umirajoče priporoča božjemu usmiljenju.« (CD 102, 235) V
litanijah se odraža vsebina tradicionalnega bogočastja in ljudske pobožnosti, vanje se
lahko vključijo tudi imena blaženih, ki so vpisani v škofijski liturgični koledar in v
koledarjih redovnih ustanov. Nikoli pa litanije ne smejo vsebovati imen oseb, katerim ni
priznano javno češčenje. (CD 102, 235) »Javno češčenje je dovoljeno izkazovati samo
tistim božjim služabnikom, ki so bili z oblastjo Cerkve vpisani v seznam svetnikov in
blaženih.« (ZCP, kan. 1187)
Na drugem vatikanskem koncilu je bilo določeno, da Cerkev časti svetnike in izraža
čast njihovim resničnim ostankom in podobam. Relikvija ali ostanek svetnika »označuje
predvsem telesne ostanke ali večje dele telesa tistih, ki so sedaj v nebeški domovini«, za
časa zemeljskega življenja pa so bili zaradi herojske svetosti pomemben člen Cerkve, s
svojim delovanjem in življenjem so odražali vero v Kristusa. Častijo se lahko tudi deli
vsega tistega, kar je bilo v stiku s svetniki (obleka, rokopisi …) in njihovimi grobovi. V
prenovljenem Rimskem misalu je navedeno, da naj se relikvije postavijo pod oltar, saj
na ta način izražamo, da je bila daritev svetnikov eno z Gospodovo daritvijo. Prav
zaradi te velike daritve svetnikov za Kristusa se verniki s češčenjem obračajo nanje.
Cerkev pa mora zagotoviti pristnost relikvij; preprečiti mora pretirano drobljenje
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relikvij, saj mora biti po določilih prepoznavno, da gre za del človeškega telesa; da se
relikvij ne sme zbirati; da se z njimi ne trguje in da se prepreči vsakršno praznoverje.
(CD 102, 236‒237) Pomembne relikvije in tiste, ki jih ljudstvo zelo časti, se brez
dovoljenja Svetega sedeža ne sme veljavno odtujiti in za stalno prestaviti. (ZCP, kan.
1190, § 2)
Češčenje svetih podob je branil 2. nicejski koncil (leta 787). (CD 102, 238) Koncil je
priznal kot zakonito, da se upodablja telo Jezusa, saj se je Beseda učlovečila in dobila
podobo. (KKC 476) Ta koncil je tudi potrdil upravičeno češčenje ikon Jezusa, Marije,
angelov in svetnikov. (KKC 2131) »Češčenje svetih podob, kot so slike, kipi, reliefi ali
druge upodobitve, ima poleg liturgičnega pomena tudi pomembno mesto v ljudski
pobožnosti. Verniki pred njimi molijo bodisi v cerkvah bodisi v domovih. Krasijo jih s
cvetjem, lučmi in okraski, pozdravljajo jih z različnimi oblikami verskega spoštovanja,
nosijo jih v procesijah, v njihovi bližini obešajo votivne slike (ex-voto) kot znamenje
zahvale; postavljajo jih v niše ali na znamenja na poljih in ob poteh.« (CD 102, 239) Ob
tem pa obstaja nevarnost, če verniki ne vedo pravega namena češčenja svetnikov.
Cerkev v svojem nauku naroča, da morajo ikonografski zapisi vedno odražati
evangeljsko oznanilo in da imajo sveta znamenja za cilj primerjave Kristusa. Podobe
nam naj bi bile v pomoč pri molitvi, spodbuda pri posnemanju, oblika kateheze. (CD
102, 240) Krščanska ikonografija tako povezuje besedo Svetega pisma in sliko. Izpoved
vere je enaka v besedi in sliki in zato je lažje razumljiva. Podobe svetnikov kažejo
vernikom priče, ki so se že udeležile pri odrešenju sveta in s katerimi smo še posebno
»zedinjeni« pri obhajanju zakramentov. (KKC 1160‒1161) Vernike je potrebno
opozarjat, da se ne časti podobe, pač pa upodobljeno osebo. Časti se vedno osebo, a ne
zato, ker bi ta predstavljala neko moč in božanstvo, ampak da se po njih približamo
Jezusu. (CD 102, 241, KKC 2132) Po naravi pripadajo svete podobe področju svetih
znamenj in umetnosti. Njihov prvi namen ni estetska lepota, pač pa uvajanje v
skrivnost. Cerkev ne dovoljuje, da bi se iz svetih krajev odstranile svete podobe, hkrati
pa ne dovoljuje takšnih podob, ki omogočajo zgražanja in dvome. V ljudski pobožnosti
so najbolj priljubljene tiste podobe, ki predstavljajo resnične dogodke, katere lahko vsak
takoj prepozna. (CD 102, 243) Cerkev je izdala točna navodila glede postavljanja podob
na svetih mestih. »Tako ne smemo na oltar postavljati ne kipov ne slik svetnikov; prav
tako ne smemo postavljati na oltar relikvij, ki so izpostavljene v češčenje vernikom.«
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(CD 102, 244) V cerkvah naj bodo vernikom v zmernem številu na voljo svete podobe
za češčenje, postavljene naj bodo po primernem redu, da ne bodo pri vernikih vzbujala
začudenja ali neprimernega verovanja. V primeru, da so svete podobe potrebne
popravila in restavriranja, mora to odobriti ordinarij po posvetovanju z izvedenci. (ZCP,
kan. 1188‒1189) Za izpolnjevanje vseh določil glede češčenja svetih podob je
odgovoren ordinarij.
Procesije so lahko del liturgije. S pomočjo procesije se spominjamo odrešenjskih
dogodkov, takšna je ob prazniku Gospodovega darovanja v templju (2. 2.), na cvetno
nedeljo in pri velikonočni vigiliji. Poznamo tudi zaobljubljene procesije, kamor spada
evharistična procesija na praznik sv. Rešnjega telesa in krvi. Procesije prošnjih dni so
javna prošnja in zahvala, takšne potekajo po vaseh, med polji in med hišami. Procesija
na pokopališča 2. 11. je spomin na verne rajne. Procesija pa lahko tudi le dopolni ostala
bogoslužna opravila, tako se od zbirnega mesta ali mesta, kjer se opravi del bogoslužja,
v procesiji odpravijo verniki na drugo mesto, kjer poteka drugi del bogoslužja. (CD 102,
245) Procesija na praznik sv. Rešnjega telesa in krvi se lahko izvede po javnih poteh, če
jo odobri krajevni škof, za njeno izvedbo mora dati tudi navodila, da je poskrbljeno za
udeležbo in spoštljivost. (ZCP, kan. 943) Zaobljubljene procesije so se razširile
predvsem v času baroka, ko so ljudje nosili po mestu podobo zavetnika cerkve ali kraja.
Procesije so bile vedno izraz vere ljudi. Nevarno je, da bi pri procesijah ostalo vse le na
zunanji podobi ljudske pobožnosti, da gre le za dogodek, ki pa na vernike in vero ljudi
ne bi vplival. Namen procesije je približati se Bogu tudi s pomočjo zunanjih dogodkov,
da verniki postanejo bolj verni in naravnajo svoje življenje proti nebesom. Zato je
potrebno, da se verniki zavedajo, da procesija s teološkega vidika predstavlja Cerkev, ki
nenehno potuje proti nebeškemu Jeruzalemu. Liturgični vidik predpostavlja, da je
potrebno vsako procesijo osmislit kot pot občestva, organizacija vsake procesije mora
biti pod cerkvenim vodstvom, da se ne izgubi pomen in ne postane zgolj srečanje.
Procesije naj tako vsebujejo molitve, pesmi, branje Božje besede. Z antropološkega
vidika pa predstavlja »skupno prehojeno pot«, saj so vsi zbrani združeni v petju,
premišljevanju, hoji in med tem so tudi solidarni drug z drugim. (CD 102, 246‒247)

Spodnja tabela prikazuje praznike nekaterih svetnikov, izbrali smo tiste, katere najdemo
v Rimskem misalu in Bogoslužnih koledarjih za leti 2013 in 2014 ter so vključeni v
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cerkveno leto. Praznovanje teh svetnikov spremljajo neka posebno vidna znamenja, ki
so vključena v liturgijo svete maše ali pa so od liturgičnega praznovanja svete maše
ločena, pa vendar pomembno določajo praznovanje. Praznike, katerim direktorij določa
še posebno slovesnost znotraj katerega reda, smo označili z *.

Tabela 3: Prazniki svetnikov

PRAZNIK

VIDNO ZNAMENJE ‒ VSEBINA

KJE NAJDEMO

sv. Blaž (3. 2.)

blagoslov na nedeljo po pridigi ali

Krajnc idr. 2012, 22.

samostojno po maši / prošnja svetniku

Blagoslovi 1989, 59.

za obvarovanje pred boleznimi v grlu
in proti vsakem zlu
* sv. Jožef, mož

poleg čaščenja tudi nevarnost

Kurent I. 1989,

Device Marije

vraževerja

107‒109.

(19. 3.)
sv. Marko (25.

lahko procesija / litanije vseh svetnikov Krajnc idr. 2012, 64.

4.)

/ vremenski blagoslov

Blagoslovi 1989, 107.

sv. Jožef,

začetek šmarnične pobožnosti

Krajnc idr. 2012, 68.

sv. na predvečer kresovanje / večerna

Kurent I. 1989, 385.

delavec (1. 5.)
rojstvo

Janeza Krstnika maša ‒ vigilija

Krajnc idr. 2012, 98.

(24. 6.)
sv. apostola

Večerna maša ‒ vigilija / posvečenja v

Peter in Pavel

duhovnike, diakone …

Krajnc idr. 2012, 100.

(29. 6.)
sv. Ciril in

sozavetnika Evrope / njima posvečena

Metod (5. 7.)

tudi nedelja po prazniku

sv. Krištof (24.

na Krištofovo nedeljo blagoslov

7.)

avtomobilov in ostalih prevoznih

Žnidaršič 2013, 104.

Krajnc idr. 2012, 112.

sredstev / nabirka za Mivo (misijone)
sv. Janez

Hvalospev

Krajnc idr. 2012, 130.

Krstnik (29. 8.)
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bl. Anton Martin ned. pred praznikom je Slomškova ned. Krajnc idr. 2012, 144.
Slomšek (24. 9.)

in ekumenski dan / spomin pri pridigi
in v prošnjah vernikov za vse potrebe /
praznik v Sloveniji

vsi sveti (1. 11.)

popoldansko opravilo v čast vsem

Krajnc idr. 2012, 168.

svetnikom nadaljujemo z bogoslužjem
Božje besede in molitvami za verne
rajne v cerkvah in na pokopališčih
spomin vseh

vsak duhovnik lahko trikrat mašuje: 1.

vernih rajnih (2.

lasten namen; 2. za vse verne rajne; 3.

11.)

po namenu svetega očeta / Cerkev

Krajnc idr. 2012, 168.

poklanja v prvih 8 dneh novembra
popolni odpustek za vsak obisk
pokopališča in molitev za rajne, če smo
predhodno pripravljeni
sv. Martin (11.

čaščenje in ljudski običaji / blagoslov

11.)

mošta in vina

sv. Miklavž (6.

pisanje pisem Miklavžu / medsebojno

Kurent II 1989,

12.)

obdarovanje / obisk Miklavža na

220‒143.

predvečer (5. 12.)

Limburg 1995, XXV.

sv. Štefan (26.

blagoslov vode in soli / ponekod

Krajnc idr. 2012, 198.

12.)

blagoslov konj

Blagoslovi 1989, 39.

sv. Janez (27.

blagoslov vina

Krajnc idr. 2012, 200.

12.)
sv. družina (ned.

Kurent II 1989,

Blagoslovi 1989, 42.
blagoslov otrok

Blagoslovi 1989, 33.

po božiču)

Krajnc idr. 2012, 200.

sv. Silvester (31. 2. sveti večer / po obhajilu se lahko

Blagoslovi 1989, 46.

12)

Krajnc idr. 2012, 202.

zapoje zahvalna pesem / blagoslov
doma na staro leto
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3. SLOMŠKOVI PRAZNIČNI GOVORI

Vsako sv. mašo sestavljajo različni deli, ki si sledijo v določenem zaporedju. Verniki so
pri vsakem delu različno aktivno vključeni. Duhovnik jih nagovori v raznih nagovorih
in pridigi ali mašnem govoru. Bl. Anton Martin Slomšek si ej mašne govore zapisoval
in tako se je ohranila obsežna zapuščina lepih besedil. Iz zapisov je razvidno, da so bili
govori 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 je tako
mogoče opaziti, da je kot glavo nalogo duhovnika oz. pastirja ljudstva videl zveličanje
zaupanega mu ljudstva.

3.1 Predstavitev in opis
Govori bl. A. M. Slomška so naslovljeni pogosto s praznikom oz. priložnostjo, kateri je
namenjen. V besedilih je včasih povedi zaključil s tropičjem, kar nakazuje, da besedilo
ni popolno. Manjkajoči del je vedel le avtor in današnji bralec lahko le sklepa, kaj je na
posameznem mestu sledilo, kaj je bl. Slomšek tam dodal.
V tem delu naloge je navedenih 21 govorov bl. Antona Martina Slomška, kateri
predstavljajo le majhen del njegovega opusa zapisanih besedi, ki so se ohranila. Govori
vsebujejo primere iz Svetega pisma, zgodbe iz življenja svetnikov in iz vsakdanjega
življenja, saj je z njimi želel poslušalcem približati tematiko, o kateri je govoril. V
govorih se odraža lepota jezika, katerega je uporabljal, vemo, da je bl. A. M. Slomšek
zelo cenil slovenski jezik. Iz besedil je razvidno bogato besedišče pa vendar preproste
oblike, kar kaže, da je tudi s tem želel povedano približati ljudem. Želel je biti slišan.
Ljudem je želel nakazati, katera pot vodi v nebesa, kdo in kaj jim lahko na tej poti
pomaga, ter česa se morajo izogibati. Razberemo lahko, da jim kot oporo ponuja sv.
mašo, molitev, zakramente ter priprošnjo k Božji Materi Mariji.
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3.1.1 Na sveti božični dan
S polnim navdušenjem in veseljem je Slomšek pričel govor na sveti božični dan.
Nagovori Adama in Evo, naj prenehata z žalovanjem ter se pričneta veseliti, kajti
Odrešenik se je rodil. Tudi vsi preroki, ki so ga napovedovali, lahko sedaj v miru
sprejmejo uresničitev prerokb. Rojen je na ta svet po Devici Mariji in njegovo ime je
Bog z nami. Celo angeli na nebesnih višavah so zapeli najlepše speve. Zato pa je
pomembno, da nihče ne ostane hladen in malodušen na takšen prelep dan.
Slomšek jedro govora razdeli na tri dele. V prvem delu poudari, kako pomembno se je
veseliti, kajti vsa žalost tisočletij se je spremenila v veselje, kajti tisto želeče hrepenenje
se je končno uresničilo. Naj bo ta dan predvsem slava Bogu, ki ni zavrgel človeških
otrok, ampak poslal svojega Sina, da se nihče ne bi pogubil. Čast in slava morata biti
novorojenemu Odrešeniku, ki je prišel na to zemljo. Navajam njegove besede: »Prišel je
v to solzno dolino, da bi nas razveselil«. Zahvala pa je potrebna tudi angelom, kateri so
človekovi prijatelji, saj prinašajo ljubezen na ta svet. Blagrovati pa se spodobi Marijo in
Jožefa, saj sta z Odrešenikom delila vso bedo in revščino ter ga vzgajala. V drugem delu
poudari, da ni noben dan tako slovesen kakor ravno ta, saj na ta dan lahko duhovnik
celo trikrat mašuje. Najlepša so voščila angelov pastirjem, ko jim oznanjajo rojstvo
Odrešenika ter kličejo mir na vse ljudi. Prav On, Novorojeni, je prinesel pravi mir svetu.
Slomšek v nadaljevanju blagruje; pobožne dobre duše, ker je nebo ponovno odprto;
boječe duše, da se ne bi bale Odrešenika, ampak mu pogumno sledile; preproste ljudi
sveta, da se naj ne sramujejo svojega stanu, saj Bog dobro ve, kakšno je srce; reveže,
kajti sam Jezus si je revščino izbral za svojo družico, zato se naj razvesele. Srce tistih, ki
so pravo nasprotje vsemu naštetemu, pa je poimenoval kačje gnezdo. V tretjem delu
izpostavi tri točke. Pod prvo točko postavi vprašanje o tem, kaj prinašamo Jezusu, ko pa
on daje toliko darov. Velikokrat je prisotna človeška slabost in se prenajeda in popiva
itd., a Jezus sameva, ker ga nihče ne obišče. Druga točka vsebuje opozorilo, da ne bi po
vzpodbudnih besedah o pomoči ubogemu otročiču Jezusu vsi razmišljali, kako mu
lahko pomagajo, ampak da bi se zavedali, da je vsak revež ud Odrešenika. Vse kar se
stori tem revežem, tem najmanjšim ponižanim ljudem, se stori Njemu. Zadnja točka
tretjega dela deli povezavo med ljudmi, ki zaničujejo reveže s tistimi betlehemskimi
Judi, ki takrat niso sprejeli Marije ter Jožefa. Prava revščina je ponavadi najbolj skrita.
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Kadar je človek sam ubog in pomaga drugemu v stiski, je njegov dar pred Bogom zelo
dragocen.
Zaključne besede so opogumljajoče, saj Slomšek nagovori ljudi kot tiste, ki imajo dobro
ljubeznivo srce. Pove jim, da Jezus nima postelje, odeje, krajcarja, ampak naj mu bo vse
to srce ljudi, njihova ljubezen ter darovi položeni na oltar. Plačilo za vse, kar se dobrega
stori na tej zemlji, bo dobljeno ob prihodu v Nebeško kraljestvo.

3.1.2 Na božič popoldan (1855)
O revežih je Slomšek spregovoril v govoru na božični dan. V uvodu je slikovito razložil
okoliščine, ki sta jih doživljala in doživela pravični Jožef ter blagoslovljena Devica
Marija. Prosila sta za prenočišče, vendar ju zaradi njune revščine ni nihče sprejel.
Jožefu ni bilo vseeno za Marijo, kajti ona je tista, ki je takrat pod srcem nosila tako
dolgo pričakovanega Mesija. Marija pa je vdano prenašala ter s pogledom k nebu
dejala: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po njegovi besedi!« Ker nista bila
nikjer sprejeta, sta odšla iz mesta in v hlevu je Devica rodila Božjega Sina, angeli so
zapeli Njemu v čast ter naznanili mir ljudem. Odrešenik pa vedno šepeče v srce, da kar
se stori enemu izmed najmanjših … se Njemu stori.
Po globokem in nagovarjajočem uvodu je Slomšek jedro govora razdelil še na dva dela.
V prvem delu, ki je sestavljen iz štirih točk, je povedano bistvo, da se nikdar ne sme
revežem storiti hudo. V prvi točki spomni, kako so hudobno ravnali Betlehemčani, ker
niso sprejeli Jožefa in Marije in prav tako se dogaja skozi vso zgodovino, kadar se ne
sprejme pod streho resnično ubogih in se jim ne pomaga. Druga točka opomni, da je še
hujše, če se nekoga pošlje beračit. Podanih je več primerov. Na primer, ko kmet ne rabi
več hlapca zaradi starosti ali bolezni, ga odžene beračit. So pa še bolj žalostni primeri,
ko otroci pošljejo beračiti svoje starše. Pod tretjo točko izpostavi še hujše ravnanje in to
je, da starši otrok ne naučijo ničesar delati in so potem prisiljeni beračiti. Navajamo
Slomškov primer: »Mlad berač, star tat.« Opozarja, da se otrokom nikoli ne daje
denarja, vedno se jim da le kos kruha. Četrta točka pa poudari tiste, ki ravnajo najhuje,
in sicer so to tisti, ki ne dajejo duhovne miloščine. Duhovna miloščina pa je sedem
dobrih del duhovnega usmiljenja. Jezusova religija pa uči popolnoma drugače, kot se
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velikokrat dogaja v realnosti. V drugem delu govora, opominja, da je potrebno revežem
storiti le dobro. Tudi ta del je razdeljen na štiri točke. V prvi točki spomni na prve
krščanske občine, katere so poskrbele za reveže in tako ostaja vsepovsod, kjer je
navzoča prava pristna vera. Včasih so prinašali obilne miloščine, a ostaja le senca tega,
saj le dvakrat letno in to za božič ter veliko noč se pobirajo darovi za reveže. Druga
točka vsebuje razlago, zakaj niso prvi kristjani dajali miloščine z lastnimi rokami. Niso
je dajali zato, ker velja, da naj ne ve levica, kaj dobrega stori desnica, zato je šla hvala
Bogu in ne ljudem. Slomšek zapiše, da od tod izvira izraz »Deo gratias«. Tisti, ki že na
tem svetu prejemajo zahvalo za svoje darove, so jo že prejeli, kdor pa je ne, jo bo prejel
pri Bogu. Drugi razlog, da se ne daje miloščina z lastnimi rokami, je tudi ta, da
duhovnik bolje pozna župnijo in dobro ve, kdo je potreben darov in kdo ne, tako pa se
dogaja, da še več dobijo tisti, ki imajo, a tisti, ki nima, ne dobi ničesar. V tretji točki
nagovori ljudi k obilnemu darovanju, kajti to je dobra naložba, saj Jezus obljublja
stokratni blagoslov. Sv. Krizostoma navaja Slomšek takole: »Ne imej miloščine kot
zapravljanje, temveč kot dobiček, ne kot izgubo, ker prejmeš zanjo več, kot si dal.«
Četrta točka pa vsebuje vzpodbudo ljudem, da naj bo njihov dar primeren njihovemu
premoženju, kajti s tem darom dajejo kruha lačnim in oblačijo reveže, sami pa prejmejo
za to oblačilo nesmrtnosti.
Zgodbo o doživetju sv. Katarine Sienske, katera je z rožnega venca vzela križ in ga
podarila revežu, ter želje, da bi se ti darovani darovi spremenili in bili na dan sodbe
nekaj najlepšega, iz ust Sodnika pa bi slišali tolažilne besede, zapiše Slomšek v
zaključek.

3.1.3 Na praznik Kristusovega rojstva (1856)
Na praznik Kristusovega rojstva leta 1856 je Slomšek najprej nagovoril ljudi s tem,
kako čudovite stvari je slišati okrog Jezusovega rojstva. Kako so angeli prepevali slavo
novorojenemu, pastirci pobožno govorili: »Božje Dete, ljubimo te!« ter izpolnila se je
prerokba, katero je prerokoval prerok Izaija. Rojstvo v hlevu in vsa revščina, ki se vije
okrog tega, pa poudarja, kako je Božji Sin prišel v največjo človeško bedo in revščino
ter s tem pokazal, da kar je na zemlji revno, je v Očetovih očeh najdragocenejše.
Jezusovo rojstvo je pravi čudež Božje ljubezni.
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Novorojeni želi od vseh dvojno miloščino za svoje brate. Prva miloščina je telesna, saj
se ustavi pri materialnih stvareh. Vsem je dobro poznano, da je pomembno deliti z
ljudmi, jim dati od svojega, kajti posledično: kdor daje, tudi prejme. Obstaja več vrst
miloščin. Slomšek jih razdeli na pet vrednosti. Prva najslabša miloščina je denar, ta je
velikokrat kriv za izpridenje in le poslabšanje stanja beračev. Dar pa nima velike teže
pred Bogom, kajti ponavadi je takšen dar dan, zato da se človek reši beračev, ne pa iz
dobrega namena. Boljša je druga vrsta miloščine, in sicer v obliki kruha, soli …
materialnih dobrin, saj te pomagajo preživeti. Tretja miloščina je za zdravega človeka
seveda delo, da se lahko s tem preživi, ne pa da se uči beračiti in krasti ter s tem slabo
delati. Bolnemu pa nuditi streho nad glavo. Četrta najzaslužnejša miloščina je na oltar
položen denar za reveže. To se ohranja po zgledu prvih kristjanov, ki so vsako nedeljo
prinesli darove na oltar. Zato med njimi ni bilo revežev, ker so pomagali drug drugemu.
Slomšek pravi, da pa se ohranja takšna nabirka na ta dan in še na velikonočno nedeljo.
Ta denar se porabi za nakup čevljev, potrebščin za preživetje, za najemnine, vse se
uporabi za preživetje ubogih, kajti ti, ki ne prosjačijo po ulicah, so velikokrat še veliko
bolj revni in v hujših stiskah. Najbolj pomembna je peta miloščina, pod to uvrsti
duhovno usmiljenje. Ta miloščina pomeni, da se poskrbi za duhovno rast beračev.
Slomšek svetuje, da ko prosi kruha, denarja ali česarkoli za preživetje, naj najprej zmoli
kakšno molitev, ali pove koliko je bogov, če je bil pri sveti maši itd. Miloščina naj bo v
blagor beračeve duše, kajti Jezus pravi, da bo za vse dobro vsakemu tisočkrat
povrnjeno.
Slomšek zaključi pridigo na dan Jezusovega rojstva s tem, da ljudem pove, da je sedaj
on poslan v Njegovem imenu in prosi darov za revne brate in sestre. S tem je povabil
ljudi k darovanju, hkrati pa povzel Jezusove besede: »Kar ste storili revežem, ste meni
storili.«

3.1.4 Ob zaključku leta 1859
Uvod govora ob zaključku leta je Slomšek pričal z razmišljanjem o Mojzesu, kako se je
ob »večeru« svojega življenja povzpel na goro Nebo. Tamkaj je s hvaležnostjo gledal
nazaj na to, kako jih je Bog vodil, ter s kančkom žalosti v spominu, ker je ljudstvo žalilo
Boga. Gledal pa je tudi naprej v obljubljeno deželo, katere pa ni dosegel, kakor tudi
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večina ljudstva ne, zaradi svojih grehov. Misel in zaupanje Mojzesa v Boga, ga je
opogumljalo, saj je vedel, da je Bog usmiljen in ne bo zapustil svojega ljudstva.
Slomšek opozori ljudstvo, da se podobno dogaja na dan govora, saj se z udarcem
dvanajste ure konča staro leto in prične novo. Zato je polnoč pomembna prelomnica za
vse, da se vsak zave, kako hitro mineva čas, z njim pa tudi zemeljsko življenje.

Samo jedro govora je razdelil na dva dela in sicer pogled nazaj ter pogled naprej. Prvi
del je razdelil na tri točke. V prvi točki opozarja, kako žalostno je bilo leto 1859 zaradi
krvave vojne, ki je zajela deželo. Terjala je petdeset tisoč življenj in tako je v
marsikaterem srcu ostala rana, zaradi pogrešanja ljubljenih oseb. Zagotovo bo to ostalo
za vedno s krvjo zapisano v letopis avstrijskega cesarstva. Druga točka pa vsebuje
drugačen pogled in sicer pogled iz krščanskega usmiljenja in ljubezni. V tem žalostnem,
krvavem letu je veliko ljudi odšlo k Bogu, vsi ranjeni pa so prejeli usmiljeno nego in
pomoč. Ljudje so s krščansko vnemo, usmiljenjem in ljubeznijo priskočili na pomoč
tem ranjencem. Plemenite družine so celo svoje hiše spremenile v bolnišnice. Glavni
monarh je podelil veliko odlikovanj, vendar tukaj Slomšek pravi, da tisti, ki niso bili na
tem svetu izpostavljeni in hvaljeni, imajo toliko večje plačilo pri Bogu. Pod tretjo točko
pa izpostavi prenos škofijskega sedeža v Maribor. Opominja, da je to Božji dar in se naj
ne počuti zato kaj preveč vzvišeno. Za leto 1859 zapiše Slomšek v tem govoru: »Ostalo
bo zapisano v letopisu Maribora kot spomina vredno leto in pozni rodovi bodo naše
uspelo delo hvalili, ko bo naš grob že davno pokrivala hladna snežna odeja.« V drugem
delu pa sledi pogled naprej, katerega prav tako razdeli na tri točke. Najprej predpostavi,
da se marsikdo boji prihodnosti in se sprašuje, le kaj bo sledilo po tako krvavem letu.
Slomšek tukaj navaja sv. Avguština »Čas je neprecenljiva dobrina, s katero lahko tu na
zemlji vse kupiš, a tudi prodaš.« Navaja pa tudi sv. Hieronima »Čas je cena večnosti.«
Izpostavi, da celo pekel in nebo spoštujeta čas, a ljudje prevelikokrat zapravljajo čas
brez pomena. Zato pa je novo leto pomembno, da je dana nova priložnost. V drugi točki
primerja tek časa z reko Dravo, ki teče mimo. Vsako minuto pa oceni vredno kot ves
svet. Potrebno je dobro delati, dokler je še čas, kajti pride noč, ko ni več poti nazaj. Pod
tretjo točko opomni, da se je potrebno bati, da bi slučajno ne izgubili časa, kajti negotov
je. Le smrt je gotova, prišla bo, samo ne ve se ura in ne dan. Če se čas izgubi, se vse
izgubi, ko pa je čas dobljen, je vse dobljeno. Novemu letu 1860 izreče dobrodošlico in
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zaželi, da bi bilo to leto ena postaja bližje k nebesom. Bog pa naj bo tisti, ki bo poskrbel
za vse ostalo.
Z besedami o preroku Izaiju in kralju Ezekijelu ter njegovem ozdravljenju zaključi
govor. Z obolelim kraljem primerja celotno Evropo, ki ima čire in ti čiri

so

pomanjkanje tiste prave žive krščanske vere. Zdravilo za te čire pa je samo vera.

3.1.5 Zaključek leta 1860
Ob zaključku leta 1860 je Slomšek zbrano ljudstvo nagovoril z govorom o tem, kako
vsak s to prelomnico pokopava del svojega življenja, razočaranja, skrbi, žalosti itd. …
Zaključek leta je resnično pomemben trenutek. Ob premisleku preteklega leta, opomni
na to, da je marsikdo v tem letu odšel po večno plačilo. Leto, ki prihaja, pa bo tudi za
marsikoga zadnje leto na tej zemlji. Bog je tisti, ki bo pomagal hoditi naprej po tej poti
življenja. V uvodu napove razmišljanje o treh Božjih obiskanjih, in sicer: I. obiskanje
milosti, II. obiskanje sodbe ter III. obiskanje zavrženosti. Premišljevanje poimenuje
pika na i minevajočemu leto ter začetna črka prihajajočega leta.
Obiskanje milosti razdeli na štiri dele. Najprej poudari, kako je milostljiv Bog, ki obišče
svoje ljudstvo, vse to se vidi v zgodovini. Pod prvo točko obiskanja milosti spomni,
kako je Bog obiskal Noeta in Mojzesa ter obljubil Odrešenika. V drugi točki razloži,
kako je Evropa od Boga blagoslovljena, tako kot je bila nekdaj Palestina. Žal pa je
Evropa v velikih primerih zavrgla Odrešenika s svojimi pregrehami. Tretja točka ima
poudarek na blagoslovu, ki ga daje Bog in kako posledično blaginja narašča, vendar
zaradi grešnega ljudstva tudi brezbožnost. Pod četrto točko navede, kako so divjale
vojne po deželi, pa je Bog pomagal ter poslal mir deželi. Postavi si vprašanje, kako so to
dobroto ljudje uporabili, a hkrati odgovarja, da namesto poštenja le »bogaboječa
brezbožnost«, katero posredujejo slabi časopisi, slabe knjige itn. V drugem delu je
govora o obiskanju sodbe. Kako pomembno je, da se pravilno vzgaja otroke, kajti če jih
oče ljubi, vzame tudi šibo, če je kaj narobe. Za neskesanost dobi ljudstvo kazen. Navede
primere iz Svetega pisma, ko so sovražniki uničili Asirijo, Babilon, Jeruzalem in druge
kraje zaradi malikovanja. Enako se dogaja tudi v Evropi, kjer pa je morilna šiba
bolezen, vojne Turkov, krvava francoska revolucija itd. Problem je v tem, da ni
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sprejetega Božjega opominjanja in obiskanja. Tretji del jedra govora opisuje obiskanje
zavrženosti. Slomšek poda primer dežel in znanih mest, ki so nekoč bila pomembna in
velika, a žal so zavržena in zapuščena, in pravi, da niso niti senca več tistega, kar so bila
nekoč. Mesto Maribor pa primerja s Kafarnaumom, ki je bilo nekoč povišano. Zastavi
vprašanje o tem, kaj bo nastalo iz mesta Maribor. Navajam njegov odgovor: »Velika
prihodnost, če boš spoznalo milostni čas tvojega obiskanja, če boš gradilo na Bogu in
veri kot nekoč tvoji očetje. Kdor zaupa v Boga, dobro gradi.«
Slomšek zaključi govor z vzpodbudnimi besedami, saj pravi, da se navkljub strahovom,
kaj se bo zgodilo v prihajajočem letu, ne sme omahovati. Tisti v politiki kujejo nove
vlade, vendar za tistega, ki je zloben, nobena oblika vladanja ni prava. Nagovarja ljudi,
da je potrebno postati boljši, saj s tem postaja tudi svet lepši. Potrebno pa je začeti pri
sebi, kajti potem se lahko pričakuje izboljšanje. Opomni, da je Cerkev osovražena in
preganjana, vendar se bo stanje izboljšalo, če se vsak človek najprej sam poboljša. Čisto
za konec pa poudari, da je vera ščit, krščanska vera pa trdna skala, zato je potrebno
zaupati v Boga, ki je pomagal, pomaga in bo pomagal.

3.1.6 Na praznik sladkega imena Jezusovega (1861)
Uvod govora na praznik sladkega imena Jezusovega je Slomšek pričel z razlago, kako
pomembno je Jezusovo ime. Nobeno ime na svetu ni tako spoštovano, tolikokrat
izrečeno, celo angeli so se priklonili pred tem imenom. To ime je za vse novoletni dar,
kajti samo po njem se lahko zveličamo. Žalostno pa je, da nobeno ime ni tolikokrat
onečaščeno kakor prav Jezusovo ime.
Na ta praznik razdeli govor na tri dele. V prvem delu izpostavi, kako človek spoštljivo
izgovori ime svojega prijatelja, poštenega nadrejenega itd. Oče pa je tisti, ki ima pravico
dati ime svojemu otroku, prav tako ga je Bog preko angela Gabrijela dal Jezusu. Prav to
ime je kažipot k Bogu, ker On je naš učitelj; naš rešitelj in osvoboditelj od pekla; ime
Zveličarja, ki nam prinaša posvečujočo milost; od našega sodnika in nagrajevalca.
Vendar se nekateri sramujejo tega imena in ga tudi zaničujejo, zato ker jim primanjkuje
prave pristne krščanske vere. Pomembno je, da se tega imena veselimo in ga tudi
spoštujemo. Prav je, da mu izkazujemo čast s svojim priznavanjem vere, deli vere, s
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spoštljivim izgovarjanjem Njegovega imena, z ljubeznijo krščanskega pozdrava ter z
zaupanjem imenovati Jezusa. V drugem delu spregovori o čudežih, ki so se zgodili v
Jezusovem imenu, vendar le o delčku teh čudežev, kajti nemogoče bi bilo vse zapisati.
Slomšek razdeli čudeže v pet točk. Navajam del njegove razdelitve: »1. Čudeži, ki so se
dogajali v času njegovega poučevanja. / … / 2. Čudeži, ki so jih apostoli naredili v
Jezusovem imenu. /… / 3. Čudeži spreobrnjenja po vsem svetu. /… / 4. Čudeži
posvečujoče milosti v svetih zakramentih. /… / 5. Čudeži bodočega vstajenja. /…/« Pod
peto točko razdeli primere, v katerih človek še posebno kliče na pomoč Jezusovo ime.
Navede, da je to v preizkušnjah, v nevarnostih za dušo, ko je telo v nevarnosti na
kopnem ali na morju, kadar je telo hudo bolno in ne more več pomagati noben zdravnik
ter v smrtni uri. Tretji del vsebuje vprašanje, kaj dati Jezusu kot vezivo, saj je na ta dan
njegov god. Vse kar je materialnega je že njegovo, On želi le-to, da mu vsak da svoje
srce.
V zaključku s svojimi besedami povzame otroško zgodbo, ki jo je pripovedoval sv.
Frančišek Saleški. Spregovori tudi o tem, da je Gospod naše vse in naj bo Jezusovo ime
moč ter tolažba ob smrtni uri. Bog je svet tako ljubil, da je poslal svojega edinorojenega
Sina, ne pa kakšnega nadangela itd. On pa je vse to naredil iz čiste ljubezni.

3.1.7 Praznik imena Jezusovega
Govor na praznik imena Jezusovega je Slomšek pričel z razmišljanjem o pomenu sonca
in lune za človeka, hkrati pa povezal z Jezusovim imenom in tako izpostavil, da je to
ime nad vsa imena. Bog je dal človeštvu dve sladki imeni: Jezus in Marija. Jezus na ta
dan praznuje svoj god, zato se spodobi praznovati, Cerkev podeljuje pripravljenim
vernikom odpustke. V družinah dobre matere pripravijo svoje otroke, da očetom
zrecitirajo kakšen lep verz, prav tako pa Cerkev uči praznični pozdrav: »Hvaljen bodi
Jezus Kristus!«

V prvem delu spregovori o pomenu tega lepega pozdrava. Ta pozdrav je kot geslo tistih,
ki Boga ljubijo, a verniki drugih ver tega ne razumejo. Tudi kristjani po imenu tega ne
razumejo in ne pozdravljajo tako, kajti sramujejo se svojega Odrešenika. Kdor ne zna
prav pozdraviti, mu človek ne sme zaupati, kdor sploh ne pozdravi, ta pa je tat, ropar,
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morilec, nikakor ni pošten. Kristjani, ki pozdravijo zgolj iz navade, ne poznajo pravega
pomena. Sam pozdrav »Hvaljen bodi Jezus Kristus!« pomeni, dati čast, katera mu
pripada v nebesih, na zemlji in pod zemljo. Pomeni, dati čast učlovečenemu Bogu.
Marsikateri učeni se sramuje tako pozdraviti, vendar ubog človek velikokrat to
nadomesti. Vendar je potrebno preiti z dejanj tudi na dela, kajti vse besede in dejanja
naj bodo storjena v imenu Jezusa Kristusa. Pri tem pozdravu naj vsak pravi kristjan, če
je moški privzdigne klobuk, ženska pa prikloni svojo glavo. Vsak mora tudi vzgajati in
naprej podati ta lep običaj. Enak pozdrav naj bo tudi takrat, ko se gre mimo križa, ko se
vstopi v cerkev, ko se sreča duhovnika, ki nese Najsvetejše, je potrebno poklekniti in ga
s tem počastiti. Bogokletneži na tem svetu žalijo Odrešenika, Judje so ga sramotili na
križu, da pa bi se zadostilo za vse te žalitve, je pomembno častiti Jezusa, že s tem
pozdravom. V drugem delu predpostavi korist pozdrava. Pozdrav daje hoditi v luči
prave vere, kjer pa ta pozdrav umolkne, tam se začenjajo stran poti. Jezusovo ime ni le
luč, ampak je veliko več, nam je tudi duhovna moč in hrana. Njegovo ime nam pomaga
zoper skušnjave, daje moč v trpljenju ter pomoč v nevarnostih. Hkrati pa je to tudi
zdravilo za dušo, tolažba in pomočnik tistim, ki so s čistim srcem slavili to sveto ime.
Cerkev podeljuje vsem, ki umirajo, popolni odpustek, če ga ne morejo izgovoriti z usti,
ga izgovorijo v srcu. Odpustek prejmejo tudi tisti, ki so druge učili ter spodbujali k
pravilnemu pozdravu.
V zaključku Slomšek spodbudno nagovori, da se človek ne sme nikoli sramovati tega
pozdrava. Predvsem pa naj bodo tudi te besede zadnje izgovorjene na tem svetu ter prve
ob prihodu v nebeško kraljestvo, kajti takrat bo sledil odgovor: »Amen na vekomaj!«

3.1.8 Na praznik Svetih treh kraljev (1846)
Slomšek je v svojem govoru na praznik svetih treh kraljev leta 1846 v uvodu
spregovoril o pobožni navadi, ko so si ljudje na vrata zapisali kratice imen modrih, da bi
jih opominjalo, da je rojstvo Odrešenika največje upanje. Seveda je to zelo lepa navada,
pomemben pa je tudi spomin v srcu. Slomšek je v govoru postavil retorični vprašanji, ki
se ozirata na to; kje je Jezus ter katera pot vodi k Njemu.
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Prvo vprašanje »Kje je Jezus?« je razdelil na pet točk. V prvi točki spregovori o tem, da
je nastanjen v mali hišici na oltarju, in sicer stanuje v vsaki župnijski cerkvi. Župnijsko
občestvo primerja s panjem, Jezusa pa predstavi kot kralja, ki kliče: »Venite … Ecce
vobiscum sum.« Druga točka vsebuje razlago prisotnosti Jezusa v vsaki občini, kjer so
ljudje spodobni, delavni, pošteni in da radi slišijo o Jezusu. Njegovo prisotnost v vsaki
dobri družbi brez preklinjanja in ponočevanja omenja pod tretjo točko. V četrti točki
pohvalno nagovori verne in dobre družine, kajti tam se nahaja Jezus. V družinah, ki
molijo in se varujejo greha, tam je prisotna božja ljubezen. »… tu je Jezus hišni
prijatelj, Marija dobra soseda, sv. Jožef patron hiše.« Zadnja, peta točka pa je usmerjena
k človeškemu srcu, ki zmaga, če ohranja nedolžnost, ne vsebuje poželenja itd. Drugo
vprašanje »Pot k Jezusu« je razdeljeno prav tako na pet točk. Na začetku spregovori o
tem, da so modri, ki so prišli od daleč, našli Jezusa, a tisti, ki so bili blizu, so bili preveč
ravnodušni in ga niso našli. Enako se vse skupaj nadaljuje še naprej, kdor ga išče, ga
najde, komur pa je ljubši materialni svet, ga bo težko našel. Drugo točko nameni
pojasnilu, da se je pomembno ravnati po Božji besedi ne le dopoldne, popoldne pa vse
prelomiti, ampak vedno. V naslednji točki poudari pomen pomoči in zgleda drug
drugemu. Četrta točka je naslovljena tako, da vsakega izprašuje, če da delež od svojega
imetja za svete reči. V zadnji peti točki je izpostavil, da je potrebno vztrajati do konca,
kakor so trije modri.
Govor zaključi z besedami, da večina skozi življenje išče Jezusa. Malo jih je Odrešenika
že našlo, veliko pa še ne. Potrebno je živeti po Njegovem nauku. »Če smo Jezusa našli,
smo našli vse. On je naš Bog in naše vse.«

3.1.9 Praznik Gospodovega razglašenja (1861)
Govor na praznik Gospodovega razglašanja leta 1861 je Slomšek pričel z razlago o
čudoviti zvezdi, ki že stoletja osrečuje in razveseljuje ljudi. Svetla zvezda, ki je na poti
vodila tudi modre, je simbol vere, saj je k Odrešeniku vodila pogane. »Narodi pojdejo k
tvoji luči in kralji k sijaju.« (Iz 60,3)
Jedro govora je razdelil na dva dela. V prvem delu izpostavi vprašanje: »Kaj je vera?«
Na to vprašanje poda pet odgovorov. Najprej poudari vero kot vez, ki poveže ljudi z
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Bogom, kajti On je Oče vseh, vsi pa smo njegovi otroci. Drug odgovor se glasi, da je
vera vez ljubezni, ki vse povezuje, da lahko človeštvo živi v slogi. Tretji odgovor je
obarval vero v luči vezi, ki povezuje države in kraljestva, tako podložne kot tiste z
oblastjo. Prav izpolnjevanje dolžnosti uči vera. V četrtem spregovori o veri kot vezi, ki
povezuje celotno družino med seboj, tako zakonce kot tudi ljubezen med starši in otroki.
Tukaj Slomšek citira cesarja Ferdinanda II., ki je v oporoko zapisal: »Srečni boste tako
dolgo, kot boste sveto katoliško vero zvesto ohranili.« Zadnji odgovor na vprašanje:
»Kaj je vera?« pa je oblikoval tako, da je povzel, kako pomembna je vera za celoten
svet, za vladajoče, kakor tudi za podložne, kajti vsak naj v luči vere prav živi dano mu
življenje. Prava vera je mati modrosti, zadovoljstva v življenju ter tolažbe v smrti. V
drugem delu spregovori o ravnodušnosti v verskih stvareh. Modri z Jutrovega so bili
goreči in so iskali Odrešenika, tisti ljudje Jeruzalema so bili malodušni, kvečjemu le
prestrašeni, ker so slišali, da se je rodil Odrešenik sveta. Prav to malodušje se nadaljuje
med ljudmi in to je najslabše, ker zastruplja človeštvo. O tem Kristus govori: »Ko bi bil
vsaj mrzel ali topel, ker pa si mlačen, te bom izpljunil.« Sveta vera je imela in ima
sovražnike, ki jo preganjajo, vendar se je zaman boriti proti veri in Bogu. Nekateri pa so
neverni, zaupajo le materialnim stvarem in je Bog zanje zlato. Žal je med takšnimi tudi
nekaj preprostih podeželskih ljudi. V Svetem pismu lahko beremo: »Kdor ne bo
veroval, bo obsojen.« (Mr 16,16) Kristus je prišel na svet za vse ljudi. Brez vere je
nemogoče biti pošten človek ter ugajati Bogu. Predvsem ravnodušni kristjani so tisti, ki
naredijo ogromno škode veri, kajti hladnokrvno sprejmejo žalitev vere, nanje ne naredi
vtisa niti večnost. Nekaterim so vse religije enake in bi zamenjali svojo pravo vero za
vsako korist, drugi pa sploh ne pokažejo želje po pravem življenju, ampak živijo kot
pogani. Slomšek primerja rahlodušnost z rjo, ki razjeda in uničuje vse, kar je dobrega.
Za konec postavi vsakemu človeku v pomislek vprašanje o tem, kaj bi storil, če bi se
sam znašel v verski preizkušnji.

3.1.10 Praznik razglašenja
O velikem veselju in žalosti krščanstva je Slomšek govoril na praznik Gospodovega
razglašenja. Govor je razdelil na dva dela, in sicer prvi del govori o velikem trojnem
veselju, drugi del pa o veliki trojni žalosti.
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Prvi del je razdelil na tri točke. Pod prvo točko je Slomšek povzel veselje Cerkve, ki
praznuje trojno veselje, kajti razodela se je milost, ki prinaša zveličanje. On je tisti, ki
nas uči, da se naj odpovemo vsemu slabemu, brezbožnemu in živimo pošteno življenje.
Po čudoviti zvezdi se je Odrešenik razodel celo poganom, po krstu v Jordanu se je
razodel Judom, učencem se je razodel s prvim čudežem, ki ga je storil v Kani. Prvo
veselje je to, da je vzšlo sonce resnice in ljubezni. V drugi točki je Slomšek poudaril, da
se Odrešenik ni razodel samo na Jutrovem, ampak celemu svetu in tudi tej domovini,
kateri je govoril. Razodel se je vsem, a ne zaradi njihove dobrote, ampak preprosto
zaradi svojega usmiljenja. Drugo veselje tega praznika je, da je Koroška postala
krščanska. Tretja točka vsebuje razlago tretjega veselja. Najprej poudari, kako žalostno
je, da so ponekod pogosto prisotni krivoverci, čeprav so bili krščeni, hkrati pa se veseli,
da to na Koroškem še ni tako močno prisotno. Zato pa so vsi lahko srečni, da je tako, pa
naj tako tudi ostane, kajti dano je vse, da sta dežela in svet lahko srečna, ampak je
odvisno od vsakega, če to sprejme in potem živi. Bog je vero v teh spreobrnjenih
deželah položil že v zibelko in prav ta milost je tretje veselje. V drugem delu govora,
katerega razdeli prav tako na tri točke, spregovori o trojni žalosti. Prva točka vsebuje
razlago prve žalosti in ta je, če ne zna človek ceniti dane mu lastne sreče in jo ob prvi
priložnosti zapravi. Kot primer poda Jude, moderne kristjane in Heroda, ki vsi na
podoben način zapravijo to srečo, a modri so tisti, ki vztrajajo in ne odnehajo, dokler ne
najdejo Odrešenika. Druga točka opisuje drugo žalost, ki je mrzla ravnodušnost do vere.
Slomšek poda primer, kako je nastala nova vera in vsak, kdor je prestopil tja, je dobil
tudi denarno nagrado. En zapit kmet je želel svojo vero prodati in vstopiti v novo vero,
pa ga niso sprejeli, ker je želel prodati nekaj, česar sploh ni imel. Navajam Slomškove
besede: »… drugi menijo, da je vseeno ali si luteranec ali evangeličan, reformiran ali
novokatoličan, saj vsi verujemo v enega Boga /… / Saj Bogu ne more biti vseeno ali
Jezusa v Najsvetejšem zakramentu moliš ali zasmehuješ / … / Resnica in laž nista
sestri.« Z modrimi mislimi je nagovoril ljudi in tako na preprost način dal jasno vedeti,
da je le ena in edina prava vera. V tretji točki pa predstavi tretjo veliko žalost in to je
razposajeno življenje. Ljudem izprašuje vest, saj pravi, da živijo kristjani velikokrat bolj
razposajeno življenje, kot pa pogani, vendar po njih sadovih se jih bo prepoznalo.
Zaključek razdeli na tri dele. V prvem pove, kako je upal, ko je bil posvečen v škofa, da
bo spreobrnil zaupano mu ljudstvo, vendar je navkljub vsemu trudu in klicanju
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misijonarjev, pobožnih ljudi, življenje ljudstva šlo čedalje bolj na široko pot pregrehe.
Naslednji del vsebuje Slomškovo tarnanje, da mu ne preostane drugega, kot da joče nad
ljudstvom, ker se noče spreobrniti. Želi si, da bi uslišali njegovo prošnjo in se
spreobrnili. Tretji del pa vsebuje nagovor Novorojenemu, katerega so obiskali Modri.
Nanj se obrača s prošnjo, da naj vzame vse, samo sveto katoliško vero naj pusti ter jo
zopet oživi.

3.1.11 Na pepelnično sredo
Govor, ki ga je Slomšek imel na pepelnično sredo, je drugačen od ostalih, saj vsebuje
kratek uvod, pesem ter kratek zaključek. V uvodu spregovori o resnosti svetega
postnega časa ter blagoslovu pepela, kateri posledično spomni, da je zemeljsko življenje
minljivo, da je pomembna pokora ter sprememba mišljenja od slabega k dobremu.
Navajam Slomška, ki pravi: »Vse naše življenje je priprava na smrt.«
Jedro je sestavljeno iz pesmi, ki vsebuje osem kitic. V teh kiticah Slomšek pove le
bistveni del, kateri se navezuje na sveti post. Prva kitica govori o pokopu pusta in s tem
o koncu razdejanega časa ter začetku, ko se vsak zave svoje minljivosti, kajti kar je
zemeljskega se povrne v prah. Druga kitica vsebuje razlago, da je človek na tem svetu le
za kratek čas in kar tukaj zemeljskega pridobi, se vse nazaj v prah spremeni. Tretja
kitica govori o mladosti in veselju življenja, a tudi vse to se povrne v prah. Četrta kitica
vsebuje povpraševanje po tem, koliko se jih je že v prah skozi čas povrnilo, zaključi se
pa čisto enako kot v prvi in tretji kitici z besedami: »Vse, kar zemlja porodi, v prah se
zopet spremeni.« Peta kitica poudarja, da se ne smemo bati smrti, kajti vsako seme je
treba najprej vsejati, da potem obrodi svoj sad. Vera pa je tista, ki uči, da se bomo
ponovno videli. Šesta kitica opomni, da s tem ko se človek greha pokesa, se izroči v
Očetove roke, posledično pa je lažje sprejeti dejstvo smrti, saj se ve, da se pojde k Očetu
in da se ponovno vidimo ob vstajenju. Sedma kitica opominja, da kar se na zemlji
dobrega stori, ne bo izgubljeno, ampak vse tam najdemo. Ljubezen pa je tista, ki vedno
obstoji. V osmi kitici, ki je zadnja kitica te pesmi, Slomšek zapiše, da je križ tisti, ki
nam daje oznanilo, pepel prerokuje, prišel pa bo tisti čas, ko bomo stopili pred Jezusa,
ki nas bo sodil in takrat nam ne bo koristilo nič zemeljskega, ampak samo tisto dobro,
kar smo storili.
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Zaključne besede tega govora so krepke. Slomšek opozori, da je potrebno paziti, da se
telo ne razvaja, kajti posledično se duša izrodi. Zato pa je pomembno krotiti to
zemeljsko telo in s tem omogočiti duši boljše življenje.

3.1.12 Na velikonočni praznik
Govor na velikonočni praznik prične s pogledom nazaj na postni čas. Čas zadnjega
tedna je še bolj poseben, saj je zamrlo veselje, zvonovi utihnili in le žalni spevi
zazveneli. Nevesta Cerkev je žalovala za svojim ženinom Jezusom. Vendar na ta
velikonočni praznik se je veselje vrnilo, orgle zaigrale, zvonovi zapeli svojo melodijo.
Zakaj? Ker je Kristus vstal od mrtvih! Vsepovsod na ta dan donijo vzkliki: »Aleluja!«
Kristus je zmagal nad grehom in je premagal smrt, zato se je potrebno še posebej
veseliti. V znamenje tega veselja se podarjajo rdeče poslikana velikonočna jajca.
Slomšek želi s tem govorom poudariti tribarvno velikonočno jajce, ki je simbol trojnega
vstajenja. Rdeča barva pomeni odrešenika Jezusa Kristusa, bela barva spokorjenega
grešnika in rumena barva čudovito vstajenje in povračilo.
Jedro govora je razdelil na tri dele in sicer po vrsti, kakor ja naštel barve velikonočnega
jajca. V prvem delu je predstavil, kako strahotna je moč ognja, vojn, neizprosne smrti,
ampak najbolj strašen od vsega je greh. Ljudje so od začetka sveta živeli v raju, nato pa
je človek grešil in s tem je postalo človeško telo minljivo. Bog pa je usmiljen in je zato
poslal svojega edinorojenega Sina na ta svet. Nedolžen je vzel nase vse grehe tega
sveta, strašno trpel in bil pribit na križ ter umrl, a potem vstal od mrtvih, saj je premagal
smrt in greh ter s tem odrešil celotno človeštvo. Zmaga nad grehom je večna. Vendar je
ta zmaga krvava, kajti Kristus je iz ljubezni do vsakega prelil svojo nedolžno kri. Rdeče
pobarvano velikonočno jajce, katerega si ljudje podarjajo med seboj, je spomin na
Jezusove dragocene kaplje krvi. Pomembno je, da gre ta pomen iz roda v rod in da se ta
simbolika nikoli ne pozabi. V drugem delu govori o dveh armadah, na desni je Jezus z
bandero zmage, na levi pa knez greha s črno zastavo. Opominja, da je navkljub
Jezusovega vstajenja ogromno ljudi pri knezu greha, pa čeprav jim ta ne obljublja nič
drugega kot strast greha. Slomšek navede nekaj primerov zapadlosti v greh, zaradi česar
je tudi duša mrtva in pokopana. Njegovi primeri so: mladeniči živeči v pregrehi, dekleta
onečaščena in predana razuzdanosti, v zakonu navzoče nezvestobe, zapiti očetje itd.
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Vendar Jezus nad nikomur ne obupa, vztraja do konca in čaka spreobrnjenje. Poda tudi
svetopisemsko priliko o izgubljeni ovci. Kdor se pokesa in obžaluje svoje grehe ter se
poda na pravo pot, mu Jezus odpusti in ga sprejme ponovno nazaj k sebi. Prav v tem
delu pride do izraza druga barva velikonočnega jajca – bela, katera pomeni skesanost. V
tretjem delu razloži o sv. Stanislavu, kako ga je poljski kralj Boleslav dal umoriti in
razkosati ter potresti delce telesa po deželi, da bi jih pojedle živali. Takrat so dobri
duhovniki vse te koščke zbrali ter jih ponovno sestavili skupaj. To Slomšek navezuje na
tretjo barvo jajca, ki je rumena – zlata barva, katera ima pomen vstajenja ter večnega
plačila. Opominja, da je vedno potrebno biti pripravljen, da se na dan vstajenja lahko
vsak veseli zlate krone večnega življenja. Zaman je tožiti o bolečinah, bolezni, slepoti,
onemoglosti /… / kajti ob vstajenju bo vse popolno in neminljivo. Jezus Kristus bo tisti
sodnik, kateremu bo šel vsak naproti, z radovanjem ali pa z grozo, odvisno od tega kako
je preživel zemeljsko življenje.
Slomšek v zaključku najprej omeni, kako je lahko srečen tisti človek, ki skozi življenje
ohrani sveto vero. Gorje pa tistemu, ki je ne, kajti potem je nesrečen človek. Gospod je
tisti, ki vliva novo upanje in daje moč ter tolažbo. Opogumlja, da bo zemeljsko utrujeno
telo vstalo k novemu življenju. Zadnje besede uporabi kot vzpodbudo vsakemu.
Potrebno je delati čim več dobrega, da bo vsak imel kakšno dobro žrtev za položiti na
Odrešenikov oltar.

3.1.13 Na velikonočni ponedeljek
Na velikonočni ponedeljek je Slomšek spregovoril o tem, kar je videl v dneh
praznovanja, to pa želi deliti v govoru z ljudmi, da bi tudi oni prav razumeli.
Jedro govora je pričel s tem, kako je Cerkev kot sveta nevesta žalovala ob grobu
svojega ženina Jezusa. Minil je tihi petek v globoki tišini. V soboto se je iz kamnov
ukresala nova luč. Nova luč, goreča velikonočna sveča je tudi Jezus, saj je luč spoznanja
in človekoljubja. Svetloba, sonce krstne sobote je zašlo, tema in tihota pa sta legli na
zemljo. Vse je počivalo kakor Odrešenik v hladnem grobu, ko je šel vstajenju naproti.
Ob polnoči pa so zagrmeli streli veselja in življenje se je vrnilo. Ob eni uri zjutraj so se
pričeli prižigati kresovi, ob dveh je bilo že vse razsvetljeno. Ob treh še lepo plamtijo
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plemeni veselja, potem pa počasi začenjajo ugašati. Ljudje gredo k počitku, nekateri s
pozdravom dobro jutro, drugi pa lahko noč. Jutro vstajenja zajema prav ta veseli
pozdrav »dobro jutro«. To jutro mora ostati jutro blaženosti. Grešnost in slabost pa se
naj umaknejo v večno temo, kjer je škripanje z zobmi itd. Tukaj se bodo ločili tisti, ki so
delali dobro in bodo odšli v večno življenje, kdor pa je delal hudo pa v večni ogenj.
Velikonočni kresovi naj bodo tisti, ki spominjajo na to, da je potrebno delati dobro.
Slomšek še zapiše, da naj iz leta v leto osvetlijo velikonočni kresovi jutro v Lavantinski
dolini.
Govor zaključi tako, da spomni na človeško minljivost, a navada prižiganja kresov bo
ostala. Da pa bo ostala, je pomembno, da starši pravilno vzgajajo otroke in jim razložijo
pomen velikonočnega kresa, ki pomeni Jezusa Kristusa, vstalega Odrešenika.

3.1.14 Na belo nedeljo
Na Belo nedeljo je spregovoril o pomenu miru. Pričel je z razlago, kako je vsakemu
človeku nekdo dragocen in ko ta oseba umre, za seboj zapusti spominek, bolj kot je
dragocena, večji spominek zapusti. Tako je tudi Jezus zapustil svojim svoj mir in ta mir
je najdragocenejši. Slomšek želi v tem govoru prikazati mir tako, da bi lahko vsak
spoznal njegovo vrednost.
Govor je razdelil na tri dele. V prvem delu spregovori o resničnem miru z Bogom, s
seboj ter z vsem svetom. Ta prvi del razdeli še bolj podrobno, in sicer najprej s
številkami od ena do tri, nato pa s črkami A‒C. Pod številko ena zapiše, da je modrec
odgovoril na znanstvenikovo vprašanje: »Kaj je na svetu najhujše?« z besedami: »Živeti
brez Boga.« Številka dve vsebuje zapisano, kako je Izraelce požrl meč, ker so odpadli
od Boga. V tretji sklop pa je postavil razlago, kako se je v Franciji ljudstvo zaradi
brezbožnih učiteljev obrnilo proti Bogu, posledično pa je bilo ubitih ogromno nedolžnih
ljudi, kasneje so spoznali ti brezbožneži, da brez Boga ni blagra v deželi in ne miru. Del
zapisan pod črko A je razdelil na tri dele. Najprej spregovori o tem, da je Jezus na križu
umrl zato, da bi imeli mir z Bogom, saj je tako vzel krivdo nase in jo izbrisal. Drugi del
vsebuje razlago, da smo pri krstu sklenili mir z Bogom, vendar smo z grehom to zavezo
pretrgali, a s spovedjo ponovno sklepamo mir z Njim. Tretji del vsebuje Slomškov
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pozdrav ljudem, ko jih pohvali, da so očistili svoja telesa, ki so templji Svetega Duha.
Zapisan del pod črko B vsebuje razlago, da kdor je v miru z Bogom, je posledično tudi s
samim seboj. Pod črko C pa so ponovno trije deli; v prvem spregovori, da smo vsi božji
otroci, srečna družina pa živi tako, dokler je prisoten mir; v drugem, če deželi ne vlada
mir, je hujše kot pa med divjimi živalmi; v tretjem pa poudari, da se naj konča krivica in
sovraštvo. Drugi del jedra podobno razdeli na več delov od a do c in D, ki pa ga razdeli
od 1 do 3. V začetku tega dela spregovori o strašni francoski vojni in posledicah, ter
kako se je pomembno držati vere očetov. Razloži zelo jedrnato: pod a) pomembno je
vzgajati mladino, b) pomembno je tudi izpolnjevati, kar se veruje, c) vsak ima vzrok, da
se boji za vero, kajti vsako leto čedalje bolj pojenja. D ponovno razdeli na: 1. potrebno
se je držati le od Boga postavljene oblasti, 2. velike so nesreče bolezenskih epidemij,
strašnih vojn, vendar kot najhujšo nesrečo predstavi revolucijo, 3. od znotraj raste z
mladim rodom revolucionarnost, od zunaj pa na vse to vplivajo slabe knjige itd. Tretji
del glavnega jedra vsebuje krepke besede, saj Slomšek pove, da je največji sovražnik
miru prav greh. Grešniki in brezbožni nikakor ne najdejo miru. Navajam Slomškove
besede: »Živite z vsemi v miru, le z grehom ne. Borite se tako dolgo, dokler ni iz vašega
srca, hiše iz dežele. Ne bojte se ničesar razen greha, potem bo Božji mir z vami.«
V zaključku predstavi primer sv. Janeza Krizostoma, ki je navkljub vsemu umrl v miru,
kot drugo plat pa omeni, da grešniki ne najdejo svojega miru. Jezus je tisti, ki je s svojo
krvjo opral, odrešil naše duše, zato je pomembno živeti v miru z Bogom, s seboj in z
vsem svetom.

3.1.15 Prva nedelja po veliki noči
Govor prične s tremi vprašalnicami. Prvo vprašanje postavi v smislu, kaj je človeku
najdragocenejše na svetu, najljubše na svetu in kaj je najboljše. Na ta vprašanja
odgovori z besedami, da je najdragocenejši ljubi mir, ki nam ga daje Božji Sin.
Najljubše na svetu je ljubi mir, da v miru živimo z vsemi. Najboljše pa je ob smrtni uri
tisti mir, ki nam ga je Jezus zapustil kot dediščino.
V samem jedru govora se vpraša, kaj je mir. To pomeni, da človek živi v miru z Bogom.
V zgodovini je Adamov greh povzročil tisto prvo znano sovraštvo med Bogom in
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človekom, ampak to sovraštvo je Jezus izbrisal s svojo krvjo. Pri svetem krstu je človek
opran vseh madežev, vendar je ta sladki božji mir, ki je prejet pri zakramentu svetega
krsta trajajoč le do prvega težkega greha. Pri zakramentu svete pokore se Boga prosi za
odpuščanje, potem pa je potrebno prejeto odpuščanje tudi živeti. Veliko ljudi pa je
razklanih v samem sebi in posledično nimajo notranjega miru. Vsem je poznano, kako
se je zgodilo z izdajalcem Judežem, ki je izdal svojega Učenika, nikjer na svetu ni našel
več miru in se je obesil. Ko se človek odpove vsem grešnim navadam in očisti svoje
srce, se mu ponovno v srce naseli mir. Če se človek želi spraviti z Bogom, je
pomembno, da se spravi tudi s svojimi sosedami, brati in sestrami in jim odpusti vse
žalitve. Jezusov mir prebiva v človeškem srcu, kjer vlada Sveti Duh. Prebiva pa tudi v
dobrih krščanskih družinah, kjer se držijo Gospodovega nauka. Kadar skupaj v miru
živijo sosedje, je tam prisoten tudi Jezusov mir. Za vse dušne pastirje pa je ta sveti čas
tolažilen, kajti mnogo duš se je prebudilo iz spanja in se pokesalo svojih pregreh.
Slomšek želi vsem, da bi ta mir prav spoznali in ga nikoli več ne izgubili. Ljudem daje
Jezus častni mir. Skozi zgodovino je bilo veliko vojn, vendar se je Bog usmilil ljudstva,
kadar ga je prosilo odpuščanja in jim je dal svoj mir. Pomembno je, da se tega miru
zavedamo in da smo Bogu zanj hvaležni, hkrati pa ga zanj tudi prosimo. Gorje pa, če se
grehu ne da slovo, kajti posledično mir kar beži. Pravi blagor duši je Jezusov mir. Kateri
pa se predajajo strasti brezboštva, pa s tem brusijo krvave meče in s tem povzročajo, da
ni miru. Ljudem, ki so se ločili s tega sveta Jezus daje večni mir. Pomembno je, da
človek umre spravljen z Bogom.
Z vzpodbudnimi besedami je Slomšek zaključil ta govor in dal ljudstvu poguma za
življenje na poti k odrešenju. Naroči, da naj vzamejo ta sladki mir duše ter ga varujejo
bolj kot najdragocenejše stvari, dokler ne bodo odšli k večnemu počitku.

3.1.16 Na drugo nedeljo po veliki noči
Slomšek je na II. nedeljo po veliki noči govoril o dobrem pastirju, kako je Jezus tisti
dobri pastir vsi ljudje pa njegove ovce. Jezus je s svojo krvjo kupil vso človeštvo. Po
svojem odhodu je na svoje mesto pastirja postavil duhovnike, kateri pasejo čredo v
njegovem imenu. Izrazi željo, da bi rad bil dober pastir in da bi njegove ovce poslušale
njegov glas.
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Jedro govora razdeli na dva dela, in sicer v prvem delu spregovori o nevarnosti, katera
grozi vsem ljudem, to so »grabežljivi volkovi« ‒ zlobni ljudje. Pravi, da so pravi zlobni
ljudje tisti, ki delajo proti Bogu s tem pa tudi proti Cerkvi. Opominja, da če srečaš
človeka, ki seje krive nauke, mu moraš dejati, da je tujec in da ne poznaš njegovega
glasu, zato mu ne boš sledil. Tiste, ki zaničujejo in obrekujejo vse, kar se navezuje na
vero, Slomšek imenuje »divje živali v podobi človeka«. Ljudstvu naroča, da naj ne
posluša zlobnih ljudi, ampak ščiti svoje pastirje. Za zlobne ljudi označi tudi tiste, ki
dajejo slab zgled in pohujšujejo ljudstvo. Kot pastirja vsake družine pa imenuje
gospodarja, kateri ima nalogo, da obvaruje svojo družino pred »takšnimi volkovi«. Še
večja nevarnost za ljudstvo pa so zahrbtne, nalezljive bolezni. Najprej izpostavi star
poznan rek: »Povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si. Pokaži mi, kaj bereš in
povedal ti bom, koliko si vreden.« Krivoverne knjige, časopise in spise, ki se širijo
okoli, je označil kot duhovno bolezen, ki se širi. Kot primer je podal, koliko škode je
naredil Luter s svojimi krivoverstvi, kajti ljudstvo je bralo te zapise, s tem pa prešlo v
zmoto in izgubilo pravo vero. Satan želi od samega začetka, da bi izpraznil nebesa in
napolnil pekel. Novo-poganski apostoli želijo pretentati verno ljudstvo, kakor je kača
pretentala Evo. Slabe knjige in časopise skušajo spraviti med ljudstvo, ker so le-te zelo
nevarne za dušo. Naroča vsem, naj ne kupujejo knjig, katerih vsebine ne poznajo, naj
raje povprašajo duhovnika. Tudi tistih hiš, kjer se prebirajo takšni spisi, je prepovedano
obiskovati. Če pa karkoli takšnega dobimo v roke, je potrebno vreči v ogenj, ampak če
kdo bere takšne spise, se mora tega spovedati.
Govor na ta dan zaključi z vzklikom: »Čujte, molite.« Ljudi opomni, da je okrog in
okrog takšnih sovražnikov veliko, zato pa se je potrebno zatekati k božjemu pastirju, da
vse varuje s svojo pomočjo in bomo lahko srečno prišli k Njemu.

3.1.17 Praznik Kristusovega vnebohoda
V uvodnem delu govora na praznik Kristusovega vnebohoda je Slomšek najprej
pozdravil vse zbrane. Z uvodnimi besedami je izrazil, da je pomembno Gospodovo ime,
kajti edino ime je, ki vodi k zveličanju. Vendar na ta praznik se je pomembno zazreti
preko vseh stvari k večni domovini.
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Jedro govora je razdelil na dva dela. V prvem delu spregovori o sv. Adrijanu, ki je bil
rimski vojščak in je imel s srečanjem kristjanov posebno doživetje, ti so z veselim
srcem dali življenje za Kristusa in za vero, kajti govorili so, da raje muke prenesejo, kot
pa da bi zatajili vero v Kristusa. Takšno govorjenje in pogum, sta tega vojščaka tako
zelo nagovorila, da se je spreobrnil in tudi sam dal življenje za vero. Navede tudi
primer, kako kmet in obrtnik delata šest dni in potem sedmi dan počivata, prav tako pa
je z življenjem na zemlji, kajti delovni dan je zemeljsko življenje, praznik pa je večnost.
Na vprašanje o tem, kaj naj bi delali v samih nebesih, pa odgovarja tako, da citira sv.
Avguština: »Gledali bomo, ljubili in hvalili.« Življenje v nebeški domovini primerja z
zemeljskim življenjem, tako da poda primero prijateljstva, ki je prijetno človeku, vendar
se na zemlji ločijo ljudje s smrtjo, v nebeški domovini pa ostanejo za vedno skupaj. Prvi
del zaključi z nasvetom, da je pomembno hoditi po pravi poti, da ne bi izgubili pravega
cilja. V drugem delu najprej podeli zgodbo o frankovskem kralju, ki je bil pogan,
vendar se je poročil z verno devico Clotildo. Ko se je boril s svojimi sovražniki, je začel
izgubljati in ker je ugotovil, da mu njegovi poganski bogovi ne pomagajo, se je zatekel
k Bogu, v katerega je verovala njegova žena. Takoj se je bitka prelevila in začel je
zmagovat ter tudi zmagal. Po končani vojni se je dal krstiti, z njim pa tudi 3000
Frankov. Ob vstopu v cerkev se je tako začudil nad lepoto, da je vprašal duhovnika, če
je to tista domovina, o kateri je govoril, vendar mu je duhovnik povedal, da so to le
vrata k nebeškemu kraljestvu. Slomšek nadaljuje s tremi potmi, ki vodijo v nebeško
kraljestvo. Prva pot je poznavanje nauka, druga pot so vaje vere ‒ molitve, katere je
potrebno že privzgojiti mlademu rodu. Molitev predstavi kot ključ nebes. Pod tretjo pot
pa izpostavi zvesto izpolnjevanje nauka, kamor spadajo zvestoba, potrpljenje ter dobra
dela.
Na ta praznični dan je govor zaključil z željo, da bi preko teh njegovih primerov, katere
je povedal, spoznali pomembnost prihoda v nebeško kraljestvo.

3.1.18 Binkošti tretje slovesno jutro
Najslovesnejša in najpomembnejša so tri jutra: jutro stvarjenja, jutro veselega vstajenja
našega Odrešenika, najbolj blagoslovljeno pa je jutro binkoštnega praznika, kajti takrat
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se je Sveti Duh v podobi plamenov izlil na učence. Na ta svet je bil poslan Sveti Duh,
da ga prenovi.
Slomšek je v tem govoru nagovoril starše, botre ter birmance. Vsakemu je namenil
nekaj spodbudnih besed. Starše je nagovoril z besedami, da so njihovi otroci največje
bogastvo, ki jim ga daje Bog. Zato pa je pomembno, da pravilno vzgajajo svoje otroke,
kajti od njih je odvisna prihodnost. Pri sveti birmi bodo otroci dobili darove Svetega
Duha, staršem pa je zaupano, da jih varujejo ter jih pravilno vzgajajo. Botrom je dejal,
da so vodniki tem birmancem kakor modri vodniki romarjem. S tem ko postajajo botri,
prevzemajo tudi veliko odgovornost, hkrati pa s tem tudi določene pravice. Pomembno
je, da spremljajo svojega birmanca na poti življenja ter poskrbijo, da je pravilno
vzgajan. V primeru smrti staršev, pa so prvi, ki morajo poskrbeti za zaupanega
birmanca. Kot tretje po vrsti pa nagovori birmance, katere opomni, da je to prelomnica
njihovega življenja iz otroštva v odraslo obdobje. Pri sveti birmi dobijo darove svetega
duha, zato naj te darove varujejo in ščitijo kot Jezusovi vojaki. Na srce jim polaga
besede, da so tempelj Svetega Duha. Opomni jih, da so botri njihovi učitelji, katere
morajo v svojem življenju vedno upoštevati. Birmanski zavetniki pa so tisti, ki so pri
Bogu priprošnjiki hkrati pa tudi velik vzor.
V zaključku nagovori birmance z spodbudnimi besedami, da naj rastejo in cvetijo po
milosti Svetega Duha. On jim naj bo luč na poti življenja.

3.1.19 Na praznik vseh svetih
Na praznik vseh svetnikov je Slomšek pričel govor s preprostim nagovorom o tem, kako
se ljudje pripravljajo na praznovanje godovnega dne. Povedal je, da se človek veseli
svojega godovnega dne in na ta dan mora biti vse posebno. Kot primer je podal, da če
čez celo letno ni nič kaj dobrega na mizi, se mora na ta dan na mizi znajti kolač. Tisti
pa, ki so bolj pobožni, pa gredo tudi v cerkev, da se zahvalijo Bogu, da so rojeni za
nebesa in imajo tam svojega priprošnjika. Izpostavi vprašanje: »Kakšen dan pa je
danes?« Na to vprašanje odgovori, da je to dan vseh svetih, torej vseh kristjanov. Vsem
ljudem želi, da bi prišli v nebeško kraljestvo, ker je tam plačilo veliko.
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Poleg uvoda in zaključka je govor razdelil na dva dela. V prvem delu spregovori o poti
nedolžnosti. Nedolžnost poimenuje čistejšo kot lilije na polju in kot sončna svetloba.
Nedolžne mladeniče poimenuje za Jezusove brate, device pa za Jezusove neveste.
Vsaka nedolžnost pa se sveti kot veličina svetnikov. Tisti dnevi, ki so dnevi nedolžnosti,
so najsrečnejši dnevi. Ob vstajenju od mrtvih se bo deviško telo, čeprav je prah,
resnično svetilo. Veselite se in tudi radujte, ker je plačilo, ki nas čaka v nebesih,
resnično veliko. Slomšek je rad poudaril, kako pomembno je priti v nebesa, naj stane
kolikor hoče. Drugo pot predstavi kot pot pokore. Ta pot pa je malo drugačna od prve,
kajti do te poti je najprej potrebno priti. Ta pot pokore vodi v nebesa in po tej poti so
mnogi prišli vanje. Spokorjeni razbojnik morilec, sveti Peter … in vsi, ki so se skesali
svojih grehov ter se podali na pot, ki se ji pravi pot pokore. Nihče ne sme čakati na jutri,
pomembno je, da se začne pokoriti že danes, kajti nikoli ne vemo ne ure ne dneva. Kdor
je na tej poti, ni dovolj, da se enkrat letno spove svojih grehov, potem pa živi grešno
naprej, ampak je pomembno da prehodi 5 korakov oziroma stopnic:
1.

spoznati mora napake,

2.

resnično kesanje,

3.

trden sklep,

4.

odkritosrčna spoved,

5.

zadoščevanje za svoje grehe.

Pri vsem tem pa je pomembno, da se vztraja do konca. Ta pot je za grešnike zadnja in
edina.
V zaključku govora razloži, da navkljub nekaterim očitkom, ki niso resnični, naj vedo,
da želi le eno, in sicer da bi vsem pomagal priti v nebeško kraljestvo ter jih narediti
večno blažene.

3.1.20 Verne duše (1861)
Govor na praznik vernih duš prične z uvodnim razmišljanjem, kako le kratek čas živi v
sredi med njimi, katerim oznanja, pa je že toliko znancev in prijateljev umrlo. Pred
letom so še živeli, a so že v veliki hiši večnosti. Minljiva telesa postanejo hrana črvom
in ostane samo prah, vendar so njihove duše v rokah pravičnega Boga, ki jim bo povrnil
po njih delih. S tistimi, ki so umrli, pa ostaja v sveti zvezi, kajti nudi se jim lahko
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pomoč tudi po smrti, kar potrebujejo in kolikor lahko prejmejo. Na ta praznik opomni
Slomšek, da je potrebno biti še posebej zazrt v uboge duše v vicah.
Jedro je razdelil na dva dela, prvi je razdeljen še na štiri, drugi pa na tri točke. Prva
točka prvega dela vsebuje razlago, da smrt vse uniči in raztrga, samo živa krščanska
ljubezen ostane. Kajti ljubezen je tista, ki je močnejša od smrti. Katoliška Cerkev uči,
da ta ljubezen za pokojne dela dobro še po smrti. V drugi točki je opisan kraj med
peklom in nebesi, in to so vice, kraj, kjer duše trpijo časne kazni za svoje grehe. Tamkaj
lahko zrejo na obljubljeno deželo, vendar še ne morejo vanjo, hkrati tako blizu, a vendar
tako zelo daleč. Čeprav so na zemlji opravili pokoro za svoje grehe, še svatovsko
oblačilo ni dovolj čisto za v nebeško kraljestvo. Duša tamkaj trpi, kar zasluži, da bo
lahko, ko se očisti, prišla končno v obljubljeno kraljestvo. V tretji točki predstavi
Slomšek, kako se lahko pomaga dušam v vicah, in sicer s sveto mašno daritvijo,
darovano za žive in umrle kot spravo, z molitvijo, z dobrimi deli za umrle svojce ter s
pridobitvijo odpustkov namenjenih umrlim. Vsak se naj vpraša kolikokrat so starši
zamudili sveto mašo ali molitve, ko so skrbeli, da so imeli otroci kaj za jest, sedaj pa je
prav, da se jim človek vsaj na takšen način vsaj malo oddolži. Tolažba mora biti vsem,
da se lahko živi in umre kot katoliški kristjan. Pod četrto točko spomni, da se ne sme
pozabiti na umrle, ampak je potrebno nanje misliti in jih imeti v spominu. Prisluhniti je
potrebno, kaj kliče duh rajnih iz onostranstva. Slej ko prej bo vsak zaključil življenje na
tem svetu in takrat bo stokrat povrnjeno, karkoli se naredi na tem svetu za umrle.
Potrebno si je pridobiti prijateljev pri Bogu, da bodo ob smrti prosili Boga za zveličanje
duše. Slomšek opomni, da slovesnost ne sme biti samo tolažilna, ampak mora biti tudi
poučna. V drugem delu spregovori o tem, kako je dan vernih duš vreden veliko več kot
petdeset do sedemdeset let razkošnega življenja. Ta drugi del razdeli na tri točke. V prvi
točki spregovori, da je dan vernih duš najboljši pridigar, ki uči čisto pravo vrednost
življenja. Sprehod med grobovi da človeku jasno vedeti, da ni razlike med bogatim in
revnim, kajti vsak zapusti zemeljsko življenje. Človeku čisto nič ne koristi, če si ves
svet pridobi, ko pa mora vse pustiti na tej dragi zemlji. Štejejo le dobra dela in prav
vera. Pod drugo točko pravi, da ta dan uči vsakega, da naj porabi dani čas koristno in
modro. Cena večnosti je tukaj pametno pokoriščen čas. Tukaj na tej predragi zemlji je
potrebno zbirati zaklade za večnost, saj le teh ne uniči noben molj, prav tako pa jih
nihče ne more ukrasti. Slomšek je pod tretjo točko zapisal, da ta praznik, ta dan vernih
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duš uči, da je potrebno vedno biti pripravljen dati odgovor za svoja dejanja. S tem
premoženjem si more človek pridobiti prijatelje za večnost.
Zaključi z besedami, da je potrebno obiskati poslednja počivališča, prisluhniti njihovim
naukom in prositi, a hkrati ponesti mir in tolažbo. Grobove pa je potrebno okrasiti
predvsem z dobrimi deli. Grobove je potrebno osvetliti s pravo lučjo vere in ljubezni,
nanje pa nikoli pozabiti, temveč z ljubeznijo le pomagati jim iz kraja časnih muk.
Odrešene duše pa naj podajo naproti roke, da bi se vsi zveličali in prišli k nebeškemu
Očetu.

3.1.21 Praznik zahvale (1860)
Na zahvalno nedeljo leta 1860 je Slomšek pričel govor s prispodobo evangelija te
nedelje. Na to nedeljo se v evangeliju predstavi Bog kot sejalec, ki seje seme. Tisto, kar
je Bog sejal skozi leto, se je bogato poželo in spravilo. Za prejeto se je potrebno Bogu
zahvaliti. Prav zahvalne procesije so tiste, ki naj izražajo veliko zahvalo za vse prejeto.
Govor je razdelil na dva dela. Prvi del je razdelil še na tri točke. Prične z besedami, da
pozna denar, ki ga je vedno dovolj in to je zahvala, vendar žalostno spoznava, da ga je v
modernem svetu čedalje manj. V človeku mora tleti želja, zahvaljevati se Bogu za vse
prejeto. Pod prvo točko izpostavi zahvalo za hrano in obleko, kajti vse to je dano od
Boga. On je tisti, ki daje, da zemlja obrodi svoj sad, saj daje dež in sonce. Pod drugo
točko izpostavi zahvalo Bogu za vse dobrine telesa, za življenje, zdravje ter zmožnost
gibanja, da lahko vsak opravlja svoje delo. Nič ti ne koristi, imeti materialne dobrine, če
pa bi ne imel zdravja in moči. Tisti, ki so bolni in zaradi svojih bolezni tarnajo in
stokajo, so vsem v opomin, da se je treba zahvaljevati dokler imaš vse te dobrine.
Velikokrat človek ceni, kar ima, šele takrat, ko izgubi. Pod tretjo točko zapiše zahvalo
Bogu za duhovne darove. Zahvala mu gre tudi zato, ker je vsakega posebej ustvaril in
prav zato je prav, da se vsak zahvaljuje, da je Bog prav njemu dal življenje, katoliško
družino, da ga pravilno vzgajan, ter milost bivanja v zveličavnem naročju Cerkve. Poda
primer, kako so sv. Frančišek Ksaverij in ostali misijonarji prišli na Japonsko oznanjat
Odrešenika in kako so bili ti ljudje hvaležni za vse, kar je zanje Bog storil. Prav tako kot
prvi del je razdelil tudi drugi del na tri točke. Prične z vzpodbudnimi besedami, kako
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pomembno se je Bogu zahvaljevati za vse dobljeno tako v mislih, besedah, kot tudi v
dejanjih. Tistemu, ki se mu dobro godi in ima vsega v izobilju, naj to ne zamegli um,
ampak se naj za vse to še močneje zahvaljuje. Pri molitvi je pomembno, dati Bogu
zahvalo, kajti le tisti, ki se imajo za modre in vzvišene, ne molijo več, vendar takrat
postane ta skupna miza le še prostor za prehranjevanje človeških živali. Pod drugo
točko spregovori o pomembnosti dobrih dejanj. Komur je bilo dano veliko, je poklican,
da deli ubogim. Kdor živi v izobilju in mu skozi leto dobro gre, je pa prav, da na koncu
leta stori tudi kaj dobrega za Božjo hišo. Tukaj omeni, da verjetno Mariborčani tukaj ne
bodo zaostajali za drugimi ljudmi in bodo darovali za nov mašni plašč, ki je očitno bil
zelo potreben. V tretji točki pa je poudarek na tem, da če slabo seješ in slabo neguješ,
potem je zaman pričakovati dober sad. Saj kakršna je setev, takšna bo žetev. Staršem
daje poduk, da je vzgoja otrok pomembna setev, prav tako pa tudi življenje v zakonu.
Življenje vsakega kristjana je setev, ki je še kako pomembna, kajti v onostranstvu bo
sledila žetev. Paziti se je potrebno peščenih tal, kajti takšna tla ne obrodijo sadov.
Sovražnik je med ljudi zasejal seme nevere in krivoverstev in žetev je temu primerna.
Ta žetev so umori, goljufije, vojne itd.
Slomšek zaključi govor tako, da opozori na bližajočo se žetev in žanjci bodo angeli, ki
bodo ločili pšenico od pleveli. Naj gre Bogu zahvala za vse prejeto, tako letino kot
njegov blagoslov. Vsak je poklican k temu, da išče njegovo veličastvo, če bo temu tako,
potem se ni česa bati.

3.2 Vsebinska analiza govorov
Ob pregledu govorov smo želeli posebej izpostaviti tiste odlomke, ki govorijo o
dolžnostih, pravicah in nalogah posameznikov in skupin v Cerkvi. Zadnja tabela pa je
sestavljena iz odlomkov govorov, kateri govorijo o svetnikih ali osebah iz Svetega
pisma. Iz obravnavanih Slomškovih besedil in ostale literature o bl. A. M. Slomšku se
zdi, da je celotno njegovo življenje in še posebej delovanje bilo usmerjeno v vodenje
zaupanega mu ljudstva do zveličanja. S posameznimi odlomki, ki so vključeni v tabele,
želimo predstaviti, kako je ljudi usmerjal in nagovarjal. Pri oblikovanju govorov je
upošteval ZCP in Božji nauk v Svetem pismu.
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Tabela 4: Legenda govorov

Številka govora

Naslov govora

G1

Na sveti božični dan

G2

Na božič popoldan (1855)

G3

Na praznik Kristusovega rojstva (1856)

G4

Ob zaključku leta (1859)

G5

Zaključek leta (1860)

G6

Na praznik sladkega imena Jezusovega (1981)

G7

Praznik imena Jezusovega

G8

Na praznik svetih treh kraljev (1846)

G9

Praznik Gospodovega razglašenja (1861)

G 10

Praznik razglašenja

G 11

Na pepelnično sredo

G 12

Na velikonočni praznik

G 13

Na velikonočni ponedeljek

G 14

Na belo nedeljo

G 15

Na I. nedeljo po veliki noči

G 16

Na II. nedeljo po veliki noči

G 17

Praznik Kristusovega vnebohoda

G 18

Binkošti ‒ tretje slovesno jutro

G 19

Na praznik vseh svetih

G 20

Verne duše (1861)

G 21

Praznik zahvale (1860)

3.2.1 Dolžnosti in pravice vseh vernikov
Vsak vernik ima pravice in dolžnosti, katerih se bolj ali manj zaveda in jih v
vsakdanjem življenju upošteva. Spodnje tabele predstavljajo primere iz 21 Slomškovih
govorov, ki so navedeni v prejšnjih poglavjih naloge. S pomočjo tabele želimo
predstavit, katere so tiste dolžnosti in pravice, ki jih je videl bl. A. M. Slomšek in kako
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je nanje opozoril vernike. Za vernika je določena pravica lahko hkrati tudi dolžnost in
obratno, pogosto je to odvisno od situacije, v kateri se posameznik znajde. V spodnji
tabeli smo izpostavili nekatere zakramente (npr. sv. spoved, sv. krst …), zakramentale
(npr. pogreb), načine izkazovanja spoštovanja in časti ter nekatere naloge (npr. skrb za
uboge, pomoč, molitev …) ter nekatere praznike in ostalo, kar omenja avtor. Iz
odlomkov je razvidno, da je bl. A. M. Slomšek želel, da ljudje »ne zaspijo«, ampak da
razmislijo o svojih delih, življenju in odnosih ter spremenijo vse tisto, kar ni prav.
Tabela je sestavljena iz 3 stolpcev. V 1. je navedena pravica ali dolžnost, v 2. stolpcu je
številka govora, kateri vključuje navedeno pravico/dolžnost, zadnji stolpec pa vsebuje
prepis primera. Bralec Slomškovih govorov bi verjetno našel še kakšen primer, saj so ti
pogosto tudi malo prikriti.
Tabela 5: Primeri iz Slomškovih pridig o dolžnostih in pravicah vseh vernikov

DOLŽNOST/

ŠTEVILKA PRIMER IZ GOVORA

PRAVICA VSEH GOVORA
VERNIKOV
sv. pokora

G1

Žalostni ste, ko se pregrešimo, se izgubimo,
veselite pa se vsakega grešnika, ki se pokori.

G 12

Blagor tistemu, ki sledi temu ljubeznivemu klicu
posebno sedaj v času milosti. Kdor svoje grehe
spozna, svojo dušo z vročimi solzami iskrenega
kesanja opere, opravi resnično pokoro, tega Jezus
spet vzame na svoje rame in ga nese k čredi svojih
izvoljenih.
Ah, da bi bili mi vsi sedaj v svetem velikonočnem
času po zakramentu sprave postali čisti! Ko bi vsi,
številni

zášli

omadeževano

mladeniči
srce

oprali,

in

dekleta
toliko

svoje

nesrečnih

zakoncev zopet dobilo mir in globoko občuteno
ljubezen, toliko družin svoje izgubljene očete,
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tedaj bi sreča in blagoslov spet prišla v takšne
hiše, na zemlji bi utihnilo raznovrstno tarnanje,
sveti velikonočni praznik bi bil lep praznik
vstajenja iz starega pogubnega groba greha.
G 14

Z grehom smo prelomili zavezo, toda s sveto
velikonočno spovedjo smo spet ustvarili mir, ko je
namestnik v Jezusovem imenu rekel: "Odpuščeni
so ti tvoji grehi, pojdi v miru".

G 15

Grešili smo in božji mir je bil prelomljen, mir
vesti izgubljen, nobene harmonije naše življenje je
bilo le vreščanje krokarjev. Hiteli smo k
zakramentu

svete

pokore,

prosili

Boga

za

odpuščanje. Bog, usmiljeni Oče nam je dal poljub
miru in božji namestnik je ponovno rekel: "Tvoji
grehi so ti odpuščeni, pojdi v miru in ne greši
več".
Če pa se je grešnik spravil z Bogom, potem se
mora tudi s svojimi sosedi spraviti, tistim, ki so ga
žalili odpustiti.
Ta sveti čas je bil resnično tolažilen za nas dušne
pastirje, ker se je toliko kristjanov prebudilo iz
svojega duševnega spanja, svoje raznolike spovedi
izboljšalo s splošno življenjsko spovedjo in se
spravili z Bogom.
G 19

Za tistega pa, ki je na poti pokore ni dovolj da se
spove enkrat na leto, potem pa živi kot pogan,
narediti mora 5 korakov:
1) Svoje napake spoznati, brati, kaj pravi njegova
vest, kaj drugi ljudje pravijo. Kdor svoje napake
zanika ni na prva stopnici…
2) Druga stopnica je resnično kesanje z Davidom,
ki noč in dan…, s Petrom, z Magdaleno, ne le
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govoriti, tudi čutiti. Solze resničnega kesanja
bogoljubnega srca so dragoceni biseri, ki jih
angeli (zberejo) v zlate skodelice (in dajo) na
tehtnico pravičnosti - plačano 3) Tretja stopnica je trdni sklep: vse raje 1000-krat
umreti kot grešiti. Ne z besedami nadomestiti
krivično imetje, izogibati se priložnosti, osebam,
čeprav vredno kot roka, oko, naj stane kar hoče…
4.) Četrta stopnica resnično odkritosrčna spoved,
ne le obresti, ne kot perice, ki zamazano perilo
namočijo, a ne operejo, vse mora na dan, gorje mi
če molčim… Priznal sem…, ti si mi odpustil
(prim. Ps 31)
5) Peta stopnica zadoščevanje, ne z nekaj očenaši,
(temveč) povrnitev tujega imetja, dobrega imena,
opravljanje dobrih del, resno poboljšanje življenja,
zaničevanje zasmeha sveta, potrpljenje v trpljenju,
vztrajati do konca.
sv. spoved in sv. G 2

Svojci, bratje, sestre,

gostilničarji,

občinski

obhajilo

načelniki, celo dušni pastirji, ki naj poskrbijo, da
so krajevni reveži poučeni v nauku, bolj pogosto
pridejo k spovedi in obhajilu, da jih primerno
pripravijo na smrt. Kako malo poskrbijo za
religiozne vaje svojih revežev, pustijo jih, da
živijo in umrejo kot živali.
G 17

Povezani z Jezusom ostanemo po večkratnem
vredni rabi svetih zakramentov. Glejte tu na
oltarju

čudež

Božje

ljubezni.

Jezus

biva

skrivnostno v Najsvetejšem zakramentu v podobi
kruha med nami. Naš prijatelj sliši naše prošnje,
kliče: "Pridite k meni vsi…" In če ne moremo mi
k njemu, hiti na obisk k bolniški postelji, da bi nas
tolažil, krepil. Kje je kakšen narod, ki mu je
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njegov bog tako blizu kot nam kristjanom? (Ps)
Kako daleč pa smo mi od njega! Kako redko ga
obiščemo, se bližamo njegovi mizi?
sv. krst in pogreb

G6

Od krsta pa do smrti nobeno ime ni tolikokrat
omenjeno, a tudi tolikokrat onečaščeno, kot
Jezusovo ime!

sv. krst

G 14

Pri krstu smo sklenili z Bogom zavezo miru:
"Pojdi v miru in Gospod naj bo s teboj".

G 15

Ko smo pri svetem krstu postali čisti oprani božji
otroci, tedaj je tudi duhovnik rekel: "N. pojdi v
miru in Gospod naj bo s teboj!" Toda kako dolgo
je trajal ta sladki božji mir? Do prvega težkega
greha.

Slavljenje

G1

Slava in čast pa tudi vama Marija in Jožef, ki sta
bila vredna, da je Večni svojega edinorojenega
Sina zaupal vama. /…/ Blagrovati vaju hočemo
tudi mi, dokler ne bomo nekoč tudi mi deležni te
nebeške sreče, ki nam jo je Odrešenik na današnji
dan prinesel in za kar so nam angelski zbori želeli
srečo v pretekli noči.

izkazovanje
spoštovanja
časti

G6
in

O, veselimo se zmagoslavnega imena, le v njem je
zveličanje, a izkazujmo Jezusu tudi dolžno
spoštovanje in čast:
a) s priznavanjem svoje vere: "Verujem v Jezusa
Kristusa

edinorojenega

Sina…"

Naj

bo

zasramovanje - tudi preganjanje kot apostole, ki
so se veselili zaradi Jezusovega imena.
b) z izvajanjem del vere, da nismo kristjani le po
imenu, temveč tudi živimo kot kristjani. Naj jeste
….vse v Jezusu …
c) da s strahospoštovanju izgovarjamo njegovo
ime, se odkrijemo, priklonimo, da se pripognejo
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vsa kolena,
d) z ljubeznijo, ko se srečamo uporabimo star
krščanski pozdrav: "Hvaljen Jezus!", za katerega
je dal papež Sikst V. 100 dni odpustka. e) z zaupanjem tudi imenovati.
darovanje (ofer)

G3

Prav zato je sveta Cerkev postavila današnje
darovanje (= ofer) in 4. najzaslužnejša miloščina
je na oltar položen denar za reveže. - Prvi kristjani
so prinesli vsako nedeljo svoje darove in jih
položili na oltar, od teh so dobili reveži svoj del.
/…/ V spomin na ta starodavni krščanski običaj se
je ohranilo le še današnje darovanje in darovanje
na velikonočno nedeljo. /…/ Čemu pa se porabi
denar, ki ga darujemo na oltar? Pojdi z menoj v
predsobo krajevnega dušnega pastirja, tam ti bom
pokazal mnogo parov čevljev, ki so pripravljeni za
otroke, da lahko obiskujejo šolo, za mnogo starih
moških in žensk, da lahko pridejo v cerkev.
Pospremi duhovnika k bolnim, tam boš našel
mnogo zapuščenih brez zdravil, brez oskrbe, često
ni soli, nobenega praška moke pri hiši. Na oltar
položeni darovi kupijo revežem drva, pogosto
plačajo najemnino, bolnim zdravila in nego.
Mnogo bolj revni in potrebni so tisti domači
siromaki (= Hausarmen), ki jih je sram ali pa ne
morejo potrkati na tvoja hišna vrata in prositi za
pomoč, kot pa tisti, ki obhodijo vse ceste in ulice
ter prosijo za miloščino pri vseh vratih. Zato je
mnogo

bolj

zaslužno,

da

položimo

svojo

miloščino na oltar, kot da jo delimo doma pogosto
nevrednim. Tako brzdamo prosjačenje po ulicah,
ki z vsakim letom narašča ter namesto blagoslova
prinaša le kletev in povečuje revščino.
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skrb za revne

G1

Vprašali boste, kje je sedaj ubogi otročiček Jezus,
saj bi radi šli in mu prinesli svoj dar? Ne prek
dežel in morij v Betlehem, reveži vašega kraja so
udje Jezusa Kristusa, kar storite njim, storite
njemu samemu. Daritveni oltar za reveže je tukaj,
tiste jasli, kjer mu

lahko izkažemo

našo

hvaležnost. Tu prešteje naše darove, tu jih zapiše
v knjigo večnega življenja. Kar daste revežem to
posodite Bogu. Reveži so rodovitno zemljišče.
Skrb

G2

Prav tako hudobno ravnamo tudi mi, ko resnično
ubogim ne privoščimo strehe nad glavo, ko
bolnemu ne pomagamo, ko nagega z gesto "Naj ti
Bog pomaga" hladno odpravimo.

G2

Še huje ravnamo, če pošljemo siromaka: hlapca,
služabnika, ki je postal v naši hiši star ali bolan, za
katere smo pred Bogom in svetom dolžni skrbeti,
beračit. /…/ Lastni otroci zaukažejo svojim
staršem beračiti in jim (naberačeno) prinesti
domov. Tako cele občine spravijo svoje reveže
beračiti, katere bi morali po božji zapovedi in
cesarjevem zakonu preživljati.

G2

Daj otroku kos kruha in nikoli denar. Še kaj za
mater ‒ mati naj prosi za otroke ne obratno. Za
revne potujoče rokodelske pomočnike naj bo v
vsakem pomembnem kraju hiša, kjer delijo,
kamor tudi druge hiše prispevajo.

G3

Tretja, daleč najvrednejša miloščina za zdrave
roke je delo, za bolne in dela nezmožne pa streha
nad glavo. Koliko revnih otrok, ki bi si lahko sami
zaslužili vsakdanji kruh, bega naokoli. Nihče jih
ne sprejme, nihče si noče vzeti časa, da bi
takšnega reveža kaj naučil. Marsikatera družina
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nima zaslužka, ker jim nihče ne pomaga, da bi
dobila delo. Oče in mati pošljeta otroke beračiti in
jih učijo krasti ter sledijo otrokom pri beračenju.
Koliko mojstrov pošlje svoje pomočnike pozimi
proč in jih tako prisili, da vzamejo beraško palico.
Ko pa je takim ljudem postala beraška palica
enkrat v roki topla, je nikdar več ne odložijo, da
bi zopet prijeli za marljivo delo. O, kakšna
zasluga je, če vzamemo takšnega otroka v službo
ali ga vzgajamo, brezposelnim oskrbimo delo,
pomočnika še obdržimo, čeprav obrt ne gre več
dobro.

enako

Bog

bo

takšno

miloščino

blagoslovil. Od Božjega blagoslova vse zavisi.
Reveže, bolne pa naj bi nastanili in oskrbeli tam,
kamor spadajo, če pa nimajo lastnega prostora,
niti svojcev, potem je ves svet njihova domovina,
vsak človek brat ali sestra in kdor jih sprejme,
sprejme Jezusa samega.
pomoč

trpečim G 20

dušam v vicah

Kakšna sladka tolažba je zato za trpeče duše kot
za nas nauk naše matere svete katoliške Cerkve,
da jim lahko pomagamo, če le hočemo:
a) s sveto mašno daritvijo, ki se daruje za žive in
umrle kot spravna daritev. /…/
b) z molitvijo. /…/ Sveta in koristna je torej misel
za pokojne… Zato Cerkev vsak večer z navčkom
opomi vernike, da se spomnijo svojih dragih
pokojnih, zato vodi danes in jutri svoje otroke h
grobovom umrlih in jih uči, da kličejo in molijo:
"Gospod, daj jim večni mir in večna luč… "
c) z drugimi dobrimi deli, ki jih opravljamo zlasti
za naše umrle svojce, kar so morda zaradi nas
zakrivili, morda storili marsikatero krivico, da bi
nam zapustili večje premoženje, morda iz slepe
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ljubezni do nas prezrli marsikateri naš prestopek.
Dolžnost ljubezni zahteva od nas, da krivico
poravnamo, svoje življenje poboljšamo, da bi
skrajšali njihovo trpljenje. Tako kot je Jezus svojo
zaslugo namenil nam, tako vsak za drugega. To je
najlepša hoja za Kristusom. Stolz.*Leg. Non 60 d) s pridobivanjem odpustkov, ki jih s krščansko
ljubeznijo namenimo umrlim. Kolikokrat je tvoj
oče zamudil bogoslužje, zamudil prejem svetih
zakramentov, da bi zate zaslužil vsakdanji kruh.
Kolikokrat je tvoja rajna mati opustila molitev, da
bi te spravila na noge. Sedaj ti, sin, hčerka to
nadomesti za pokojne starše, prejmi večkrat svete
zakramente in nameni posebni sad le-teh dušam
pokojnih. To je tolažba občestva svetnikov,
neizčrpni zaklad Jezusovih zaslug in njegovih
svetih.
duhovna
miloščina

G3

V čem pa je duhovna miloščina? V dobrih delih
duhovnega usmiljenja, kot jih uči katekizem,
aplicirana na reveže. Če imaš v hiši ubogega t.i.
revčka,* nauči ga znamenje križa in moliti,
kolikor gre. Ko ti pride beraški otrok v hišo, pusti,
da pove najprej Očenaš itd. preden mu daš košček
kruha. Če te na cesti prosi berač ali beračica,
vprašaj ga prej koliko je bogov, zakramentov itd.
preden mu daš krajcar. Če slišiš, da otroci berače
zafrkavajo, le ti pa preklinjajo, opomni obojne. Če
kak revež prenoči v tvoji hiši, izprašaj berača zelo
natančno, če je bil v nedeljo v cerkvi in v kateri.
Če je bil pri sveti spovedi, če lahko obudi kesanje
in obžalovanje itd.- Ko pride sveti velikonočni čas
in pride v hišo ali v vas duhovno zapuščen berač,
zavzemi se zanj, očisti ga kolikor je mogoče,
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pripravi

ga

in

pelji

k

sveti

spovedi

in

velikonočnemu obhajilu, in storil si veliko dejanje
duhovnega usmiljenja na njem. In ko morda kak
zapuščen berač umira, ne pusti njegove uboge
duše propasti, poskrbi, da vredno prejme svete
zakramente za umirajoče, umre v Gospodu in ga
krščansko pokopljejo. Čeprav se ti berač ne
zahvali, Kristus

pravi,

da ti

bo tisočkrat

povrnjeno. "Resnično povem vam… "
G 21

Zakaj te je Bog preobilno blagoslovil s časnimi
dobrinami,

medtem

ko

tvoj

sosed

trpi

pomanjkanje? Zato, da mu daš od svojega obilja
in bi bil Božji darovalec miloščine. "Dajte in vam
bo dano, zvrhana mera …"
Molitev

G 17

Z njim povezani ostajamo po molitvi, zjutraj,
opoldne in zvečer, kot slavček. O ne dovolite da
molitev izgine, je ključ nebes. Vcepite ljubim
malčkom ljubezen do molitve, ona je njihov
zaščitni duh skozi življenje. Vsak hišni gospodar
je škof

svoje hiše, svoje družine, molitve so

žrtveni darovi (= Opfergaben).
G 21

Z besedami se hočemo zahvaliti dajalcu vsega
dobrega, ga pri mizi slaviti z glasno molitvijo.
Tako je storil Jezus, tako vsi verni kristjani. Samo
moderni izobraženci se sramuje moliti zahvalno
molitev, pa naj bo ta glasna ali tiha, pred ali po
jedi.

Potrpljenje

G 17

Potrpljenje v križih in težavah. Ker tu je čas naše
priprave, tegobe/pobitost šola, trpljenje ogenj, biti
moramo čisto zlato. Tudi Kristus je moral trpeti,
in tako iti v svojo slavo… Vse le kratek čas, ne
dolgo, večno…
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izpolnjevanje

G 17

dolžnosti

Zvestoba našim stanovskim dolžnostim, dobro
uporabiti tiste talente, ki nam jih je zaupal. Pred
Bogom so vsi stanovi enaki, povračilo je le po
zvestobi (na robu: Thomas More. Vol 362)

dobra dela

G4

Zato moji prijatelji, delajmo dobro, tako dolgo ko
imamo še čas.

G 17

Opravljanje dobrih del za večnost. Vsakdo ima
trojne prijatelje. Le krepost in dobra dela ga
spremljajo v večnost.
O, delajmo dobro, živimo na zemlji revno in da
nekoč bogati vstopiti v Jezusovo nebeško
kraljestvo

bogoslužje

G 17

Z našim Odrešenikom ostanemo združeni po
javnem bogoslužju ob nedeljah in praznikih. To je
vez naše povezanost med seboj in z Jezusom, po
njem z nebeškim Očetom. Ko je Lucij, nek
duhovnik z mnogimi kristjani…. Vendar ni dovolj
ena tiha sveta maša, potrebna je tudi božja beseda,
sicer je izpolnjena le prva polovica cerkvene
zapovedi. O, naj nam postane vsaka nedelja in
vsak praznik ena postaja bliže k nebesom, k večni
domovini.

biti boljši

G5

Vsak naj začne pri sebi, v svoji hiši. Bodi
stanoviten in nadaljuj, kmalu bo okrog nas bolje.
Vse bo boljše, če bomo sami boljši.

držati se Boga

G5

Naša trdna katoliška vera naj bo naš ščit, katoliška
Cerkev skala, naše varno sidro trdno zaupanje v
Boga. Trdno se hočemo držati Boga, našega
svetega očeta Pija IX., našega …(nečitljivo)
deželnega vladarja Franca Jožefa, moliti in zvesto
izpolnjevati svoje dolžnosti, potem, četudi se svet
zruši, mi bomo še stali na njegovih ruševinah.
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mir duše

G 15

O vzemite, ta sladki mir duše in ga varujte bolj
kot denar in dragulje, dokler vas ne bo nekoč
poklical k večni miru.

velikonočni
ponedeljek

G 13
–

Odbila je polnoč, od hriba k hribu zadonijo kot
grom streli veselja. Življenje se je povrnilo v tiho
dolino.

kresovi

Ura je ena zjutraj in glej na čelu

veličastnega

Gólovca

(Koralpe)

se

dviga

plamenček, vedno svetleje se dviga kvišku. In ob
njem drugi, v daljavi tretji. Ura je dve zjutraj in
vsa dolina je podobna plamtečemu morju, kot da
se je to jutro nebo spustilo k zemlji. Vse se giblje
in hiti ven, da vidi čudovite velikonočne kresove.
Eni strmijo v to nenavadno lepoto, drugi
občudujejo polno luno, čudovito noč, eni veselo
molijo

rožni

venec,

drugi

brez

višjega

religioznega čustva puhajo svoj tobak. Ura bije tri,
še plamtijo ognji veselja v najlepšem sijaju. Nato
luči postopoma ugašajo, ljudje gredo domov. Eni
si voščijo dobro jutro, drugi, čeprav v jutranjem
mraku, lahko noč.
bela nedelja

G 14

Zato pozdravljam danes na belo nedeljo: Pax
vobis, moji božji prijatelji, njegovo podobo ste
očistili, vse na vas ugaja Bogu. Pax vobis, vaše
telo je tempelj, prestol Srca Jezusovega, bivališče
Božjega miru qui diligit et veniemus, mansionem
faciamus. Mir vam bodi!

sv.

trije

kralji/ G 2

Naj bo današnji dar, ki ga prinašamo s svetimi

Gospodovo

tremi kralji trem svetim osebam Jezusu, Mariji in

razglašenje

Jožefu, odvisno od našega premoženja, obilen.
G8

V starih časih je bila pobožna navada, da so na
vsaka hišna vrata napisali 18 G M B 46, celo na
železo in na vrata stolnice. Kaj je to pomenilo?
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Stari so rojstvo Odrešenika spoznali za največjo
blagodejnost (upanje??), da tega ne bi pozabili so
to zapisali na sobna vrata, v spomin na modre
označili njihova imena (na robu: ki so iz poganov
/poganskih dežel???/ prvi Jezusa) Lepa navada. Še
lepši je ta spomin v srcu.
G9

Na današnji dan se je prikazala najprej poganom
in jih vodila k Jezusu, njihovemu Odrešeniku.
Zato se imenuje ta praznik Praznik Gospodovega
razglašenja. Ko so modri videli zvezdo …
Na današnji dan so se modri kraljevega porekla in
časti poklonili Odrešeniku sveta, ga kot prvi
počastili z vero (= kot prvi verniki), zato
praznujemo slovesni praznik svetih treh kraljev.
Na današnji dan naj naša srca hvaležno vzplamtijo
v zahvalni daritvi za dragoceni Božji dar, ki nam
ga je Božji Sin prinesel na ta svet, za nebeško
zvezdo prave krščanske vere, ki nas varno vodi k
našemu cilju, k Bogu, k našemu večnemu
namenu.
V starih časih je bil pobožen običaj, da so na
vsaka

hišna

vrata

napisali

letnico

leta

Gospodovega in tri začetne črke imen svetih treh
kraljev, ki so jih tako spoštovali, da so njihova
sveta imena uporabili kot izvesek/ščit blagoslova
proti vsem vidnim in nevidnim sovražnikom
našega zveličanja v življenju in smrti. Zakaj?
Gotovo zato, da bi se ob vsakem odhodu in
prihodu spomnili na največji dar, na vero, ki nam
jo je Jezus Kristus prinesel pred 1861 leti, ki je
enako nebeški zvezdi začela svetiti ljudem, ki je
(zvezda) svete tri kralje srečno privedla k Jezusu
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in bo tudi nas vodila, če bomo hodili v njeni luči.
Tako dolgo, ko imate luč hodite v luči, zato da
boste otroci luči.
G 10

Naša mati katoliška Cerkev praznuje danes
praznik velikega trojnega veselja in vabi svoje
verne otroke, da ga skupaj z njo obhajajo z
velikim veseljem in hvaležnostjo. Razodela se je
namreč božja milost, ki prinaša zveličanje vsem
ljudem. Uči nas, naj se odpovemo brezbožnosti in
posvetnim željam ter trezno, pravično in pobožno
živimo, ko pričakujemo, da se bo uresničilo
blaženo upanje in razodelo veličastvo velikega
Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa. (Tit
2,11-13), ki se je človeštvu tako čudovito razodel
kot Zveličar in Odrešenik.
Odrešenik ubogih Adamovih otrok se je razodel
poganom po čudoviti zvezdi (Hist. festi.). Mesija
se je razodel Judom s krstom v Jordanu, ko je
zadonel glas nebeškega Očeta: "To je…."
Odrešenik se je razodel kot Božji Sin s prvim
čudežem v Kani in njegovi učenci so verovali
vanj. Judom in poganom je vzšlo sonce Božjega
veličastva, s sovjimi žarki resnice in ljubezni
razsvetljuje

ves

svet.

To

je

prvo

veselje

današnjega praznika Gospodovega razglašenja.
2. Toda svetla zvezda krščanstva ni vzšla le na
Jutrovem, temveč tudi v naši domovini. V tej
dolini se je razodela dobrota in človekoljubnost
Boga, našega odrešenika, a ne zaradi pravičnih
del, ki bi jih bili storili mi, marveč iz svojega
usmiljenja, nas je odrešil po Jezusu Kristusu,
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našem Odrešeniku, da bi bili po njegovi milosti
opravičeni in bi postali dediči večnega življenja.
(prim. Tit 3, 4-7)
silvestrovo

G4

Moji spoštovani, na podobno postajo smo danes
dospeli

tudi

mi

na

našem

tuzemskem

popotovanju. Z večernimi žarki poslavljajočega se
sonca se poslavlja od nas tudi leto 1859, z
udarcem dvanajste ure se potopi v morje večnosti,
da se nikdar več ne vrne. Ta noč je usodni most z
vsebino nestalnosti. Vse je prehajanje. Na
polnočnem pragu med starim in novim letom
stojimo vsi na tistem vzvišenem vrhu gore Nebo.
Kako važen trenutek je prehod v novo leto. Važen
za vsakega človeka, da se zave vrednosti svojega
kratkega življenja. Dragocen za vsakega vernega
kristjana, da ne pozabi, da je kratkotrajno življenje
cena za večnost. Tudi za nas se ne da z vsem
zlatom sveta plačati. Ah, saj je za mnoge med
nami to poslednji Silvestrov večer, ki ga skupaj
slavimo.
godovni dan

G 19

Najbolj vesel dan celotnega leta je za nas god,
praznik tistega svetnika, čigar ime nosimo.
Prijatelji pridejo in čestitajo, obnovi se ljubezen,
tisti ki vso leto ne mislijo na nas, pošljejo pisma
prek hribov in dolin in se nas spomnijo ob godu.
Resnično najbolj razveseljivi dan.

Božič

G1

Noben dan v letu ni tako radosten kot današnji,
nobenega sveta Cerkev ne obhaja slovesneje kot
prav današnjega, zato dovoli vsakemu duhovniku,
da daruje 3 svete maše.

praznik

sladkega G 6

imena Jezusovega

Danes, ob vzvišenem prazniku imena Jezusa,
našega
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zmagoslavnega

Odrešenika,

želimo

premišljevati:
1. veličastvo sladkega Jezusovega imena, da bi
poživili našo vero.
2. moč in oblast zmagoslavnega Jezusovega
imena, da bi okrepili naše upanje
3. Dajmo Jezusu za god tudi lepo vezivo, da
ogrejemo našo ljubezen do Jezusa. (na robu: ….
ste s tem novoletnim darilom zadovoljni? Dajmo!)
"Ne nam, Gospod, ne nam, ampak tvojemu imenu
gre slava".
G7

Cerkev obhaja prav danes praznik sladkega imena
Jezusovega, odpira svoje duhovne zaklade ter z
odpustki obdari svoje dobre otroke, ki z vrednim
prejemanjem

svetih

zakramentov

obhajajo

ljubeznivi god njenega božjega ženina. Cerkev,
nevesta božjega Jagnjeta, nam na god svojega
ženina, našega Gospoda in božjega Kralja, ponuja
darove.
Slovesni praznik Jezusovega imena danes ne
moremo lepše niti koristneje praznovati, kot da
prav iskreno premišljujemo:
I. Kaj ta katoliški pozdrav velikega pomeni
II. Kaj nam ta lepi pozdrav: Hvaljen bodi Jezus
Kristus, koristi.
pepelnica

G 11

Začne se sveti postni čas z blagoslovom pepela,
da se spomnimo:
1. na minljivost našega življenja, /…/
2. na pokoro in spremembo mišljenja, ki jo
začenjamo, da bi odmrli grehu, živeli le za Boga
in kreposti.

postni čas

G 12

Kako žalostni so bili dnevi trpljenja minulega
postnega časa!
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velikonočno

G 12

Dozdevalo se je, kot da je v zadnjih dneh
preteklega tedna zamrlo vsakršno veselje. Cerkev

tridnevje

je bila odeta v žalost - sladke melodije orgel so
utihnile, zvonovi so molčali, v posvečeni božji
hiši so zazveneli le žalni spevi. Razžaloščena
nevesta je žalovala ob grobu svojega ljubljenega
ženina, ki ga je umoril podli greh ‒ Božja Cerkev
ob grobu svojega Gospoda in Odrešenika, ki je
zanjo umrl, njeni dobri otroci so jokali z njo.
G 13

V globoki tišini je minil tihi petek in v soboto smo
iz kamna ukresali novo luč in med pobožnimi
spevi prižgali blagoslovljeno velikonočno svečo
kot simbol Odrešenika, ki je rekel: "Jaz sem luč
sveta…" Kot se od te nove blagoslovljene luči
prižiga vse ostale luči, tako vsi ljudje prejmejo od
Jezusa luč spoznanja Boga in človekoljubja. To
nam pove velika svetlo goreča velikonočna sveča.

velika noč

G 12

Bratje, praznujmo veliko noč, "pa ne s starim
kvasom hudobije in zla, ampak z nekvašenim
kruhom iskrenosti in resnice." (1 Kor 5,8)
In kakšno veselje navdaja danes ves krščanski
svet, kakšna radost doni v celotni katoliški
Cerkvi! Kristus je vstal, tako je zadonelo v na
novo oživljeni Božji hiši in milijoni ljudi danes
drug drugemu veselo vzklika: "Aleluja!" Zvonovi
spet zvonijo, veseli glasovi odmevajo v višavah, z
enega hriba k drugemu se sliši glasen vzklik
veselja: "Aleluja! Hvalite Gospoda!" ‒ Da, hvalite
Gospoda, Mogočnega, katerega ime je sveto.
Hvalite Gospoda Jezusa Kristusa zmagovalca nad
smrtjo in peklom, slavno vstalega, ki nam je
današnjo nedeljo naredil za dan zmage nad
hudobijo greha, da bi se tudi mi na ta dan veselili
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in radovali.
V znamenje tega velikega veselja je v navadi, tako
pri nas kot tudi v Rusiji, poslikati rdeče
velikonočno jajce in se med seboj pozdraviti z
veselim vzklikom: "Kristus je vstal! Aleluja!"
G 18

Drugo

je

jutro

veselega

vstajenja

našega

Odrešenika, ko je od ust do ust šla vesela novica:
"Gospod je vstal, zopet živi in se prikazal svojim
ljubljenim učencem." Žalost se je spremenila v
glasne vzklike veselja, tarnanje v veselje.
velikonočni čas

G 14

Sedaj v svetem velikonočnem času naj preneha
vsako sovraštvo, naš kralj Jezus, ki je molil celo
za svoje mučitelje, je podal roke. Krivica umrla,
krivica pozabljena. Mir, sloga med zakonci,
sosedi, zato z veseljem: Mir z vami.

vnebohod

G 17

Prav danes, ko je Jezus naš Zveličar prišel v večno
domovino, nam s svojim vnebohodom odprl vrata,
ko je šel k svojemu in našemu Očetu, da bi nam
pripravil prostor, sem se jaz prvič pojavil tukaj, da
bi vas povabil, da pohitimo na zelene višine
Oljske gore, kjer se Zveličar poslavlja od svojih
učencev in se, ko jih blagoslavlja, dviga k Očetu.
Povabim vas, da v duhu skupaj za trenutek
pogledamo daleč prek sonca, lune in vseh zvezd, v
tisto blaženo domovino, kjer ne tečejo solze, kjer
je cilj in konec nas vseh, - da gledamo tisto
očetovo hišo kjer je tudi za nas že pripravljen
prostor.

binkošti

G 18

Najbolj vzvišeno, slovesno in blagoslovljeno je
tretje jutro binkoštnega praznika, ko se je Sveti
Duh v šumu silovitega viharja in v obliki ognjenih
plamenov izlil nad Gospodovimi učenci, tako kot
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jim je bil Jezus obljubil. Bili so polni Svetega
Duha, luč je bila v njihovem umu, moč je
napolnila njihova srca. Veliko delo odrešenja je
bilo dovršeno, katoliška Cerkev, ustanova, ki jo je
postavil Jezus, je bila ustanovljena. Sveti Duh je
bil poslan in prenovljeno obličje zemlje. (Ps) To
je bilo veliko slovesno jutro prve birme v
Jeruzalemu pred 18. stoletji.
II. Kar se je zgodilo v Jeruzalemu naj se danes
obnovi v tej božji hiši. Praznujemo binkošti,
milosti poln binkoštni praznik za našo mladino,
prihod Svetega Duha po zakramentu svete birme.
Te mladeniče in device bodo prevevale tolažilne
besede Jezusove obljube: "Hočem Očeta…. kdor
mene ljubi, prišli …in pri njem prebivali".
O, kakšno slovesno jutro za starše, otroke in botre.
"To je dan, ki ga je Bog naredil, da ga mi…. " Da
bi nam vsem ta dan postal praznik milosti in
blagoslova, naj nam zadostujejo tri besede v
spodbudo …
vsi sveti

G 19

Praznik vseh svetih, godovni dan nas vseh, vseh
milijonov

kristjanov,

katerih

zavetniki

prestolujejo tam v nebesih, ki jih po opisu
evangelista sv. Janeza nihče ne more prešteti.
zahvalna nedelja

G 21

Kar je Bog tako čudovito sejal celo leto, to smo
mi bogato poželi in spravili, danes pa se zbrali, da
bi se mu zahvalili, kot nas apostol narodov
opominja: "Vse, karkoli delate…" /…/ Še lepša in
bolj vzvišena naj bi bila po spravljenih pridelkih
naša zahvalna procesija. Danes naj še glasneje
zadoni: "Veliki Bog hvalimo te! Gospod, slavimo
tvojo moč. Pred teboj se priklanja zemlja in
občuduje tvoja dela"**
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Zato obhajajo na

Koroškem krščanska župnijska občestva tudi
zahvalno procesijo. Belo oblečene deklice nosijo
košarice vseh sadov od krompirja do grozdja in lete položijo na Gospodov oltar, ki te blagoslovi, da
bi se tako izpolnil opomin svetega Pavla: "Vse kar
delate…. naj jeste…"

3.2.2 Dolžnosti in pravice v cerkvi
V poglavju želimo predstaviti nekatere odlomke iz govorov bl. A. M. Slomška o
dolžnostih in pravicah posameznikov in skupin v Cerkvi. Iz obravnavanih govorov je
razvidno, da se avtor pogosto obrača na starše, posameznike v nekaterih odgovornih
službah, pa tudi na skupine (reveži, katoličani, verniki …). V govorih so izpostavljene
posamezne naloge, za katere bi lahko rekli, da so samoumevne in nič posebne, a če
dobro pomislimo, večina ljudi najhitreje spregleda prav tisto, kar jim je vsakdanje. To
kar nam je postalo navada, od posameznika več ni deležno tolikšne pozornosti in zato
postanemo površni. Slomšek pa želi, da vsak naredi vse najboljše, da se trudi in da bi
hodil po poti, ki vodi v nebesa.

Tabela 6: Dolžnosti in pravice posameznih skupin v Cerkvi

POSAMEZNIKI/

ŠTEVILKA

SKUPINE

GOVORA

Oče

G5

DOLŽNOST/

PRIMER IZ GOVORA

PRAVICA
Če oče ljubi svoje otroke in vzgoja
ljubkuje … vzame šibo…

G6

Le oče ima pravico določiti poimenovanje
svojemu otroku ime. Zato je otrok
nebeški

Oče

tudi

poslal

nadangela Gabrijela k Mariji
in potem k Jožefu: "Daj mu
ime Jezus - to je Odrešenik
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ali Zveličar - ker on bo
prinesel

mojemu

ljudstvu

odrešenje".
starš(-i)

G2

Slabi starši, ki svoje otroke vzgoja
ničesar ne učijo, niti ne
navajajo na delo.

G 12

Tako kot dobri starši podarijo obdarovanje
svojim

otrokom

velikonočno

za

slavje

sv.
rdeča

velikonočna jajca …
G 13

Zato

starši,

pripovedujte razlaga

svojim otrokom o njih in vaši krščanskih
otroci svojim naslednikom do znamenj
konca časov, da pomenijo
velikonočni kresovi Jezusa
Kristusa,

slavno

vstalega

Odrešenika, ki je rekel: "Jaz
sem luč sveta. Kdor hodi za
menoj, ne bo taval v temi,
temveč bo imel luč življenja".
(Jn 8,12) Zato tako dolgo ko
imate luč, verujte v luč
Jezusovega nauka, da vas ne
zajame tema.
občinski načelnik

G2

Občinski

načelniki,

ki skrb

za

dopuščajo slabe ljudi, ki jim zapuščene otroke
večajo število beraških otrok,
in ne poskrbijo, da bi otroke,
ki se potikajo okoli, spravili
delati.
sosed

G2

Sosedi, ki reveže, ki bi si dati revežu delo
lahko še služili kruh ne
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sprejmejo (na delo).
duhovnik

G1

Noben dan v letu ni tako maševanje
radosten

kot

ob

današnji, nedeljah

nobenega sveta Cerkev ne
obhaja slovesneje kot prav
današnjega,
vsakemu

zato

dovoli

duhovniku,

da

daruje 3 svete maše.
Revež

G1

Sreča in blagor tudi vam biti srečen
reveži, ki se vam dozdeva, da
je sonce sreče že zašlo,
razveselite se danes. Nekoč,
pred Jezusom, je bila revščina
znamenje zavrženosti, odkar
si jo je izvolil za svojo
življenjsko družico, je pred
Bogom in ljudmi spoštovana,
če ni zaradi lastne krivde.
Posuši svoje solze ti revež, ki
ti ni namenjena lastna streha,
tudi Jezus… Rojstvo Jezusa
Kristusa

je

zdravilo

(sv.

Avguštin)
G2

Odkar sem se kot ubog enakost/biti brat
otročiček rodil v hlevu, so ali sestra Jezusu
postali reveži moji bratje in
sestre".

Katoličan

G7

"Hvaljen bodi Jezus Kristus!" biti prepoznaven
je parola, geslo v katerem se katoličan
katoličani prepoznavajo.

Vernik

G7

Kako pusti,

kako prazni, pozdravljanje s:

pogosto lažnivi so takšni »Hvaljen
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bodi

vsakodnevni pozdravi; kako …«
ljubek, blagoslovljen pa je v
nasprotju z njimi pozdrav:
"Hvaljen bodi Jezus Kristus".
Zato imajo duše, ki Boga
ljubijo, navado, da se med
seboj

pozdravijo

s

tem

- svoja hišna

pozdravom

vrata - da z njim zaključijo
svoja pisma.
G7

Ne le z besedami, pokaži biti

kristjan

v

tvojo hvalo tudi v dejanjih, besedi in dejanju
"Vse, karkoli delate v besedi
ali v dejanju, vse delajte v
imenu Jezusa Kristusa" (prim
Kol 3,17), k temu te pozove
katoliški pozdrav: Hvaljen
bodi Jezus Kristus. Kako to?
a)

Srečaš

kristjana,

katoliškega

ki

te

pozdravi:

Hvaljen bodi Jezus Kristus.
Kot moški privzdigni klobuk,
kot ženska prikloni svojo
glavo

pred

imenom,

v

katerem se edinole lahko
zveličamo,

ki

razveseli

nebesa, pred katerim pekel
vztrepeta. Starši naj učijo
svoje otroke ta lepi običaj,
učitelji svoje učence. Kdor ne
spoštuje svojega cesarja je
slab podložnik, kdor ne časti
svojega
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Zveličarja

in

Gospoda, je slab kristjan.
Kdor Kristusa ne ljubi, naj bo
preklet (S. Pavel)
b) Greš mimo samotnega
križa na polju, noben človek
te ne pozdravi, tedaj ti kliče
križ: "Popotnik poglej me!"
Ti

uzreš

podobo

tvojega

ljubljenega Odrešenika. Kaj
je tvoja dolžnost? Da izrečeš
lepi pozdrav: Hvaljen bodi
Jezus Kristus. - Odkrij svojo
glavo,

prikloni

se.

Ptice,

drevesa, trava, vsa ustvarjena
bitja, vsa narava odgovorijo:
Amen na vekomaj! Kako
bodo bitja tožila brezbožnega
grešnika,

ki

je

podobe

razrezal, prevrnil…..
c) Ali ko prideš v cerkev
pozdravi: "Hvaljen bodi Jezus
Kristus!" Greš pravkar skozi
mesto,

naproti

gospoda

ti

pride

kaplana

z

Najsvetejšim. Kaj si dolžan?
Judje

bežijo

vstran,

protestanti morajo z razkrito
glavo obstati, verni katoličan
poklekne

in

spoštovanjem

z

globokim
počasti

Gospoda nebes in zemlje.
G9

Veri pripada v našem srcu dati
prvo mesto, kdor ji nameni mesto
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veri

prvo

drugo mesto nima vere, kdor
vidi v njej in jo obravnava
zgolj kot zadevo dostojnosti,
ta se gre z njo nevarno igro.
Vera je najvažnejša zadeva
našega življenja in terja od
nas

najvišjo/največjo

pozornost,

vso

našo

požrtvovalnost.
G 10

Uči nas, naj se odpovemo odpoved
brezbožnosti in

in

posvetnim pričakovanje

željam ter trezno, pravično in
pobožno

živimo,

pričakujemo,

da

ko
se

bo

uresničilo blaženo upanje in
razodelo veličastvo velikega
Boga in našega odrešenika
Jezusa Kristusa. (Tit 2,1113), ki se je človeštvu tako
čudovito razodel kot Zveličar
in Odrešenik.
G 10

Nam je ljubi Bog iz samega sprejeti
usmiljenja

že

v

in

zibelko ohranjati

položil vero, v kateri lahko vero/biti

dedič

postanemo božji otroci in nebes
dediči nebes.
G 17

Vsako nedeljo z marljivim obisk sv. maše ob
poslušanjem

božje

besede nedeljah

enako marljivim čebelam jo
množili

(=

širili).

Ali

poskušamo

biser

vere

neokrnjeno

ohraniti

našim

zanamcem? Na to vprašanje
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mi odgovori ta prepogosto
prazna božja hiša, naše na
splošno

tako

brezverno

vedenje.

3.2.3 Naloge vernikov
Spodnja tabela nam na enem mestu prinaša kratke odlomke iz govorov bl. A. M.
Slomška o nalogah vernikov. Izpostavili smo naloge, katere nalaga staršem, hišnim
gospodarjem in gospodinjam, otrokom, botrom, zakoncem, mladim, določenim
poklicem, Cerkvi, vernikom in vsem ostalim. Po pregledu govorov bi lahko rekli, da se
za vsakega najde kakšen nauk ali napotek, kako naj ravna. Slomšek je v govorih zelo
širok in želi zajeti vse, vse, ne glede na razlike, želi usmeriti na pot zveličanja. Na
kratko lahko povzamemo njegove napotke s tem, da se vsak naj trudi delati dobro,
spoštovati Boga, drugega in sebe ter živeti po Božji volji.

Tabela 7: Naloge vernikov

POSAMEZNIK/

ŠTEVILKA

SKUPINA

GOVORA

PRIMER IZ GOVORA

NALOGA

VERNIKOV
Oče

G 12

To

je

največja

zmaga, posredovanje

najvišje zmagoslavje, toda s nauka
krvjo

obarvana,

krvavo- naslednjim

rdeča zmaga. In v pobožen rodovom
spomin na to zmagoslavno
smrt

našega

ljubečega

Odrešenika, ki je iz ljubezni
do nas prelil svojo kot rdeče
vrtnice obarvano kri, nam
bodi

rdeče

pobarvano

velikonočno jajce, ki si ga na
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vere

današnji dan damo drug
drugemu. /…/ O ljubeči
očetje, povejte to svojim
sinovom. /…/ Glej, tako je
Jezus ljubil tudi tebe, da je
na križu prelil svojo kri do
zadnje kapljice, da bi nas
odrešil

greha,

tega

največjega zla in bi nas
naredil

za

srečne

Božje

otroke. Zato ne greši, da se
njegova kri ne bi izgubila na
tebi. Nikoli ne pozabimo na
to ljubezen, da te sreče ne bi
spet

izgubili,

suženjstvu

se

prodali

greha!

Večno

brez konca, kot to okroglo
rdeče

jajce,

je

naša

blaženost, ki nam jo je Jezus
tako drago kupil s svojo
krvjo.
hišni gospodar

G 16

Vsak hišni gospodar je pastir varovanje
svoje družine, njegova sveta
naloga je, da varuje svojce
pred takšnimi volkovi.

gospodinja

G 19

Dobra gospodinja pripravi za priprava
god praznični obed, da bi se praznovanja
z

dobrimi

prijatelji

poveselila.
mati

G 12

To

je

največja

zmaga, pripovedovanje in

najvišje zmagoslavje, toda s razlaganje
krvjo

obarvana,

krvavo-

rdeča zmaga. In v pobožen
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spomin na to zmagoslavno
smrt

našega

ljubečega

Odrešenika, ki je iz ljubezni
do nas prelil svojo kot rdeče
vrtnice obarvano kri, nam
bodi

rdeče

pobarvano

velikonočno jajce, ki si ga na
današnji dan damo drug
drugemu. O dobre matere,
pripovedujte

to

svojim

ljubim hčerkam. /…/ Glej,
tako je Jezus ljubil tudi tebe,
da je na križu prelil svojo kri
do zadnje kapljice, da bi nas
odrešil

greha,

tega

največjega zla in bi nas
naredil

za

srečne

Božje

otroke. Zato ne greši, da se
njegova kri ne bi izgubila na
tebi. Nikoli ne pozabimo na
to ljubezen, da te sreče ne bi
spet

izgubili,

suženjstvu

se

prodali

greha!

Večno

brez konca, kot to okroglo
rdeče

jajce,

je

naša

blaženost, ki nam jo je Jezus
tako drago kupil s svojo
krvjo.
otrok/otroci

G7

Otroci skrbne matere povedo izkazovanje
lep verz, da bi za god pozornosti
razveselili očeta.

G 15

v tisti dobri krščanski hiši, upoštevanje
/…/ kar starši ukažejo, otroci staršev
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tudi radi upoštevajo. /…/
Tam je Jezusov mir doma,
tam je dobro stanovati. Bolje
skleda kislega zelja v miru
kot pečeni vol v nemiru.
Starši

G8

Kje najdemo Jezusa našega varovati se greha
ljubega Zveličarja? V vsaki in molitev
hiši, kjer sta oče in mati
enega srca, čuvaja otrok in
služinčadi, kjer se varujejo
greha bolj kot ognja, kjer je
hišni oltarček, kjer oče rad
moli,

otroci

nikdar

brez

molitve ne jejo, spijo, kjer
vlada v hiši božja ljubezen,
qui diligit me, apud eum
maseam, tu je Jezus hišni
prijatelj,

Marija

dobra

soseda, sv, Jožev patron
hišne. Tam je dobro biti.
Nobena ponesrečena dekleta
v

hiši,

noben

zapuščen

bolnik.
G 18

Starši, vaši otroci so mnogo vzgoja otrok za
več! Največji božji dar, vaše nebesa
najboljše imetje, vaša krona,
če ta božji dar vzgojite za
Boga ne za uničujoči duh
časa, za nebesa ne za ta
minljivi

svet,

tako

kot

pobožna mati Zofija svojega
Klemena iz Ancyre. /…/
O,

dragi
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starši!

Mladini

pripada bodočnost, z vzgojo
vaših otrok boste ustvarjalci
boljših ali slabših časov.
Kakšna

odgovornost

za

očeta, za mater, ne le za ta
kratek

čas,

temveč

za

..

Nekoč

so

večnost.

zaskrbljene matere pripeljale
svoje otroke k Jezusu, da bi
jih blagoslovil. Tudi vi ste
mi pripeljali svoje drage
mladeniče in device, da bi
nanje

položil

apostolske

roke, da jih opremim(???) z
darovi Svetega Duha, da
nanovo vzcvetijo ne le po
starosti,

temveč

tudi

v

ljubeznivosti pri Bogu in pri
ljudeh. Tako blagoslovljene
jih

predajam

zopet

vaši

skrbi. Varujte jih, vzgojite
jih tako, da jih boste z istim
veseljem pripeljali na veliki
dan sodbe ter lahko rekli:
"Tukaj so vsi…."
G 19

Skrbni straši oblečejo otroke praznovanje godov
v

praznična

oblačila,

podarijo spominček … (OB
GODOVNEM DNEVU)
G 21

Starši, vzgoja otrok je važna vzgoja otrok
setev, vzgojite svoje otroke
krščansko, sejte v njihova
srca strah Božji in kreposti,
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ne nečimrnost in posvetnost,
tako boste želi hvaležne
otroke in boljše čase.
prijatelj

G 12

To

je

največja

zmaga, velikonočno

najvišje zmagoslavje, toda s obdarovanje
krvjo

obarvana,

krvavo- pirhi

rdeča zmaga. In v pobožen
spomin na to zmagoslavno
smrt

našega

ljubečega

Odrešenika, ki je iz ljubezni
do nas prelil svojo kot rdeče
vrtnice obarvano kri, nam
bodi

rdeče

pobarvano

velikonočno jajce, ki si ga na
današnji dan damo drug
drugemu.

/…/

Iskreni

prijatelji, spomnite na to
svoje znance in prijatelje,
vsakokrat ko jim daste rdeče
pobarvano

jajce

za

velikonočni dar. Glej, tako je
Jezus ljubil tudi tebe, da je
na križu prelil svojo kri do
zadnje kapljice, da bi nas
odrešil

greha,

tega

največjega zla in bi nas
naredil

za

srečne

Božje

otroke. Zato ne greši, da se
njegova kri ne bi izgubila na
tebi. Nikoli ne pozabimo na
to ljubezen, da te sreče ne bi
spet

izgubili,

suženjstvu
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se

prodali

greha!

Večno

s

brez konca, kot to okroglo
rdeče

jajce,

je

naša

blaženost, ki nam jo je Jezus
tako drago kupil s svojo
krvjo.
G 19

… vi prijatelji usmerjajte usmerjanje
blodeče:

"Kdor blodečih

grešnika…"(sv. Jak.)
sosed

G 15

… v tisti občini, kjer sosedje pomoč
miroljubno
raje

skupaj

pretrpijo

in

živijo, varovanje
majhno

krivičnost kot da bi storili
krivico.

Kjer

ena

hiša

ljubeznivo varuje drugo pred
škodo in v vsaki stiski rada
hiti na pomoč.
mladi/mladenič/

G4

O, koristite čas vi obetavni delati dobro
mladeniči in dekleta, ker

dekle

nobena tistih ur, ki so vam
pravkar minile, celo noben
trenutek, se vam nikdar ne
vrne. /…/ Delajmo dobro
dokler imamo še čas. Kmalu
pride noč, ko nihče ne more
več delati.
mož in žena

G4

O, možje in žene izkoristite delati
čas

v

korist

vaše

vam družino

zaupane naloge, v blagor
vaše družine. Delajmo dobro
dokler imamo še čas. Kmalu
pride noč, ko nihče ne more
več delati.
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dobro

za

G9

Da

morajo

spredaj

in

hoditi

žene hoditi spredaj in

svoje

može voditi druge

potegniti za seboj, je seveda
res.

Da

bi

se

spolnila

Gospodova

beseda:

"Zahvalim se ti…..itd.
G 15

… v tisti dobri krščanski složnost
hiši, kjer nista mož in žena
samo eno telo, temveč tudi
eno srce in ena duša in kar
želi eden to želi tudi drug,
kar oče reče temu se pridruži
tudi

mati,

/…/

Tam

je

Jezusov mir doma, tam je
dobro stanovati. Bolje skleda
kislega zelja v miru kot
pečeni vol v nemiru.
G 19

O vi zakonci, opominjajte opominjanje
drug

drugega,

očetje

in

matere vaše otroke na krivih
potih k prebujenju… Vi
gospodarji, gospodinje, če je
potrebno med služinčadjo …
G 21

Možje

in

zakonsko

žene,
življenje

vaše zvestoba
je ljubezen

pomembna setev, ko živite
svoj zakon v zvestobi in
ljubezni,

sejete

srečo

in

blagoslov zase in za svoje
družine. Prelom zvestobe in
prezir je zmajevo seme, ki
slej ko prej, a gotovo dozori
v nesrečo.
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in

duhovnik

G2

Drugi

vzrok,

duhovniki posredovanje

posredujejo obilne miloščine potrebnim
le resnično potrebnim, ki so miloščine
jih

duhovni

predstojniki

zapisali in jih dobro poznajo
in tako se ne podpira noben
lenuh.
G4

V tem letu je postal Maribor širiti
rastlinjak

blagor

in

mladih blagoslov

duhovnikov, ki bodo od tu
poslani, da bi širili blagor in
blagoslov po celotni Dolnji
Štajerski.
G 10

Pozval sem svoje duhovnike, boj
naj

nastopijo

gospodujočim

proti pregreham

pregreham,

ustanavljajo pobožna društva
in bratovščine, da bi vihar
pregreh

in

zapeljevanja

zaustavili.
boter

G 18

1.

Katoliška

Cerkev

je voditi in učiti

modra skrbna mati, ona ve
da

neizkušeni

potrebuje

romar
izkušenega

vodnika, da mlad neizkušen
borec

potrebuje

modrega

svetovalca. Zato tudi pokliče
botre k svetemu krstu in k
birmi, da bi bili mladim
zemeljskim romarjem modri
bodočim

vodniki,
bojevnikom

za

nebeško

kraljestvo izkušeni učitelji.
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proti

2. S svojimi birmanci in
njihovimi starši stopate v
častno duhovno sorodstvo,
prevzemate svete pravice in
važne dolžnosti:
a) da ste pozorni, če otroci in
starši izpolnjujejo dolžnosti
katoliških kristjanov
b) da obojne opominjate,
starše na napake vzgoje,
otroke

na

obnašanja.

S

napačno
prošnjo

za

botrstvo so vam dali starši
pravico - vi ste dolžnost
prevzeli.
c)

da

kažete

zanimanje

najgloblje

za

radosti

in

trpljenje družine kot tudi
Če

birmancev.
vzame

jim

starše,

poklicani

smrt

ste

prvi,

vi
da

prevzamete mesto staršev.
zvesti podložnik

G6

Zvesti

podložnik

s strahospoštovanje

strahospoštovanjem izgovori
ime

svojega

pravičnega

vladarja…
Vojak

G6

… vojščak ponosno izgovori ponos
ime

svojega

zmagovitega

vojskovodja.
birmanec

G 18

Nikdar ne pozabite, da ste zvestoba,
tempelj

Svetega

Duha, spoštovanje

nikdar ga ne žalite. Prisegli hvaležnost
ste Kristusovi zastavi, nikoli
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in

je ne zapustite! "Kdor bo do
konca…."
2. Botri so vaši učitelji v
težkih

bojih

življenja,

spoštujte

jih,

sledite

njihovim

naukom

in

opominom. So poroki za
vašo zvestobo, nekoč bodo
morali dati račun. Ostati jim
morate

hvaležni

tudi

ob

njihovem grobu.
Cerkev

G7

Tudi Cerkev uči svoje otroke učenje
tak rek, kratek praznični
pozdrav: Hvaljen bodi Jezus
Kristus!
Sveta Cerkev zato podeli odpuščanje/
odpustek vsem umirajočim, zakrament spovedi
ki z usti ne morejo več
izgovoriti Jezusovega imena,
a ga izgovorijo v srcu.

Vsi

G7

Kako hvaležni moramo biti hvaležnost
našim učiteljem in staršem,
ki so nas učili ta lepi
pozdrav. Ko se nas lotevajo
mračne misli brezupnosti,
obupa, tedaj kličimo sladko
ime Jezusovo za nasvet,
pomoč

in

kmalu

bomo

zadovoljni klicali: "Hvaljen
bodi Jezus Kristus!"
G8

Tako dolgo, ko svojih otrok obisk nauka
ne boste marljivo pošiljali v
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šolo,

k

nedeljskemu

krščanskemu

nauku,

tako

dolgo

cerkev

pri

ko

krščanskem nauku ni polna,
ne

verjamem,

da

iščete

Kristusa.
Ravnati se po Božji besedi ravnati se po Božji
Non auditores sed faktores. volji
Slišite

tako

lepe

nauke,

živite dopoldne, popoldne
prelomite. Niste pijančevali,
nečistovali prav ta dan. Če
vas ne bi … mes verba vos
judicant.

Obračate le

na

druge, nase ne, nekatere
užalili, ni resnica, kje je
dolžnost, drugi ravnodušni
kot Cezar.
3. Ali vztrajno pomagati
naprej na poti kreposti, kot
trije modri, padle opogumiti,
šibke podpirati, o kakšna
sveta dolžnost, kako redka.
Naše

geslo/volilo

s

sv, sprejeti, kar nam

Frančiškom Saleškim: "Moj je dano, in deliti s
Bog in moje vse". Smo potrebnimi
srečni v Jezusu, prijatelj
sredi med nami, kot v Kani
Galilejski. - Moj Bog in
moje vse. - Trpimo, nosimo
z Jezusom križ. Moj Bog in
moje

vse.

V

njegovem

imenu… Če smo bogati,
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delajmo v Jezusovem imenu
dobro revežem in cerkvam,
če smo revni, prenašajmo z
Jezusom, kdor nima strehe
nad glavo. On je naš Bog…
G9

Zato

je

trditev ohraniti in živeti

moja

resnična: Ohraniti vero kot vero
najdragocenejši zaklad, jo
živeti, negovati je največja
modrost.
G 14

O prijatelji, če hočemo imeti ohranjanje miru
mir
1. se trdno neomajno držite
edino zveličavne vere naših
očetov,

ostanite

resnični

katoliški kristjani, ne le po
imenu, v resnici!
a) Poučujte mladino, a tudi
sami sebe v nauku Jezusa
Kristusa.

Ego

sum

via,

veritas et vita. Prišli bodo
krivi preroki, ja so že tu, v
ovčjih oblačilih, ki imajo
čisto drugačne nauke. O, ne
verjemite jim nikoli… Sv.
Avg. pravi, da sta nevera in
kriva vera morilki miru.
b) Ne le verovati, tudi vero
izpolnjevati, njene zapovedi,
njene svete običaje, molitev,
božjo službo, zakramente. "Vera brez del je mrtva".
Trdno se držite vlade, ki je spoštovanje
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postavljena od Boga. Cesar - vladajočih
oblast, sv. poslušnost, ona je
čuvajka

miru.

Ni

druge

oblasti razen od Boga, ona
ne nosi zastonj meča.
Kolikokrat sem vam: Le izogibati se greha
nobenega greha, raje ogenj
kot en sam smrtni greh v
hiši.

O,

vi

predstojniki,

gospodarji, očetje, matere, le
nobenega greha. Živite z
vsemi v miru le z grehom ne.
Borite se tako dolgo, dokler
ni iz vašega srca, hiše iz
dežele. Ne bojte se ničesar
razen greha, potem bo Božji
mir z vami.
G 14

O,

preljubi,

dragoceno

dragi,

krvjo

z izogibati se greha

Jezusa

Kristusa odrešene z Bogom
spravljene duše: Pax vobis!
Imejte

mir

z

Bogom,

nobenega greha, mir s seboj,
nobene zle nagnjenosti, z
vsem svetom brez izjeme,
potem

boste

Simeonom

nekoč

rekli:

s

Nunc

dimittis servum tuum in
pace… Potem bo namestnik
na vašem grobu blagoslovno
molil:

"Gospod,

daj

večni mir… Naj počiva
miru.
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mu
v

G 16

Če srečaš na cesti ali v ne poslušati tistih,
kakšni hiši človeka, ki pravi, kateri
da ni Boga, da je Kristus le slabo

govorijo
o

veri,

človek, da so duhovniki nam Cerkvi …
enaki, sveta maša in ostali
obredi

golo

slepljenje,

spoved izum duhovnikov in
podobno, poglej ga in reci:
"Ti si tujec, ne poznam
tvojega glasu in ti ne sledim.
Svoje pastirje pa poznam,
poslal jih je moj škof, škofa
pa božji namestnik in ta je
postavljen od Jezusa, pastirja
vseh pastirjev. Zato želim
poslušati njihov glas in jim
slediti, ker mi Jezus, dobri
pastir, tako veleva".
b) Če ti pride na domet
človek, ki udriha po papežu,
škofe blati, jezuite obrekuje,
duhovnike zasmehuje in jih
imenuje pametne fare, ne
ukvarjaj se z njim …
Ne poslušajte jih, ne držite z ne
zlobnimi

in

ščitite

sodelovati

vaše zlobnimi,

pastirje!

ščititi

z

ampak
pastirje

(klerike)
1. Knjige, ki jih ne poznamo, pred
nikar ne kupujmo, temveč knjig,

nakupom
katerih

vprašajmo dušnega pastirja vsebine ne vemo,
ali spovednika.
2. Nikdar ne obiščimo hiše,
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se posvetovati

kjer se berejo slabi spisi ali
časopisi,

teh

sprejemajmo.

tudi

ne

Radovednost

usmrti dušo. Če smo kaj
takega brali, se moramo tega
spovedati,

ker

je

katoliška

mati
Cerkev

prepovedala to brati in s tem
tudi razglasila za greh.
3. Če nam pridejo takšne
slabe knjige in spisi v roke,
jih moramo vreči v ogenj,
kot so to storili Efežani (Apd
19,19). Tako bomo sebe in
svojce

obvarovali

strupa

krivih naukov, ki grabi okoli
sebe.
G 21

Upoštevaj in varuj se, da ne ne biti prevzeten
pozabiš na svojega Boga, ko
se naješ do sitega, imaš lepe
hiše in v njih prebivaš. Glej,
da se tvoje srce ne prevzame.
Zato nikar sam pri sebi ne
misli: Moja moč in sila moje
roke mi je pridobila vse to!
Pomisli, da je Gospod tisti,
ki ti je dal moč. (prim. 5 Mz
8, 7-17)

kristjan

G 19

pobožni kristjani gredo v zahvala
cerkev, da se Bogu zahvalijo obisk
za veliko srečo, da so rojeni zakramenti
za nebesa, da nosijo ime
prebivalca nebes, svojo vest
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Bogu/
cerkve/

očistijo v zakramentu sprave
in

se

v

zakramentu

najsvetejšem
združijo

z

Odrešenikom in po Jezusu
Kristusu

razveselijo

tudi

nebo. Resnično, godovni dan
je dan veselja, ki si ga na
zemlji želimo.
G 21

Kristjani vsi, mladi in stari, setev na zemlji za
bogati

ali

življenje

je

revni,

naše žetev v nebesih

setev,

tukaj

sejete pobožnost in molitev,
vredno

prejemanje

zakramentov,
vztrajanje
zadovoljstvo
vaša

žetev

kal
v

svetih
milosti,
dobrem,

v

življenju,
bo

večna

blaženost v onostranstvu.

3.2.4 Omenjeni svetniki
Spodnja tabela vključuje odlomke iz Slomškovih govorov, kateri govorijo o svetnikih in
osebah iz Svetega pisma. Bl. A. M. Slomšek je želel s primeri iz življenja svetnikov,
blaženih in drugih oseb predstaviti vernikom čim bolj nazorno, kako naj živijo. Hkrati
pa so ti primeri tudi pokazatelj, da ni nihče sam na svoji poti, tudi drugi so se in se še
vedno trudijo delati dobro, čeprav to velikokrat ni lahko. Nekateri odlomki pa nam
predstavijo tudi, kakšen naj bo naš odnos do svetih in blaženih (npr. blagrovati in častiti
sv. Jožefa in Marijo). V odlomkih se kaže tudi veličina vloge posamezne osebe v
zgodovini in kdo se ji še posebej priporoča.
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Tabela 8: Omenjeni svetniki

OMENJENI

ŠTEVILKA PRIMER IZ GOVORA

SVETNIKI

GOVORA

Jožef

in G 1

Slava in čast pa tudi vama Marija in Jožef, ki sta bila
vredna, da je Večni svojega edinorojenega Sina

Marija

zaupal vama. Vzgojili ste nam Odrešenika kot
človeka, z njim delila bedo in revščino, trpela, a prav s
tem sta si zaslužila, da vaju vsi narodi sveta
blagrujejo. Blagrovati vaju hočemo tudi mi, dokler ne
bomo nekoč tudi mi deležni te nebeške sreče, ...
Ne kraljev ne cesarjev ni izbral za svoje starše, Marijo
in Jožefa preproste,…(nečitljivo). Svojega rojstva ni
dal oznaniti učenim, mogočnim in bogatim, temveč
revnim pastirjem.
Mnogo ljudi zaničuje reveže, ker so prezirani, toda vsi
ti(ljudje) so enaki betlehemskim Judom, ki Marijo in
Jožefa niso sprejeli.
G2

1. Bilo je pred 1836 leti že pozno zvečer, ko sta dva
tuja popotnika, mož in žena, še stopala po ulicah
malega mesta Betlehem. Utrujena od dolgega
potovanja sta potrkala na več vrat in otožno prosila za
prenočišče. Toda gostilničarji pogledajo ven, ugledajo
revščino popotnikov ter pred njima zaloputnejo hišna
vrata. Oba slišita namesto kakršnekoli tolažbe le
grenak zasmeh in zapuščena stojita zunaj na temni
cesti. Kdo sta ta dva popotnika. Ah, najboljša človeka
na zemlji, Jožef pravični in nadvse blagoslovljena
Devica in Mati Marija, blagoslovljena med ženami.
2. S solzami v očeh je pobožni Jožef pogledal Marijo.
Jožef bi bil zadovoljen z najslabšo klopjo, toda Marija
najnežnejša devica z dolgo zaželenim Mesijo pod
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svojim srcem, to ga je tako žalostilo in skrbelo, da bi
se kamni usmilili, če ljudje nimajo usmiljenja. A
Marija, ki jo je angel tako zelo blagroval, ki pa je
sedaj bolj uboga kot beračica, je vdano pogledala k
nebu in rekla: "Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se
mi po njegovi besedi!"
3. Vedno temneje in samotneje postaja v mestecu, vse
najde

svoje

počivališče.

Samo

najplemenitejši

človeški par ne najde mesta, kamor bi položilo svojo
utrujeno glavo. Prišla sta v svojo domovino in njuni ju
niso sprejeli. Žalostna, a Bogu vdana sta šla Marija in
Jožef ven iz mesta, da bi našla bivališče pri ljubih
živalih, ker pri ljudeh ne najdeta prenočišča. In glej, v
nekem hlevu je prišel dolgo pričakovani Odrešenik na
svet. Marija je novorojeno božje Dete Jezusa povila v
plenice in ga položila v jasli.
Adam in Eva

G1

Nehaj žalovati, Adam, naš prvi oče s svojo ženo Evo,
našo nesrečno materjo, veselita in vriskajta danes.
Rodil se je tisti, ki bo zapeljivi kači strl glavo, vaše
nesrečne otroke odrešil hlapčevanja satanu.

Eva

G 16

Ljubi Bog je prvemu človeku prepovedal jesti
škodljivi sad nekega drevesa. Eva si je drevo
ogledovala in zlobni sovražnik v podobi kače je začel
dvogovor: "Zakaj ne jesta sadov…" Kakšna neirécna
nesreča je sledila tej radovednosti naše prve matere.
Takšen slab sad so slabe knjige, ki učijo o Bogu brez
Kristusa, religijo brez daritve ali maše, daritev brez
duhovnika.

Marija/Devica

G1

Devica je spočela in rodila sina, katerega ime je Bog z
nami.

G 12

Še vedno je greh tisti kruti morilec družinske sreče, ki
v naših dneh povzroča toliko gorja, izsili toliko solz.
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Kot je nekoč Marija jokala ob grobu svojega
ljubljenega Sina, tako tudi marsikatera mati joče ob
grobu svojega nekoč tako obetavnega mladeniča,
katerega telo sicer še živi, a je dušo umoril greh in jo
položil v grob pregrehe. Tam toži brezupen oče na
grobu duše svoje zapeljane, onečaščene hčerke, ki je
bila zapeljana v uživaštvo, ki je za vse dobro odmrla,
postala

plen

razuzdanosti.

Zaman

so

prošnje

zaskrbljenega očeta, zaman izgubljene solze žalostne
matere. Razuzdani sin, zapeljana hči ne poslušata
nobenih opominov, ne vidita žalosti staršev, za vse
dobro sta mrtva.
Svetnik

G2

O sv. Štefanu beremo, da je poskrbel za vdove in
sirote, o sv. Lovrencu, da je mnogo sto slepih, hromih
pripeljal pred tirana kot bogastvo svete Cerkve, ki jih
preživlja. Tudi o sv. Pankraciju in o sv. Luciji beremo,
da so vse svoje premoženje dali na razpolago Cerkvi
za reveže. Le senca tega je še ostalo kot spomin,
namreč 2 krat letno, za božič in veliko noč, daritveni
obhod (= ofer) za reveže.

G 17

Zato je šel sv. Peter v Antiohijo, v Rim - Pavel v
Grčijo, Ilirijo - Tomaž v Indijo - Marko v Oglej –
Hermagoras (Mohor) - sv. Maksimilijan k nam Rupert. S svojim potom so navlažili seme božje
besede, s svojo krvjo jo napojili. Kot sonce sije
spoznanje Boga vsem narodom znanega sveta.

G 19

O nedolžnost, cvetlica med dušo in telesom. Vsaki
nedolžnosti se sveti veličastvo svetnikov (sv. Efr.)

G 19

Thais (sv. Taisis), ki jo je hudobna mati pohujševala,
domišljava,

zapeljala.

Zapeljivka

postala

kača

nedolžnosti. Daleč v puščavi je živel sv. Pafnucij, ki
jo je spreobrnil. V puščavi je zažgala vse svoje obleke
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in nakit, Zaprl jo je tri leta in ji dal moliti: "Ti, ki si
me ustvaril, usmili se me."
Po treh letih je vprašal sv. Anton, če so ji grehi
odpuščeni? **
Vidite, tako vodi tudi druga pot pokore v nebesa in
milijoni se tam veselijo, ki so po tej poti prišli v
nebesa
2. Tam se veseli sveti Peter, tam spokorjeni razbojnik,
morilec, tam sv. Avguštin, sv. Hieronim, tam se
raduje sv. Magdalena, ki je tukaj objokovala svoje
grehe, Margareta iz Cortone vse solze v morje
blaženosti
G 20

Če bi hoteli vse trpljenje in kazni tega sveta primerjati
le z najmanjšo kaznijo, ki je v vicah, bi se dozdevale
le kot osvežitev (S. Cir.),

nadalje sv. Avguštin:

"Tukaj reži, žgi, o Gospod, le tam …."
sv. Krizostom

G2

Ne imej miloščine kot zapravljanje, temveč kot
dobiček, ne kot izgubo, ker prejmeš zanjo več kot si
dal (sv. Krizostom).
Ti daš revežem dar za kruh in prejmeš večno
življenje. Ti daš revežem denar za obleko in prejmeš
oblačilo nesmrtnosti. Ti daš miloščino za srca in
prejmeš zanj nebeško kraljestvo. Ti daš minljivo in
prejmeš neminljivo (sv. Krizostom)

G6

"O, ljubimo ga", nam kliče sv, Janez, "ker on nas je
ljubil poprej" (sv. Krizostom)
Bog je svet tako ljubil …itd (Jan 3,16) Vsaka teh
besed vsebuje veliko moč, ker beseda sic Deus in
Deus mundum nam naznanja neskončno stopnjo
ljubezni. Nesmrtni, Neskončni, Vsemogočni je ljubil
nas, ki smo ustvarjeni iz prahu in pepela, obremenjeni
s številnimi grehi, nehvaležna bitja. Kako nas je ljubil,
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tako da nam je dal svojega edinorojenega Sina, ne
kakšnega nadangela ali angela. Nihče ni imel za svoje
otroke tako ljubezen kot Bog za svoje nehvaležne
hlapce. In zakaj nam je Bog storil nekaj tako
velikega? Iz čiste ljubezni. O, ne prezrimo te velike
ljubezni. Sramovati se moramo, da na tako veliko
ljubezen ne odgovorimo. (sv. Krizostom)
G 14

Ko naj bi bil sv. Janez Krizostom, ki ga je preganjala
domišljava cesarice Evdoksija, pod šibkim cesarjem
Arcadijem poslan v bedo (= izgnanstvo), so se
posvetovali, kako bi ga lahko najhuje kaznovali. Eden
od mestnih svétnikov… Krizostom je umrl v miru,
počival v miru, po 4 dneh Evdoksija - po 34 letih je
potres stresel njen grob. Grešniki nimajo miru.

G 15

Velikega škofa in cerkvenega učitelja sv. Krizostom
so pregnali iz njegove škofijske rezidence v
Konstantinoplu in je umrl preganjan na potovanju,
vendar v miru. Po 31. letih so njegove kosti dvignili in
v slovesni procesiji prenesli nazaj v Konstantinopel.
Vso ljudstvo mu je šlo naproti. Cesar Teodor je
odložil svojo krono in ob Krizostomovi krsti prosil
odpuščanja za tisto krivico, ki sta mu jo storila njegov
oče Arcadius in njegova mati Eudoxia. Vso ljudstvo
je klicalo: "Odpusti sveti oče, milost!" Tedaj se je
zaslišal iz njegovega okostja višji glas, ki je klical:
"Mir z vami, mir z vami!" in ljudstvo je potolaženo in
spravljeno odšlo.

sv.

Katarina G 2

Sienska

Ko je sveta Katarina Sienska bila v cerkvi svojega
rodnega mesta, se je pred njo postavil berač, ki je prav
roteče prosil za miloščino. Sveta Katarina ni imela pri
sebi denarja, da bi pa vendar nekaj dala, je na svojem
rožnem vencu sprostila srebrni križec in ga dala
revežu. Naslednjo noč se ji je prikazal Odrešenik s
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istim križcem, na katerem pa so se lesketali diamanti,
in ji ljubeznivo rekel: "Poznaš ta križec?" "O ja", je
odgovoril devica, "toda pri meni ni bil tako lep." In
Jezus je rekel: "Na dan sodbe ti ga bom pred vsemi
angeli in ljudmi, tako lepega kot ga vidiš tu, izročil v
večni okras".
sv. Avguštin

G4

Čas, pravi sv Avguštin, je neprecenljiva dobrina, s
katero lahko tu na zemlji vse kupiš, a tudi prodaš.

G9

Vera se trudi, da vlije v človeško srce vseh vrst
tolažbe in spodbudi ljubezen do kreposti, zato vzklika
sveti Avguštin: "Največje bogastvo, najdragocenejši
zaklad je naša sveta katoliška vera. Ta prinaša
grešniku odrešenje, zagovarja pravične, jih podpira v
dobrem, krepi mučence, ščiti device, vdove in
zakonce v čisti sramežljivosti, posveti duhovnike, nas
pripravlja na nebeško kraljestvo in nas z angeli naredi
deležne večnega veselja in blaženosti. - Resnično,
bogastvo, ki ga svet ne more dati. In kaj pravi Kristus
o svoji religiji: "Kdor sliši moje besede, je podoben
modremu možu, ki gradi svojo hišo na skali. Kdor pa
mojih besed ne …. je enak nespametnemu človeku, ki
svojo hišo gradi na pesek …."

G 10

Imamo vse, da lahko postanemo srečni tukaj in večno
blaženi, da smo lahko izvoljeni božji otroci, če le sami
želimo. Velika, celo neprecenljiva milost je, pravi sv.
Avguštin, da mi je Bog dal, da sem bil rojen v takem
času in med takimi ljudmi, po katerih sem prišel do
prave vere. Vidim/vem, da mnogim tisočem ljudi to ni
dano. Mnogo tisoč milijonov še živi v slepem
poganstvu, v vsakovrstni neveri in v krivoverstvu in
se, v kolikor so za to sami krivi, zaradi pomanjkanja
prave vere pogubijo. Nam je ljubi Bog iz samega
usmiljenja že v zibelko položil vero, v kateri lahko
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postanemo božji otroci in dediči nebes.
G 17

Kaj bomo delali v nebesih? Na to vprašanje odgovarja
sv. Avguštin: "Gledali bomo, ljubili in hvalili".
O, bodi mi pozdravljena iz te solzne doline hiša
nebeškega Očeta, kjer pomlad nikdar ne odcveti,
mladost nikoli ne zbeži (sv. Avguštin).

G 19

Kdor pa hoče po tej poti priti v nebesa, spreobrnjenja
ne sme prelagati vedno na jutri. Danes Bogu
obljubljeno, jutri ne! (sv. Avguštin)

sv. Hieronim

G4

Čas je cena večnosti, pravi sv. Hieronim.

sv. Pavel

G4

S časom si lahko pripraviš nebesa ali pekel. Kar
človek v času tu na zemlji seje, to bo tam v večnosti
žel. (sv. Pavel)

G6

… v smrtni uri je njegovo ime poslednja sladka
tolažba. Sv. Pavel obglavljen trikrat…

G7

Sveti Pavel je napisal 14 pisem in v njih 219 krat
navaja Jezusovo ime. O, le kolikokrat so to ime
njegova apostolska usta izgovorila! Ko so ga
obglavili, je še trikrat klical Jezusovo ime.

G 12

"Greh je prišel", pravi sv. Pavel "po prvem človeku
na ta svet in zaradi greha smrt". Greh je človeško telo
spremenil spet v prah, naredil iz duše, ki je ustvarjena
po božji podobi otroka pekla, zaprl nebesa, za nas
uboge človeške otroke odpahnil vrata večnega
pogubljenja.

G 14

Kdor je v miru z Bogom je v miru tudi s sam seboj.
Človeško srce je morje, veliko bojno polje med
dobrim in zlim, nad katerim je že sv. Pavel vzdihoval:
"Čutim v svojih udih…"

G 18

O cvetite, ne rastite le po starosti temveč tudi po
modrosti in milosti, polni Svetega Duha. Naj vas ta
vodi skozi noč k luči, skozi nemir k zmagi miru, skozi
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boj h kroni zmage, da boste lahko ob koncu svojih dni
vzklikali s sv. Pavlom: "Dober boj sem bojeval…"
David

G4

Kraljevski pevec David ga je primerjal z begom sence
pred vzhajajočim soncem.

Job

G4

Po pravici toži pobožni trpin Job: "Kratki so dnevi
človeka, število njegovih mesecev je pri tebi, o
Gospod, ti si mu postavil cilj, ki se ne da prekoračiti".

sv. Matilda

G7

Kadar je sveta Matilda na svoji bolniški postelji imela
velike bolečine, tedaj je klicala: "O ljubeznivi Jezus!
O dobrotljivi Jezus!" in vse bolečine, skušnjave so
nenadoma izginile.

sv. Bernard

G4

Vsaka minuta je neskončna milost, več vredna kot ves
svet. Velja toliko kot Bog sam, pravi sv. Bernard.

G7

Sveti Bernard največji ljubitelj in slavni govornik 13.
stol obrne besede iz Visoke pesmi "Tvoje ime je izlito
olje" na Jezusa in s pomočjo le-teh razloži čudovito
moč Jezusovega imena. Olje daje moč, hrano in
zdravilo. Prav to nam daje rek: Hvaljen bodi Jezus
Kristus!
Sladko

ime

Jezusovo

je

zdravilo,

hromi

pri

tempeljskih vratih… Zdravilo za dušo: Če je kdo
žalosten med nami, potem naj pride Jezus v njegovo
srce. Tako kot se vsaka podgana skrije pred sončno
svetlobo, tako vsaka žalost… Povrne se mir (S. Bern.)
G 19

Kaj je dragocenejše - enako angelom - sicer * (sv.
Bernard)

G 21

Nevera so peščena tla, ki ne dajejo dobrih sadov, naj
jih še tako zalivamo z romani in brezbožnimi spisi.
Živa vera pa je bujni trs, na katerem so kreposti
mladike, dobra dela grozdje. (S. Bern.)

sv. Janez

G6

Če bi popisali vso moč in čudeže, ki se dogajajo v
Jezusovem imenu, po izjavi sv. Janeza svet ne bi
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mogel zaobjeti knjig, ki bi bile napisane.
sv. Janez iz G 20

Sveti Janez iz Damaska nam pripoveduje o uglednem

Damaska

bogatem kmetu in njegovih treh različnih prijateljih
(glej…)

sv. Leon

G6

… v preizkušnjah, so pred njegovim imenom zbežali
vsi zli duhovi, tudi vsi zli navdihi (Sv. Leon)

sv. Jakob

G 14

"Odkod boji med vami in odkod prepiri?" sprašuje sv.
Jakob (Jak 4,1) Odkod drugod kot od vaših pregreh, ki
se bojujejo v vaših udih.

sv. Frančišek G 6

Sv Frančišek Šaleški pripoveduje otroško zgodbo, ki

Saleški

jo želim povzeti po tem svetniku s svojimi besedami.
Bil je plemenit vitez… (Pilg. I. 197)
G8

Naše geslo/volilo s sv, Frančiškom Saleškim: "Moj
Bog in moje vse".

sv. Frančišek G 7

… Jezusovo ime nam prinaša pomoč v vsaki

Pavelski

nevarnosti, če ga z vero in z zaupanjem kličemo. Tako
sv. Frančišek Pavelski.

sv. Mihael

G7

Tako kot (ima) sv. Mihael na ščitu: "Kdo je kakor
Bog?", verni kristjan: "Kdo je kakor Jezus?"

sv. Frančišek G 21

Ko so pred več kot 300 leti sv. Frančišek Ksaverij in

Ksaverij

drugi misijonarji prišli na Japonsko, da bi pridigali
evangelij in so Japoncem pripovedovali, kaj je Bog
stori za nas ljudi, tedaj so ti vzklikali: "O kako dober
ljubezniv je Bog, ki ga kristjani molijo!" …

sv. Anastazij

G 15

Če pa si naredil račun s svojo vestjo, očistil svoje srce
vseh madežev greha, se odpovedal vsem divjim
zverem grešnih razvad, potem bo v tvojem srcu zopet
mir, v tebi ni več boja med dobrim in zlim, kar Bog
govori in razum spozna, to dela volja in tvoje življenje
bo podobno rožniku (= junij) polno najlepših cvetov
kreposti. Mir duše je v stanju brez greha (sv.
Anastazij)
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sv.

Anton G 7

Puščavnik (Mehl. I. 336)

Puščavnik
sv. Anton

… zoper vse hudičeve skušnjave, tako sv. Anton

G8

V tistem človeškem srcu, ki mu ohrani prestol
nedolžnosti ali pripravi prestol pokore, kjer ni
poželenja, skoposti, kače nevoščljivosti, jeze, ki se
bojuje, zmaga z Jezusom kot sv. Anton, ki nosi z
Jezusom revščino, križ in trpljenje, qui vult venire
post me… ta ima srce le v nebesih.. sursum corda…
hrepeni po Jezusu kot golob po svoji ljubljeni, vse
svetno kot (nečitljivo, delno v latinščini)

sv. Stanislav

G 12

Sveti Stanislav, škof v Krakovu, je od nekega
plemenitaša po imenu Peter kupil zemljišče, mu
pošteno plačal, a od njega ni vzel potrdila o plačilu.
Hudobni poljski kralj Boleslav, ki ga je vneti škof
zaradi njegove razbrzdanosti resno opominjal, je
nahujskal sorodnike umrlega prodajalca Petra, naj
svetega škofa obtožijo goljufije. - Pred sodiščem sveti
škof ni mogel dokazati, da je plačal in bil obsojen, da
zemljišče vrne dedičem. Tedaj je sveti škof tega pred
tremi leti umrlega Petra privedel (Mih. II. 262).
Ko je sveti Stanislav nespokorjenega kralja izključil iz
cerkvenega občestva, tedaj se je zlobnež razkačil,
umoril svetnika, dal njegovo sv. telo razsekati v
majhne dele in raztresti na odprtem polju, divjim
zverem v hrano. Pobožni duhovniki so zbrali
raztresene koščke, in vsi so se zopet združili v celotno
telo, kot da nikdar ne bi bili raztreseni, samo en edini
prst, ki je bil vržen v bližnji ribnik je požrla riba.
Nebeška svetloba je pokazala ribo. Ulovili so jo, jo
odprli, vzeli prst in ga dali na svoje mesto. Kako
čudovito se to sliši, velik čudež božje vsemogočnosti.

sv. Adrijan

G 17

Sv. Adrijan, rimski vojščak, je z občudovanjem
opazoval mnogo sto učencev, ki so, ko jih je rimski
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oskrbnik preganjal zaradi vere, raje prenašali največje
muke, kot da bi zatajili vero. Vprašal jih je, kaj vendar
pričakujejo po smrti za vse te muke, da jih tako
stanovitno pretrpijo. Sveti mučenci so odgovorili:
"Imamo trdno upanje, da bomo po smrti tako blaženi,
da je vse kar smo si tukaj na zemlji dobrega in
razveseljivega umislili, nič v primerjavi s tem, kar nas
po smrti čaka. To upanje nam osladi trpljenje tako
zelo, da če bi imeli tudi 100 življenj, bi z veseljem vsa
izgubili, da bi dosegli tisto blaženo, ki nam ga Bog
pripravlja po smrti. Naše trpljenje tu na zemlji je le
kratko, blaženost ki nas v onostranstvu čaka je večna".
Ta odgovor je rimskega vojščaka tako zelo navdušil,
da se je takoj spreobrnil v krščanstvo in prelil svojo
kri za vero.
sv. Ignacij

G 17

Kdo ne bi s sv. Ignacijem očaran vzklikal: "Kako
zoprna mi je zemlja, če si pogledam nebesa.''

sv. Martin

G3

Zato ker je sveti Martin, ko je bil še vojak, dal napol
golemu revežu polovico svojega plašča za oblačilo,
mu je ponoči Kristus v navzočnosti svojih angelov
pokazal njegovo miloščino z besedami: "Glejte, s tem
oblačilom me je Martin oblekel".

Mojzes

G4

Ko je veliki vojskovodja Mojzes vodil božje ljudstvo
skozi arabsko puščavo v obljubljeno deželo, se je na
večer svojega življenja povzpel na vrh visoke gore
Nebo. Ozrl se je nazaj na številne težave svojega
dolgega popotovanja od Rdečega morja do gore Sinaj.
S hvaležnim srcem se je spomnil čudovitega Božjega
vodstva, a z bolečino tudi mnogih žalitev svojega
brezbožnega ljudstva. Mojzes je gledal naprej, v
obljubljeno deželo Kanaan, v njegovemu ljudstvu
obljubljeno deželo, v katero pa on sam ne bo stopil in
ki je, razen dveh pravičnih Josua in Kaleba, 600.000
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pripadnikov njegovega ljudstva zaradi svojih grehov
ni doseglo. Prihodnost naroda je težila srce skrbnega
očeta. Le trdno zaupanje v Boga, ki svojega ljudstva
ne bo zapustil, je olajšalo srce skrbnega Mojzesa.
Kdor zaupa v Boga, dobro (z)gradi.
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4. PRAZNIKI V ZAKONIKU CERKVENEGA PRAVA
(1983)

O praznikih Zakonik cerkvenega prava posebej spregovori v četrti knjigi »Posvečevalna
služba cerkve« (ZCP, kan. 834‒1253) in sicer v tretjem delu »Sveti kraji in časi« (ZCP,
kan. 1205‒1253) v 2. naslovu »Sveti časi« (ZCP, kan. 1244‒1253), kateri ima dve
poglavji: »Prazniki« (ZCP, kan. 1246‒1248) in »Spokorni dnevi« (ZCP, kan.
1249‒1253).

V uvodnih dveh kanonih govori zakonik o pravici uvajanja in prestavljanja ter
odpravljanja praznika in spokornih dni, katero ima samo vrhovna cerkvena oblast. Kan.
1245 postavlja določilo, da »ob neokrnjeni pravici krajevnih škofov, o čemer govori
kan. 87, župnik iz upravičenega razloga in po predpisih krajevnega škofa lahko da v
posameznih primerih spregled obveznosti praznovanja praznika ali spokornega dneva
ali pa ju zamenja za druga dobra dela; isto more tudi predstojnik redovne ustanove ali
družbe cerkvenega življenja, če sta kleriški papeškopravni, za lastne podrejene in za
druge, ki stalno prebivajo v hiši.« (ZCP, kan. 1245).
»Posamezne primere«, o katerih govori kanon, moremo razumeti tudi kot posamezne
položaje, kot je na primer oseba, katera mora vsako nedeljo v službo. V tem primeru je
bolje, kot da duhovnik oprosti vernika, da raje predlaga, da opravi svojo nedeljsko
dolžnost kateri drug dan v tednu.
Zakonik cerkvenega prava iz leta 1917 (pri nas izdan 1943) govori o svetih časih v 3.
knjigi (vsa sredstva, s katerimi naj Cerkev dosega svoj namen), v drugem delu ‒ Sveti
kraji in časi (ZCP, kan. 1154‒1254), v drugem oddelku (ZCP, kan. 1243‒1254) in še
posebej o praznikih (ZCP, kan. 1247‒1249).

119

Tabela 9: Primerjava obeh zakonikov cerkvenega prava, iz leta 1917 in 1983

Zakonik Cerkvenega prava ‒ 1983

Zakonik cerkvenega prava ‒ 1917

Drugi naslov: SVETI ČASI

Drugi oddelek: SVETI ČASI

Kan. 1244 ‒ § 1. Samo vrhovna Kan. 1243. ‒ Sveti časi so praznični dnevi;
cerkvena oblast ima pravico uvajati, k tem se prištevajo tudi dnevi zdržka in
prestavljati in odpravljati praznike in posta.
prav tako spokorne dneve, ki so vsej Kan. 1244. ‒ § 1. Samo vrhovna cerkvena
Cerkvi skupni, velja pa predpis kan. oblast
1246, § 2.

more

uvajati,

prestavljati

in

odpravljati praznike in dneve zdržka ter

§ 2. Krajevni škofje morejo v svojih posta, ki so vsej Cerkvi skupni.
škofijah ali krajih le v posameznem

§ 2. Krajevni ordinariji morejo le zdaj pa

primeru predpisati izredne praznike in zdaj predpisovati v svojih škofijah ali
spokorne dneve.

krajih posamezne praznike in dneve
zdržka ter posta.

Kan. 1245 ‒ Ob neokrnjeni pravici Kan. 1245. ‒ § 1. Poleg krajevnih
krajevnih škofov, o čemer govori kan. ordinarijev

morejo

tudi

župniki

v

87, župnik iz upravičenega razloga in po posameznih primerih in iz upravičenega
predpisih krajevnega škofa lahko da v razloga
posameznih

primerih

posameznim

njim

podložnim

spregled vernikom in posameznim družinam tudi

obveznosti praznovanja praznika ali izven ozemlja, na svojem ozemlju pa tudi
spokornega dneva ali pa ju zamenja za tujcem dati spregled od splošnega zakona
druga dobra dela; isto more tudi o zdržku ter postu ali tudi od obojega.
predstojnik redovne ustanove ali družbe

§ 2. Ordinariji morejo iz posebnega

apostolskega življenja, če sta kleriški vzroka zaradi velikega ljudskega shoda ali
papeškopravni, za lastne podrejene in za zaradi javnega zdravja vsej škofiji ali
druge, ki stalno prebivajo v hiši.

kraju dati spregled od posta in zdržka ali
tudi od obeh.
§ 3. V duhovniškem izvzetem redu imajo
predstojniki glede oseb, omenjenih v kan.
514 ‒ § 1. isto oblast dajati spregled kot
župniki.

120

Kan. 1246. ‒ Praznik in dan zdržka ter
posta se štejeta od polnoči do polnoči;
velja pa predpis kan. 923.
Prvo poglavje: PRAZNIKI

Naslov XIII.: PRAZNIKI

Kan. 1246 ‒ § 1. Nedeljo, na katero se Kan. 1247. ‒ § 1. Zapovedani praznični
obhaja velikonočna skrivnost, je treba po dnevi so v vsej Cerkvi naslednji: vse in
apostolskem izročilu v celotni Cerkvi posamezne nedelje, božič, obrezovanje
praznovati

kot

zapovedani Gospodovo, razglašenje, vnebohod in

glavni

praznični dan. Prav tako je treba praznik sv. Rešnjega telesa, praznik
praznovati dan rojstva našega Gospoda brezmadežnega spočetja in vnebovzetja
Jezusa Kristusa, razglašenja, vnebohoda, preblažene

božje

Porodnice

Marije,

sv. Rešnjega telesa in sv. Rešnje krvi, praznik sv. Jožefa njenega ženina, bl.
Marije, svete božje matere, njenega apostolov Petra in Pavla in končno praznik
brezmadežnega spočetja in vnebovzetja, vseh svetnikov.
sv. Jožefa, svetih apostolov Petra in
Pavla in vseh svetih.

§ 2. Godovi zavetnikov niso zapovedani
prazniki, krajevni ordinarij pa morejo njih

§ 2. Škofovska konferenca pa sme po zunanjo slovesnost prenesti na prihodnjo
predhodni odobritvi apostolskega sedeža nedeljo.
odpraviti nekatere izmed zapovedanih
praznikov ali jih prenesti na nedeljo.

§ 3. Če je kje kateri izmed naštetih
praznikov
prenesen,

zakonito
naj

se

odpravljen
brez

ali

privoljenja

apostolske stolice nič ne spreminja.
Kan. 1247 ‒ V nedeljo in na druge Kan. 1248. ‒ Na zapovedane praznike je
zapovedane praznike so verniki dolžni dolžnost udeležiti se svete maše in se
udeležiti se maše; vzdržijo pa naj se vzdržati

hlapčevskih

del

ter

sodnih

poleg tega tistih del in opravil, ki ovirajo opravil, kakor tudi, če zakoniti običaji ali
dolžno bogočastje, veselje, ki je lastno posebni indulti drugače ne določajo,
Gospodovemu

dnevu,

duševni in telesni počitek.

in

potreben javnega trgovanja, sejmov in drugih javnih
kupčij in prodaj.

Kan. 1248 ‒ § 1. Zapovedi, udeležiti se Kan. 1249. ‒ Zapovedi, udeležiti se sv.
maše, zadosti, kdor je navzoč pri maši, maše, zadosti, kdor je pri maši, ki se
ki se opravi kjerkoli po katoliškem opravi po katerem koli katoliškem obredu,
obredu na sam praznični dan ali zvečer pa naj bo na prostem ali v kakršni koli
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prejšnjega dne.
§

2.

cerkvi ali javni ali na pol javni kapeli ali v

Kadar

je

udeležba

pri zasebnih pokopaliških kapelah, ki se

evharističnem opravilu nemogoča, ker ni omenjajo v kan. 1190, v drugih zasebnih
posvečenega
drugega
priporoča,

služabnika

tehtnega
da

se

zaradi kapelah pa le, če je apostolska stolica dala

ali

razloga,

se

zelo ta privilegij.

verniki

udeležijo

opravila božje besede, če se obhaja v
župnijski cerkvi ali na drugem kraju po
predpisih krajevnega škofa, ali pa nekaj
časa posvetijo molitvi osebno ali v
družini, ali, če je priložnost, v skupinah
družin.

4.1 Nedelja
Prvi del kan. 1246 pravi: »Nedeljo, na katero se obhaja velikonočna skrivnost, je treba
po apostolskem izročilu v celotni Cerkvi praznovati kot glavni zapovedani praznični
dan.« (ZCP, kan. 1246)
Tridentinski koncil (13. 12. 1545‒4. 12. 1563) daje pod papežem Pijem IV. posebno
pozornost obhajanju svete maše. Posebej poudari nedeljsko velikonočno skrivnost,
katera ima svoj temelj že v pashi Stare zaveze in v Jezusovi popolni daritvi (1. pog.).
Glede na to ovrednoti obhajanje svetih maš za žive in pokojne (2. pog.) ter maše na čast
svetnikov (3. pog.). Posebej poudarja, da se ne sme Jezusovim besedam v Kanonu
ničesar dodajati (4. pog.) in pomen vzvišenosti daritve sv. maše (5. pog.) koncil
spominja, da je potrebno primešati vodo vinu, ki se daruje (pog. 7), ne dopušča drugih
jezikov kakor latinščine pri maši, dopušča pa razlaganje (pog. 8). Sledi še 9 kanonov, ki
se nanašajo predvsem na živo prisotnost Jezusa Kristusa pod podobo kruha in vina.
Kdor tega ne priznava, naj bo po naročilih tridentinskega koncila izobčen.
Rerum Novarum papeža Leona XIII. iz dne 15. 5. 1891 posebej postavlja v osredje
delavsko vprašanje, še posebej brani praznike in praznični počitek. »Ob praznikih je
nujno potreben počitek po delu in trudu. Vendar naj tega nihče ne razume kot večje
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uživanje lenega brezdelja in še manj brezdelnosti, po kateri mnogi hrepene in je
pospeševanje pregreh in prilika za zapravljanje denarja, pač pa samo kot z vero
posvečen počitek po delu. Z vero povezan počitek kliče človeka od bremen in poslov
vsakdanjega življenja, da ga dvigne k premišljevanju o nebeških dobrinah in da
spodobno in dolžno čast večnemu božanstvu. To je bistvo in smisel počitka, ki ga je
treba izpolniti ob praznikih in ga je Bog že v Stari zavezi določil z izrecnim zakonom:
"Pomni, da boš posvečeval sobotni dan!" In dejansko je dal poučen zgled, ko je takoj po
stvarjenju človeka skrivnostno počival "... sedmi dan pa je počival po vsem svojem
delu, ki ga je naredil"« (DnC 13 1994, 55‒56)
Drugi vatikanski koncil daje posebno pozornost »Gospodovemu dnevu« z vsem
dostojanstvom in pomembnostjo. Kanon predstavlja nedeljo kot »obveznost prvobitnega
slavnostnega dne«, katerega upošteva vsa Cerkev, ker se v njej obhaja od vse
apostolskih časov kot velikonočna skrivnost trpljenja, smrti, vstajenja in Gospodove
slave. Nedelja je »temelj in osnovno jedro vsega liturgičnega leta« (B 106). (Chiappetta
1995, 894‒895)
Velikonočno skrivnost, katera se po apostolskem izročilu opira na dan Kristusovega
vstajenja, obhaja Cerkev vsak osmi dan; ta dan se po pravici imenuje Gospodov dan ali
nedelja. Ta dan se morajo namreč verniki zbrati, da se ob poslušanju Božje besede in z
udeležbo pri evharistiji spominjajo trpljenja, vstajenja in poveličanja Gospoda Jezusa,
ter se zahvalijo Bogu, ki jih je »prerodil za živo upanje po vstajenju Jezusa Kristusa od
mrtvih« (1 Pt 1,3). Zato je nedelja prvi in glavni praznični dan, ki ga je treba pobožnosti
vernikov oznanjati ter vneto priporočati, da bo postal tudi dan veselja in počitka. Druge
slovesnosti, če niso res izredno pomembne, naj je ne preglasijo, ker je temelj in jedro
cerkvenega leta. (B 106)
Podobno dodaja tudi odlok o Katoliških vzhodnih cerkvah. Verniki so se ob nedeljah in
praznikih dolžni udeleževati božje liturgije, ali pa v skladu s predpisi in navadami
lastnega obreda ‒ obhajanja božjih hvalnic. Da bi mogli verniki lažje izpolniti to
dolžnost, je določeno, da traja čas za izpolnitev te zapovedi od večernic prejšnjega dne
do konca nedelje ali praznika. Vernikom se vneto priporoča, da na te dneve, pa tudi
pogosteje in celo vsak dan, prejmejo sveto evharistijo. (VC 15)
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Zapovedi, udeležiti se maše, zadosti, kdor je navzoč pri maši, ki se opravi kjerkoli po
katoliškem obredu na sam praznični dan ali zvečer prejšnjega dne. Maša zvečer
prejšnjega dne naj se opravi tako, kakor je označeno v koledarju za nedeljo (oz.
praznik): s homilijo in s prošnjami za vse potrebe, kakor tudi z nedeljskimi oznanili.
Kakršne so večernice, taka je tudi večerna maša. Ordinariji pa smejo dovoliti tudi
odstopanja od tega pravila. Verniki, ki na omenjeni način začnejo nedeljo ali pa
zapovedani praznik obhajati zvečer prejšnjega dne, smejo pristopiti k obhajilu, čeprav
so ga prejeli že zjutraj (prim. 2 Mz 28, ZCP, kan. 917). (Krajnc idr. 2012 XI‒XII)
Glede same udeležbe pri sv. maši se postavljata dve vprašanji: kako moram biti prisoten
in če je dovolj, da spremljamo sv. mašo preko medijev. Nekateri dokumenti so si pri
tem zelo različni. Glede na to, da se ne pričakuje vedno od vernikov, da bi bili prisotni
popolnoma ali da so popolnoma zbrani. Imamo problem dveh različnih glagolov. Prvi je
udeležiti se in drugi je "biti prisoten", kar ne kaže na to, da je potrebno aktivno
sodelovati. Tako kanon pušča odprte nekatere dvome. Na drugo vprašanje glede
medijev pa lahko rečemo, da je test dokaj jasen glede na to, da predvideva navzočnost z
''biti prisoten'' in ''sodelovati'', kar pomeni fizično prisotnost, ker se predvideva tudi
prejem svete evharistije. Naslednje vprašanje je glede katoliškega obreda, kajti težava
je, da v nekaterih deželah ni lahko najti katoliškega obreda. Direktorij o ekumenizmu
(dne 14. maj 1967) v točki 47 predvideva možnost v izrednih primerih, prisotnost pri
"ločenih bratih", kar je lahko koristno, da se izpolni praznična dolžnost. Ne glede na to
gre tudi v tem primeru za nekoliko slabšo definicijo, kakor jo je imel zakonik iz leta
1917, ki je predvideval "vsak katoliški obred", tukaj pa le katoliki obred. Nekoliko bi
lahko popravili prevod z besedo "en katoliški obred". Poleg vprašanja, kdaj zvečer pred
praznikom lahko začnemo praznovati praznik, pri čemer naj bi bila nekakšna norma, da
se začne praznik od 16'00 ure dalje, je tu še vprašanje, kako obhajati sveto mašo, če ni
duhovnika. Eno izmed osnovnih načel prava je, da nihče ni dolžan opraviti stvari, ki so
nemogoče. Vendar je vprašanje, kdaj mi je udeležba pri maši z duhovnikom nemogoča.
Komentarji k prejšnjemu zakoniku iz leta 1917 predvidevajo, da je nemogoča v primeru
bolezni posameznika ali bolezni bližnjih. Vprašanje je tudi, od kod ima lahko župnik
možnost in moč, da podeli dispenzo (spregled) od udeležbe pri prazničnem obredu, ki je
temelj krščanske vere. Odgovor je v "posameznih primerih". Kljub vsemu pa določena
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vprašanja v kanonu ostajajo nekoliko nedorečena in avtor ugotavlja, da je v nekaterih
primerih imel zakonik iz leta 1917 boljše rešitve.
V kulturnem in verskem ozračju, v katerem smo odrasli, je za nas samoumevno, da se
nedelje in prazniki "posvečujejo" s prisotnostjo pri evharistični daritvi, tako kakor
predvideva 1247. člen kanonskega prava. Tudi v preteklosti se je predpostavljalo, da so
lahko primeri, ko skupnost ostane brez praznične maše predvsem v posebnih primerih,
kot so misijoni, kjer je duhovniku zaupano preveč široko območje. Tam ni mogoče
bogoslužje več kot nekajkrat na leto. Podobno je tudi tam, kjer je vera preganjana. Prav
zaradi takšnih primerov in na prošnje škofov je Sveti sedež ponudil določene smernice
delovanja. Sedaj je situacija obrnjena. Tudi v deželah, ki so tradicionalno katoliške, se
čuti pomanjkanje duhovnikov in ni mogoče imeti maše v mnogih župnijah in skupnostih
in to ni več le neka oddaljena možnost. Ob dejstvih današnjega časa je pristojna
kongregacija izdala Direktorij za obhajanje nedelj v odsotnosti duhovnika, ki je bil
objavljen leta 1988 in se obrača ne celotno Cerkev. Nedeljsko bogoslužje v odsotnosti
duhovnika ‒ Mauro Rivella. (Mauro 1994, 426‒434) V Sloveniji je ta dokument izšel
pod naslovom Navodilo o sodelovanju laikov pri službi duhovnikov. (CD 74, 1998)

4.2 Prazniki
Glede na določila ZCP v kan. 1246 imamo naslednjih deset posebnih prazničnih dni, za
katere veljajo ista določila kakor za nedeljo. To so:
− Marija, sv. Božja Mati (1. 1.)
− razglašenje (6. 1.)
− sv. Jožef (19. 3.)
− vnebohod (četrtek ‒ 40 dni po veliki noči)
− sv. Rešnje telo in sv. Rešnja kri (četrtek ‒ po ned. Svete Trojice)
− sv. apostola Peter in Pavel (29. 6.)
− Marijino vnebovzetje (15. 8.)
− vsi sveti (1. 11.)
− Marijino brezmadežno spočetje (8. 12.)
− rojstvo našega Gospoda Jezusa Kristusa (25. 12.).

125

V prejšnjem zakoniku je dodano še obrezovanje Gospodovo (2. 2.), ni pa omenjenega
praznika Marije, sv. Božje Matere (1. 1.).
Poleg splošnega za vso cerkev veljavnega koledarja (ki je vnesel v koledar precej imen
novih svetnikov) upoštevamo tudi slovenski pokrajinski bogoslužni koledar, katerega so
naši škofje sprejeli za svoje škofije. Ta koledar je potrdila papeška Kongregacija za
bogoslužje in zakramente 25. junija 1991. V tem koledarju so upoštevane tudi nekatere
nove spremembe, ki jih je potrdila Slovenska škofovska konferenca, in sicer na
naslednjih sejah: 6. in 7. marca 2006, 28. septembra 2006, na 36. seji 4. junija 2007 in
na 55. seji 21. junija 2010. Tako so pri nas:
− slovesni praznik: 5. 7. ‒ sv. Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika
Evrope;
− prazniki: 24. 2. ‒ sv. Matija; 1. 5. ‒ sv. Jožef, delavec; 24. 5. ‒ Marija
Pomočnica Kristjanov ‒ Marija Pomagaj; ponedeljek po binkoštih ‒ Marija,
Mati Cerkve; 24. 9. ‒ bl. Anton Martin Slomšek, škof v Mariboru. (Krajnc idr.
2012, VII)
Po razglasitvi Antona Martina Slomška za blaženega (1999) praznujemo v MB in CE
škofiji 24. 9. slovesni praznik, drugod praznik. Zato god sv. Ruperta odpade (lahko ga
pa prenesemo na 25. september). Po razglasitvi Alojzija Grozdeta za blaženega (2010)
obhajamo v LJ in NM škofiji 27. 5. neobvezni god, v cerkvi na Zaplazu, kjer je
pokopan, obvezni god, drugod kot spomin. Po razglasitvi Janeza Pavla II. za blaženega
(2011) in za svetnika (2014) obhajamo v Cerkvi na Slovenskem 22. 10. neobvezni god.
Po razglasitvi Krizine Bojanc, Antonije Fabjan in drugih Drinskih mučenk za blažene
(2011) obhajamo v NM 15. 12. neobvezni god. (Krajnc idr. 2012, IX)
Kan. 1247‒1248; 1 (1248‒1249+) govorijo o obveznosti vsakega vernika do nedelje in
praznikov. Obveznost, ki označuje praznovanje nedelje in drugih prazničnih dni, je
tradicionalna: biti pri sveti maši in se vzdržati dela. Vsebina pa kljub temu sledeč našim
časom dodaja nekatere novosti.
1. "Biti pri maši" ‒ se lahko izpolnjuje;
‒ vsepovsod, kjer je katoliški obred,
‒ v istem dnevu ali pa zvečer pred praznikom.
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2. "Vzdržati se dela" ‒ v prejšnjih predpisih se je razlikovalo med suženjskimi in
prostimi deli, tujimi, civilnimi in družbenimi. Ta kriterij se zdi, da je preživet, zato kan.
1247 novega zakonika predpisuje bolj preprosto in racionalno, da se zadržimo vsakega
dela ali aktivnosti, ki preprečuje:
−

češčenje Boga

−

veselje Gospodovega dne

−

pravični počitek uma in telesa, ki je potreben, da si naberemo novih moči in

energije. (Chiappetta 1995, 895‒896)

4.3 Predpisi
Vsi, ki jih zadeva cerkvena avtoriteta, so dolžni upoštevati glede liturgije, da gre za
Božjo službo in da je prav, da se glede norm sledi poti zapovedi ali navad tradicije. Te
stvari ostajajo tako dolgo v veljavi, dokler jih ne zamenja nov kanon. Za vodenje in
oblikovanje liturgije vesoljne Cerkve so odgovori papež in škofje. (Listl, Müller in
Shmitz 1983, 636‒640)
Glede teh predpisov posebej govori ZCP (iz leta 1983) kan. 838: »§ 1. Samo cerkvena
oblast sme urejati sveto bogoslužje; to oblast ima apostolski sedež in v skladu s pravno
določbo krajevni škof. § 2. Apostolski sedež je pristojen, da ureja bogoslužje celotne
Cerkve, izdaja bogoslužne knjige in potrjuje njihove prevode v domače jezike ter skrbi,
da liturgična določila povsod vestno spolnjujejo. § 3. Škofovske konference so
pristojne, da v mejah, ki so določene v liturgičnih knjigah, na primeren način pripravijo
prilagojene prevode bogoslužnih knjig v domače jezike in jih izdajo, ko jih je prej
potrdil sveti sedež. § 4. Naloga krajevnega škofa je, da v Cerkvi, ki mu je izročena, v
mejah svoje pristojnosti za bogoslužja izdaja določbe, po katerih so se vsi dolžni
ravnati.« (ZCP, kan. 838)
Glede praznikov so zgoraj navedeni slovesni prazniki v vsej Cerkvi po splošnem pravu.
Izdajatelj pa želi vključiti tudi potrebe lokalne cerkve, zato da v 2. točki Škofovskim
konferencam možnost, da "prekličejo ali prenesejo" na nedeljo nekatere praznične
dneve pod pogojem, da jih odobri Apostolski sedež. Določba je podobna, kakor jo
postavlja že II. vatikanski koncil v VC 19. (Chiappetta 1995, 895‒896)
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V tem smislu je Apostolski sedež je 17. 11. 1984 potrdil sklep Jugoslovanske škofovske
konference z dne 11. 10. 1984, da se odslej praznujejo kot zapovedani prazniki: božič,
sv. Rešnje telo in sv. Rešnja kri, Marijino vnebovzetje in vsi sveti. Liturgično
praznovanje drugih dotlej zapovedanih praznikov se s tem nič ne spremeni, ker so vsi na
stopnji slovesnih praznikov. Naši škofje želijo, da vernike še naprej vztrajno vabimo k
praznovanju in bogoslužju, če jim to njihov način življenja in dela omogoča.
Evharistično slavje teh dni napravimo čim učinkovitejše in prikupnejše, da bodo ljudje
radi prihajali k evharistiji in ne zaradi zapovedi, ampak iz ljubezni. (Krajnc idr. 2012,
XXI)
Od kasnejših določil lahko omenimo še dva dokumenta, ki naj bi odločilno vplivala na
našo slovensko pastoralo. Sklepni dokument plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem
govori relativno malo o pomembnosti nedeljskega bogoslužja in o praznikih. O poteku
svete maše govori v točkah od 207 do 213. Nekoliko bolj se posveti petju v nedeljo. V
točki 213 pravi: »Med nedeljsko in praznično mašo naj tako mašnik kot zbrano
občestvo, če je le mogoče, čim več poje. Kadar je petje zborovsko, ne sme manjkati
ljudska pesem, razen v izrednih primerih. Pri izbiri pesmi se je potrebno držati navodil
Cerkve o celovitosti bogoslužnega dejanja, predvsem pa je potrebno upoštevati čas
cerkvenega leta ali prazničnega razpoloženja. Maše ob večjih praznikih naj se po svoji
slovesni obliki razlikujejo od navadnih nedelj, nedeljske maše pa od delavniških. Včasih
je primerno obhajati tudi maše brez glasbe in petja.« (Plenarni zbor 2002, 213)
V krovnem dokumentu Pridi in poglej se nedelja in praznik prav tako le dvakrat bežno
pojavita, in sicer v točki 21, ko govori o tem, da je Slovenski katoličan "izbirni vernik",
ki ga močno privlačijo zakramenti, kateri so podobni obredom prehoda (sv. krst, prvo
sv. obhajilo in sv. birma), ter blagoslovi, vse manj pa je prisoten pri nedeljski evharistiji
... Drugič govori o tem v točki 123, ko pravi, da bomo zaradi potreb po živem in
soodgovornem občestvu v prihodnje za vodenje določenih bogoslužnih opravil postavili
laike. »Ta opravila so: vodenje nedeljskega besednega bogoslužja (s podelitvijo
obhajila), molitvene ure pred Najsvetejšim, obhajanje bolnikov na domu, molitev
Križevega pota. Laiki kakšnega od bogoslužij ponekod že vodijo, za ostale pa pravnih
in teoloških ovir ni. Obrednik z naslovom Bogoslužje Božje besede in ljudske
pobožnosti, Priročnik za voditelja laika je bil s strani SŠK že potrjen. Trenutno izrazite
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potrebe po laiških voditeljih nedeljskega bogoslužja še ni, je pa primerno, da se zanje na
ravni škofij pripravijo programi izobraževanja in usposabljanja. Pri tem je potrebno biti
pozoren na ohranjanje identitete posameznega stanu v Cerkvi.« (Pridite in poglejte
2012, 21, 123)
Glavni sad Evharističnega kongresa v Celju 13. junija 2010 naj bi bilo "obhajanje
nedelje" (Podobnik 2010)1

Glede na Sklepni dokument plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem in krovniega
dokumenta Pridite in poglejte se zaznava precejšnje pomanjkanje pristnega poudarka
obhajanja nedelj in praznikov. Obhajanje nedelj in praznikov sta najbolj viden zunanji
znak krščanski pripadnosti in Kristusa se ne smemo sramovati. »Vsakega torej, ki bo
priznal mene pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih.
Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v
nebesih.« (Mt 10,32‒33)

1

Prim. http://radio.ognjisce.si/sl/107/slovenija/1709 pridobljeno 13. 9. 2014.
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5. PRIMERJAVA BESEDIL

V spodnji tabeli so predstavljena glavna določila iz ZCP (1983) in iz izbranih govorov
bl. A. M. Slomška. Povzeli smo tista določila, katera so navedena za praznovanje. Iz
Slomškovih govorov pa smo izpostavili tisto, kar iz njegovih govorov vezanih na
posamezen praznik najbolj izstopa.

Tabela 10: Primerjava besedil o praznikih

PRAZNIK
Nedelja

Božič

silvestrovo

ZCP (1983)

IZ GOVOROV BL. A. M.
SLOMŠEKA
‒ Kan. 1247 ‒ zapovedan /
praznik;
‒ kan. 1248 ‒ dolžnost
udeležba pri sv. maši in
vzdržanje od hlapčevskih
del,
sodnih
opravil,
trgovanja, sejmov ter
drugih javnih kupčij in
prodaj.
‒ Kan. 1247 ‒ zapovedan ‒ G 1 ‒ potrebno se je
praznik;
veseliti; slaviti Boga, ker
‒ kan. 1248 ‒ dolžnost je poslal svojega Sina v
udeležba pri sv. maši in odrešenje ljudi; slovesen
vzdržanje od hlapčevskih dan; duhovnik lahko trikrat
del,
sodnih
opravil, mašuje; ta čas ni namenjen
trgovanja, sejmov ter le hrani in pijači, potrebno
drugih javnih kupčij in je Jezusa obiskat, sprejet;
prodaj.
poudari solidarnost med
ljudmi;
‒ G 2 ‒ solidarnost med
ljudmi; učiti otroke in jih
spraviti delat;
‒ G 3 ‒ deliti dobro z
drugimi; dati človeku delo;
duhovno usmiljenje.
/
‒ G 4 ‒ trenutek za pogled
nazaj in naprej; ne
zapravljati časa, ker se ne
vrne; imeti vero;
‒ G 5 ‒ premislimo minulo
leto; pravilna vzgoja otrok;
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praznik imena Jezusovega

‒ Kan. 1247 ‒ zapovedan
praznik;
‒ kan. 1248 ‒ dolžnost
udeležba pri sv. maši in
vzdržanje od hlapčevskih
del,
sodnih
opravil,
trgovanja, sejmov ter
drugih javnih kupčij in
prodaj.

sv. trije kralji

‒ Kan. 1247 ‒ zapovedan
praznik;
‒ kan. 1248 ‒ dolžnost
udeležba pri sv. maši in
vzdržanje od hlapčevskih
del,
sodnih
opravil,
trgovanja, sejmov ter
drugih javnih kupčij in
prodaj.

Svečnica

‒ Kan. 1247 ‒ zapovedan
praznik;
‒ kan. 1248 ‒ dolžnost
udeležba pri sv. maši in
vzdržanje od hlapčevskih
del,
sodnih
opravil,
trgovanja, sejmov ter
drugih javnih kupčij in
prodaj.
‒ Kan. 1247 ‒ zapovedan
praznik;
‒ kan. 1248 ‒ dolžnost
udeležba pri sv. maši in
vzdržanje od hlapčevskih
del,
sodnih
opravil,
trgovanja, sejmov ter
drugih javnih kupčij in
prodaj.
‒ Kan. 1249 ‒ čas
opravljanja
pokore
določen za vse, več naj bi

Pepelnica

postni čas

131

biti boljši in narediti svet
lepši.
‒ G 6 ‒ Jezusovo ime je
potrebno spoštovati; v
Jezusovem imenu se delajo
čudeži;
‒ G 7 ‒ na ta dan Cerkev
podeli
pripravljenim
vernikom odpustek; lepota
pozdrava: »Hvaljen bodi
Jezus Kristus!«; delati
dobra dela.
‒ G 8 ‒ obiskovanje
vernikov in zapis na vrata
kratic;
opozarja
na
preklinjanje
in
ponočevanja;
prisotnost
Božje ljubezni v družinah,
kjer se moli in varuje
greha; vedno se je
potrebno
truditi
izpolnjevati Božjo voljo;
‒ G 9 ‒ vera je …; ne biti
ravnodušen;
‒ G 10 ‒ izogibati se
krivoverstva; ohraniti vero
v enega Boga; delati
dobro.
/

‒ G 11 ‒ blagoslov pepela;
pepel
predstavlja
minljivost
življenja;
možnost
pokore
in
spreobrnjenja k dobremu;
delo za nebesa.

‒ G 12 ‒ zadnji teden
posta utihnejo zvonovi,
zamre veselje, prisotni so

molili, opravljali dobra
dela,
pobožnosti
in
krščanske dobrodelnosti,
se premagovali, zvesto
spolnjevali svoje dolžnosti
ter se držali posta in
zdržka.
sv. Jožef, mož Device ‒ Kan. 1247 ‒ zapovedan
Marije
praznik;
‒ kan. 1248 ‒ dolžnost
udeležba pri sv. maši in
vzdržanje od hlapčevskih
del,
sodnih
opravil,
trgovanja, sejmov ter
drugih javnih kupčij in
prodaj.
velika noč
‒ Kan. 1246 ‒ nedeljo, na
katero
se
obhaja
velikonočna skrivnost, je
treba po apostolskem
izročilu v celotni Cerkvi
praznovati kot glavni
zapovedani praznični dan;
‒ kan. 920 ‒ vsak vernik,
ki je že bil pri prvem
obhajilu, je dolžen prejeti
obhajilo vsaj enkrat v letu.
Ta zapoved se mora
izpolniti v velikonočnem
času.
velikonočni ponedeljek
/

žalni spevi.

/

‒ G 12 ‒ znova se oglasijo
orgle in zvonovi; veselo
vzdušje;
aleluja;
obdarovanje
z
velikonočnimi
pirhi;
varovati se greha; ohraniti
vero.

‒ G 13 ‒ kresovanje;
vzgoja otrok; prenašanje
verske tradicije iz roda v
rod.
bela nedelja/1. ned. po /
‒ G 15 ‒ živeti v miru; sv.
veliki noči
krst; sv. spoved; pomen
kesanja; prositi za mir.
2. ned. po veliki noči
/
‒ G 16 ‒ duhovniki so
namestniki Jezusa na
zemlji;
verniki
naj
poslušajo glas duhovnika;
varovati se tistih, ki delajo
proti Cerkvi; potrebno je
paziti, kaj beremo; pomen
spovedi;
potrebno
je
''ostati buden'' in moliti.
vnebohod
‒ Kan. 1247 ‒ zapovedan ‒ G 17 ‒ velik je pomen
praznik;
Jezusovega imena; molitev
‒ kan. 1248 ‒ dolžnost vodi v nebesa.
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udeležba pri sv. maši in
vzdržanje od hlapčevskih
del,
sodnih
opravil,
trgovanja, sejmov ter
drugih javnih kupčij in
prodaj.
Binkošti
/
‒ G 18 ‒ prihod Svetega
Duha; sv. birma; služba
starša
in
botra
je
odgovorna.
praznik sv. Rešnjega telesa ‒ Kan. 1247 ‒ zapovedan /
in sv. Rešnje krvi
praznik;
‒ kan. 1248 ‒ dolžnost
udeležba pri sv. maši in
vzdržanje od hlapčevskih
del,
sodnih
opravil,
trgovanja, sejmov ter
drugih javnih kupčij in
prodaj.
sv. apostola Peter in Pavel ‒ Kan. 1247 ‒ zapovedan /
praznik;
‒ kan. 1248 ‒ dolžnost
udeležba pri sv. maši in
vzdržanje od hlapčevskih
del,
sodnih
opravil,
trgovanja, sejmov ter
drugih javnih kupčij in
prodaj.
Marijino vnebovzetje
‒ Kan. 1247 ‒ zapovedan /
praznik;
‒ kan. 1248 ‒ dolžnost
udeležba pri sv. maši in
vzdržanje od hlapčevskih
del,
sodnih
opravil,
trgovanja, sejmov ter
drugih javnih kupčij in
prodaj.
vsi sveti
‒ Kan. 1247 ‒ zapovedan ‒ G 19 ‒ praznovanje
praznik;
godovnega dne; obisk
‒ kan. 1248 ‒ dolžnost cerkve; zahvala Bogu; sv.
udeležba pri sv. maši in spoved; dobra dela.
vzdržanje od hlapčevskih
del,
sodnih
opravil,
trgovanja, sejmov ter
drugih javnih kupčij in
prodaj.
verne duše
/
‒ G 20 ‒ pomoč ljudem v
vicah z dobrimi deli in
molitvijo; obisk grobov;
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skrb za grobove.
zahvalna nedelja
/
‒ G 20 ‒ zahvala Bogu za
prejeto; deliti z drugimi;
vzgoja otrok; delo za
nebesa.
Marijino
brezmadežno ‒ Kan. 1247 ‒ zapovedan /
spočetje
praznik;
‒ kan. 1248 ‒ dolžnost
udeležba pri sv. maši in
vzdržanje od hlapčevskih
del,
sodnih
opravil,
trgovanja, sejmov ter
drugih javnih kupčij in
prodaj.

5.1 Podobnosti
Zgornja tabela št. 10 predstavlja nekatere praznike v cerkvenem letu, o katerih govori
tako ZCP kot tudi bl. Anton Martin Slomšek v svojih govorih. Če pogledamo oboje,
opazimo, da jim je skupen govor o spoštovanju praznikov. Prazniki so namenjeni za
počitek, obisk, delo dobrih del in ne za postopanje, kupčevanje, pijančevanje in greh.
Tako ZCP kot bl. Slomšek podajo nekaj določil o praznovanju nedelje in naslednjih
praznikov: božič, sv. trije kralji, pepelnica, postni čas, velika noč, vnebohod in praznik
vseh svetih. Na vse praznike tako bl. Slomšek kot zakonik določata obisk sv. maše in
prejem obhajila, če so za to pripravljeni, kar pomeni, da nimajo večjega greha.

5.2 Razhajanja
Iz tabele št. 10 je razvidno, da bl. Slomšek veliko pove s pomočjo primerov, teh v ZCP
ne najdemo. Bl. Slomšek ob večini praznikov poziva vernike k spreobrnjenju, dobroti,
delu dobrih del. Velik pomen da pozdravu s krščansko noto, o čemer zakonik ne govori.
Zakonik tudi ne navaja nič posebnega za naslednje praznike: silvestrovo, velikonočni
ponedeljek, bela nedelja, II. nedelja po veliki noči, binkošti, zahvalna nedelja in praznik
vernih duš. Bl. Slomšek v govorih daje velik pomen vzgoji in prenašanju vedenja o
praznikih na mlajše rodove, o čemer zakonik ne govori veliko. Pri prazniku velike noči
spomni na običaj kresovanja in pri Gospodovem razglašenju na navado, ko so na vrata

134

napisali XX+G+M+B+XX (X predstavlja števko v številu letnice leta, v katerem smo),
danes je ob tem tudi navada zbiranja darov za misijone.

Zakonik zelo jasno navaja v kan. 1246, 1247 in 1248, da je na zapovedane praznike
obvezen obisk sv. maše in vzdržanje od hlapčevskih opravil, sodnih opravil, trgovanja,
sejmov in drugih javnih kupčij in prodaj. Vsa ta opravila dajejo človeku še dodaten
povod za pot v greh in ne prinašajo vedno le dobro. Po zakoniku je vsaka nedelja
zapovedan praznik. Bl. A. M. Slomšek v nobenem od obravnavanih govorov ne
obravnava posebno nedelje ali praznikov: svečnice, sv. Jožef, mož Device Marije,
praznik sv. Rešnjega telesa in sv. Rešnje krvi, praznik apostolov Petra in Pavla,
Marijino vnebovzetje ter praznik Marijinega brezmadežnega spočetja. Zakonik tudi
navaja v kan. 920, da naj bi vsak vernik prejel sv. obhajilo vsaj v velikonočnem času, o
čemer v Slomškovih spisih ni govora. V kan. 1246 pa beremo, da je velika noč največji
krščanski praznik za vso Cerkev, kar v spisih ni posebej izpostavljeno.
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ZAKLJUČEK

V diplomskem delu sem najprej predstavil navodila za praznovanje, kakor jih določa
Cerkev. Podal sem kratek pregled praznovanja skozi celo cerkveno leto s poudarki na
tiste praznike, kateri vključujejo določena vidna znamenja (npr. blagoslov cvetja idr.).
Središčno poglavje sestavljajo kratki povzetki prazničnih govorov bl. Antona Martina
Slomška in njihova vsebinska analiza. S pomočjo tabel v 3. pog. smo želeli predstaviti
glavne dolžnosti, pravice in naloge posameznikov in skupin v Cerkvi, kakor jih je videl
bl. Slomšek. V nadaljevanju smo podrobneje predstavili razlike pri praznikih in
praznovanju, kakor jih v določilih prinašata ZCP iz leta 1917 in 1983. Opazne so
nekatere dopolnitve pa tudi opustitve. V starem zakoniku je bilo na primer več govora o
praznovanju velikonočnega tridnevja. V zadnjem poglavju pa sledi kratka primerjav
določil, katere prinašajo novi ZCP in govori bl. Slomška.
Namen diplomskega dela je bil na enem mestu predstaviti določila glede praznovanja in
spomniti na pomen spisov bl. Antona Martina Slomška, ki je znal ljudem razkrivati
bistvo praznovanja s pomočjo različnih primerov in jih tudi na ta način vodil v nebeško
kraljestvo. Iz zapisanih govorov je razvidno, da je bl. Slomšek dal zelo velik pomen
vzgoji otrok in prenašanju vere na vse. Vsak vernik ima nalogo, da pomaga in usmerja
tudi druge na poti zveličanja.
S pomočjo pregleda ZCP in drugih določil, ki jih navaja Cerkev, opazimo, da CD 102
prinaša precej določil o praznovanju. Cerkveni dokumenti, katere izdaja apostolski
sedež in papeži, imajo velik vpliv na spremembe znotraj Cerkve in verskega življenja.
CD 102 prinaša precej natančnih določil, kako naj se oblikuje praznovanje za določen
praznik, kdo ima večjo in kdo manjšo vlogo pri praznovanju.
V delu pa je ostalo še vedno odprto vprašanje, kako se danes približati človeku, kako v
času sodobne znanosti približati vero posamezniku in kako praznikom vrniti pravi
smisel. Nekaj smernic lahko najdemo pri bl. Slomšku, a pot, da bodo zaživele med
ljudmi, še vedno ni popolnoma znana. Potrebno pa je vztrajat pri delu za nebesa, saj kot
pravi bl. Slomšek: »Nebesa morajo biti naša.«
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POVZETEK

Praznovanja so prisotna v vseh družbah. Cerkve jih vključuje v cerkveno leto, znotraj
katerega se po določenih določilih ponavljajo. Skozi različna obdobja zgodovine so se
oblikovala v Cerkvi pravila, kako posamezen praznik praznovati, kaj je značilno za
različne oblike češčenja in katere so poglavitne dolžnosti in pravice vernikov. V
diplomskem delu avtor želeli predstaviti prav sledeče s predstavitvijo CD 102 in določil
v ZPC, katera se vežejo na praznike in praznovanje. V času, ko iščemo različne poti,
kako vero in pristen pomen praznikov približati verniku, avtor želeli s predstavitvijo
prazničnih govorov blaženega Antona Martina Slomška nakazati možno pot. Slomšek je
pred skoraj dvesto leti vernike nagovarjal s pomočjo primerov iz Svetega pisma,
življenja svetnikov in vsakdanjega življenja, opozarjal jih je na nevarnosti in se trudil
dati zgled z lastnim življenjem.
Diplomsko delo vsebuje analizo in sintezo različnih pisnih in ustnih virov, s pomočjo
katerih je avtor želel prikazati vsebino in pomen Slomškovih govorov, ki so nagovarjali
ljudi nekoč in danes. Vprašanje, kako današnjemu verniku približati praznike in
praznovanju vrniti pravi pomen, pa kljub nekaterim smernicam, ki jih avtor poda, ostaja
odprto.

KLJUČNE BESEDE

Anton Martin Slomšek, prazniki, govori, zakonik cerkvenega prava, predpisi,
praznovanje
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SUMMARY

Celebrations are present in all societies. Church includes them in liturgical year and
within it they are repeated by certain provisions. Throughout different historical periods
some rules have shaped how to celebrate individual holiday, what is typical for different
forms of worship and which are the prime rights and obligations of believers. In this
diploma work the author wants to present the following by presenting CD 102 and
provisions in CIC, which are bound to holidays and celebration. In time, when we
search for different ways how to nearer religion and the real meaning of holidays to
believers, the author wants to imply a possible way by presenting holiday speeches of
beatified Anton Martin Slomšek. Almost two hundred years ago, Slomšek addressed
believers with examples from the Bible, from lives of saints and everyday life; he
warned them about dangers and tried to set an example with his own life.

The diploma work contains analysis and synthesis of different written and oral sources
by which the author wanted to show content and meaning of Slomšek’s speeches that
addressed people in the past and nowadays. The question how to nearer holidays to
believers and how to return true meaning of celebration remains open, in spite of some
guidelines that the author explains.

KEY WORDS

Anton Martin Slomšek, holidays, speeches, Code of Canon Law, provisions,
celebration, pastoral care, Roman Catholic Church
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PRILOGE

PRIMERJAVA IZVIRNIH IN OBJAVLJENIH GOVOROV
V tem poglavju želim narediti primerjavo Slomškovih govorov, ki so v originalu
napisani v nemškem jeziku, vendar so prevedeni v slovenščino, ter govorov, ki so
objavljeni v dveh knjigah. Prva knjiga nosi naslov Prazniki od božiča do treh kraljev,
druga pa Prazniki od pepelnice do zahvalne nedelje. Primerjal bom zapise Antona
Martina Slomška z zapisi v izdanih knjigah.

PRAZNIKI OD BOŽIČA DO TREH KRALJEV
Prva knjiga, ki nosi naslov Prazniki od božiča do treh kraljev, vsebuje govore, ki so
razdeljeni v tri različne sklope. Prvi sklop govorov se nanaša na Kristusovo rojstvo,
drugi sklop na silvestrov večer ter tretji sklop na skrivnost Gospodovega razglašenja.
(Slatinek 2012, 5)

BOŽIČNI GOVORI
Na sveti božični dan
Izvirnik

Objavljen

(podnaslov)

/

Pridiga o institutu za reveže
Devica je spočela in rodila sina, katerega Devica je spočela in rodila sina, čigar ime
ime je Bog z nami.

je Bog z nami.

"Slava Bogu…" in želeli vsem ljudem »Slava Bogu na višavah in ljudem na
srečo, ki so Bogu…

zemlji srečo, ki so mu po volji« (prim. Lk
2,14).

i

Mi hočemo:

Mi hočemo hvaležno povzdigniti svoja

I. hvaležno povzdigniti svoja srca od srca od zemlje k nebesom in nadvse
zemlje

k

nebesom

in

nadvse usmiljenemu Bogu dati našo zahvalo in

usmiljenemu Bogu dati našo zahvalo in čast. Na ta sveti praznik drug drugemu
čast,

zaželeti srečo kot sobratje in sosestre

II. na ta sveti praznik drug drugemu Jezusa Kristusa. Svojo hvaležnost in
zaželeti srečo kot sobratje in sosestre ljubezen prinesti Jezusu v dar, in tako
Jezusa Kristusa,

primerno zaključiti slovesno obhajanje

III. svojo hvaležnost in ljubezen prinesti veselega svetega praznika.
Jezusu v dar in tako primerno zaključiti
slovesno obhajanje veselega svetega
praznika
Še bolj žalostno bi bilo zanje po prvem Še bolj žalostno je bilo zanje po prvem
grehu.

grehu.

"Rosite nebesa pravičnega, vi oblaki ga »Rosite,
dežite…., odpri se zemlja in ga daj".

nebesa,

in

oblaki

dežite

pravičnega, odpri se, zemlja, in daj nam
zveličarja« (prim. Iz 45,8).

"Slava Bogu na višavah…"

»Slava Bogu na višavah in mir ljudem na
zemlji« (Lk 2,14).

Slava bodi…

»Slava Bogu na višavah in mir ljudem na
zemlji.«

Na današnji dan je zapustil veličastvo Na današnji dan je zapustil veličastvo
nebes, ki ga je od vekomaj imel pri njem. nebes, ki ga je od vekomaj imel pri Očetu.
Tvoja ljubezen je prevelika, o Jezus, Tvoja ljubezen je prevelika, o Jezus,
slavimo te z angeli…

slavimo te z angeli.

"Slava Bogu…"

»Slava Bogu na višavah in mir ljudem na
zemlji.«

Vzgojili ste nam Odrešenika kot človeka, Vzgojila sta nam Odrešenika kot človeka,
z njim delila bedo in revščino, trpela, a z njim delila bedo in revščino, trpela, a
prav s tem sta si zaslužila, da vaju vsi prav s tem sta si zaslužila, da vaju vsi
narodi sveta blagrujejo.

narodi sveta blagrujejo.

"Ne bojte se, oznanjam vam…"

»Ne bojte se, oznanjam vam veliko

ii

veselje.«
"Mir ljudem…"

»Mir ljudem na zemlji.«

Kaj pa nam je prinesel novorojeni Kaj pa nam je prinesel novorojeni Jezus,
Jezušček, da se tega tako veselimo in si da se tega tako veselimo in si med seboj
med seboj voščimo?

voščimo?

Nobeno svetno oblast in veličastvo in Nobene svetne oblast in veličastva in
nobenega udobnega življenja v izobilju, nobenega udobnega življenja v izobilju,
ker vse to je pred njim le minljiv prah.
Boga

spoznati,

odgovornost

nad

nad

vse

vsemi

hvaliti
zakladi

ker vse to je pred njim le minljiv prah.
- Boga spoznati in nad vse hvaliti.
-

kraljestvo…
Jezus moj….

Jezus moj.

Ne kraljev ne cesarjev ni izbral za svoje Za svoje starše ni izbral ne kraljev ne
starše, Marijo in Jožefa preproste,…

cesarjev, ampak preprosto Marijo in
Jožefa.

Nekoč, pred Jezusom, je bila revščina Nekoč, pred Jezusom, je bila revščina
znamenje zavrženosti, odkar si jo je znamenje zavrženosti. Odkar si jo je Jezus
izvolil za svojo življenjsko družico, je izvolil za svojo življenjsko družico, je
pred Bogom in ljudmi spoštovana, če ni pred Bogom in ljudmi spoštovana.
zaradi lastne krivde.
Posuši svoje solze ti revež, ki ti ni Posuši svoje solze, ti revež, ki ti ni
namenjena lastna streha, tudi Jezus…

namenjena lastna streha.

Kdor je še vzvišen, ponosen, neusmiljen,
togotljiv temu Jezus ne…
Kdor je še vzvišen, ponosen, neusmiljen, Kdor je vzvišen, ponosen, neusmiljen,
togotljiv temu Jezus ne… , njegovo srce togotljiv, temu Jezusovo rojstvo ni v
je kačje gnezdo vse slabo, temu angeli ne zdravilo. Njegovo srce je kačje gnezdo, je
želijo sreče. Blagor pa vsem revnim in vse slabo, temu angeli ne želijo sreče.
bogatim, velikim in malim, ….

Blagor pa vsem revnim in bogatim,
velikim in malim.

Vprašali boste, kje je sedaj ubogi Vprašali

boste, kje

je sedaj

ubogi

otročiček Jezus, saj bi radi šli in mu otročiček Jezus, saj bi radi šli in mu
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prinesli svoj dar?

prinesli svoj dar.

Toda čemu govoriti toliko besed dobrim Toda čemu govoriti toliko besed dobrim
ljubeznivim srcem.

ljubeznivim srcem?

"Pridite sem blagoslovljeni…", tedaj »Pridite

sem,

blagoslovljeni,«

tedaj

pojdemo v večno veselje in zapojemo pojdemo v večno veselje in zapojemo
hvalospev: "Slava Bogu…"

hvalospev: »Slava Bogu na višavah in mir
ljudem na zemlji.«

Na božič popoldan

(podnaslov)

/

O revežih
Kdo sta ta dva popotnika.

Kdo sta ta dva popotnika?

Samo najplemenitejši človeški par ne najde Samo najplemenitejši človeški par
mesta, kamor bi položilo svojo utrujeno glavo.

ne najde mesta, kamor bi položil
svojo utrujeno glavo.

"Kar

ste

storili

najmanjšemu…

revežem "Kar ste storili revežem dobrega

dobrega ali slabega storili, to ste storili meni.

ali slabega, to ste storili meni.

Odkar sem se kot ubog otročiček rodil v hlevu,

Odkar sem se kot ubog otročiček

so postali reveži moji bratje in sestre".

rodil v hlevu, so postali reveži
moji bratje in sestre."

"Kar ste storili Jožefu in Mariji… ste meni "Kar ste storili Jožefu in Mariji,
storili".

ste meni storili."

"Resnično, kar ste storili enemu od mojih "Resnično, kar ste storili enemu od
najmanjših bratov.…"

mojih najmanjših bratov, ste meni
storili."

Koliko je domačih siromakov (= Hausarme), Koliko je domačih siromakov, ki
katerim kmet dolguje 100-600 goldinarjev

jim

kmet

dolguje

100‒600

dednega deleža, ki jih ta spravi beračit.

goldinarjev dednega deleža, ki jih
ta spravi beračit?

Tako cele občine spravijo svoje reveže beračiti, Tako cele občine spravijo svoje
katere

bi

morali

po

božji

zapovedi

iv

in

reveže beračit, ki bi jih morali po

cesarjevem zakonu preživljati.

Božji zapovedi in cesarjevem
zakonu preživljati.

Slabi starši, ki svoje otroke ničesar ne učijo, niti Slabi starši, ki svojih otrok ničesar
ne učijo, niti ne navajajo na delo.

ne navajajo na delo.

Sosedi, ki reveže, ki bi si lahko še služili kruh Sosedi, ki revežev, ki bi si lahko
še služili kruh, ne sprejmejo (na

ne sprejmejo(na delo).

delo).
"Resnično, kar…"

"Resnično, kar ste storili enemu od
mojih najmanjših bratov, ste meni
storili".

Kako malo poskrbijo za religiozne vaje svojih Kako malo poskrbijo za duhovne
revežev, pustijo jih, da živijo in umrejo kot

vaje svojih revežev, pustijo jih, da

živali.

živijo in umrejo kot živali.

"Resnično povem vam, kar ste storili…"

"Resnično, povem vam, kar ste
storili enemu od mojih najmanjših
bratov, ste meni storili."

Prva krščanska Cerkev nam pokaže, kako Prva
povsem drugače nas uči Jezusova religija.

krščanska

Cerkev

nam

pokaže, kako povsem drugače nas
uči Jezusova vera.

kjer ljubezen ni zgolj ime (= beseda).

kjer ljubezen ni zgolj ime.

Tudi o sv. Pankraciju in o sv. Luciji beremo, da Tudi o sv. Pankraciju in o sv.
so vse svoje premoženje dali na razpolago

Luciji beremo, da sta vse svoje

Cerkvi za reveže.

premoženje dala na razpolago
Cerkvi za reveže.

Kako povsem drugače je v naših dneh, ko Kako povsem drugače je v naših
miloščino, ki jo dajo bogataši - gledališč in

dneh, ko se miloščino, ki jo dajo

plesov željni bogataši - raztrobi po časopisih.

bogataši ‒ gledališč in plesov
željni bogataši ‒, raztrobi po
časopisih.

Ti pa položi svojo miloščino na oltar in tvoj Ti pa položi svojo miloščino na
Oče, ki je v nebesih….

oltar in tvoj Oče, ki je v nebesih,
ti bo povrnil.

v

"Ker resnično, kar ste dali enemu mojih "Ker resnično, kar ste dali enemu
najmanjših…."

mojih najmanjših bratov, ste dali
meni."

Tako srebrni plot… (Graz St. 851/611)

/

"Pridite blagoslovljeni mojega Očeta……. ker "Pridite,

blagoslovljeni

mojega

resnično povem vam, kar koli ste storili enemu

Očeta. Resnično, povem vam, kar

od teh mojih najmanjših bratov, ste meni

koli ste storili enemu od teh mojih

storili." - Amen. -

najmanjših

bratov,

ste

meni

storili."

Na praznik Gospodovega rojstva
Na praznik Kristusovega rojstva (1856)

Na praznik Gospodovega rojstva

(Podnaslov) O revežih

/

"Gloria in excelsis…"

"Gloria in excelsis Deo."

"Dajajte in se vam…Resnično povem vam, "Dajajte in se vam bo dalo. Resnično,
kar ste storili najmanjšemu ....."

povem

vam,

kar

ste

storili

najmanjšemu, ste storili meni.«
Bog je svet tako ljubil…

Bog je svet tako ljubil, da je dal
svojega Sina.

"Resnično povem vam, kar ste…"

"Resnično, povem vam, kar ste storili
najmanjšemu, ste storili meni."

Novorojeni Odrešenik želi od nas dvojno Novorojeni Odrešenik želi od nas
miloščino za svoje brate:

dvojno miloščino za svoje brate:

I. telesno miloščino za telo revežev

telesno miloščino za telo revežev in

II. duhovno miloščino za dušo revežev. - duhovno miloščino za dušo revežev.
Dajte… Podarite mi danes le svoje srce, Podarite mi danes le svoje srce, ostalo
ostalo mi bo dano na to!

mi bo dano na to!

"Kdor daje revežem, nikdar ne bo trpel "Kdor daje revežem, nikdar ne bo
pomanjkanja" (Prav 28,27) "Če položiš svoje trpel pomanjkanja. Če položiš svoje
bogastvo v naročje revežev", pravi prerok, bogastvo v naročje revežev," pravi
boš vedno imel v izobilju. Kolikor daš proč, prerok, boš vedno imel v izobilju.

vi

tem več boš imel, boš kakor izvir iz katere Kolikor daš proč, tem več boš imel,
vedno zajemajo in nikoli ne usahne". Dan boš kakor izvir, iz katere vedno
854. - Kamen v …

zajemajo in nikoli ne usahne.

Oče in mati pošljeta otroke beračiti in jih Oče in mati pošljeta otroke beračit in
učijo krasti ter sledijo otrokom pri beračenju.

jih učita krasti ter sledita otrokom pri
beračenju.

Čemu pa se porabi denar, ki ga darujemo na Za kaj pa se porabi denar, ki ga
oltar?

darujemo na oltar?

Amen.

/

NOVOLETNI GOVORI
Silvestrov večer
Ob zaključku leta 1859

Silvestrov večer

(podnaslov) Čas

/

Zato bomo za slovesno poslovitev

Zato bomo za slovesno poslovitev od tega leta

od tega leta:

pogledali nazaj in za pozdrav novemu letu vrgli

1. pogledali nazaj in

resen pogled naprej.

2. za pozdrav novemu letu vrgli
resen pogled naprej.

Zaključek leta
Zaključek leta 1860

Zaključek leta

(podnaslov) Božja obiskanja/preizkušnje

/

Do sem…

Do sem nam je Gospod pomagal (1
Sam 7,12).

Do sem nam je Gospod pomagal. .. Do sem nam je Gospod pomagal.
Misericordia Domini…

Misericordia Domini!

Do sem…

Do sem nam je Gospod pomagal.

Ja, obljubljena dežela kot nekoč Palestina.

Da, obljubljena dežela kot nekoč
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Palestina.
Pravo vero je često zapustila, božjo Cerkev z Pravo vero je pogosto zapustila,
grehi in pregrehami ločila od Božjega Božjo Cerkev z grehi in pregrehami
kraljestva, sledila neveri, Jezusa zavrgla…

ločila od Božjega kraljestva, sledila
neveri in Jezusa zavrgla.

Ah, ah, Jeruzalem, da bi vendar..… glej, /
prišli bodo dnevi, to so
Če oče ljubi svoje otroke in

ljubkuje … Če oče ljubi svoje otroke, jih ljubkuje

vzame šibo… Če narodi po milostih … in vzame šibo. Drugače pridejo kazni.
pridejo kazni.
Dominus non aedificat…
sie Dominus

/

non custidierit

domum… /

frustra… vigilat, qui custidin iliam. Jaz kot
škof le sredstvo, da bi postalo bolje.

Novo leto
Novo leto (1861)
(podnaslov)

Na

Novo leto
praznik

sladkega

imena /

Jezusovega
O veličastvu in moči
Častivredno je bilo ime Jožef, nato Jozua - Janez Častivredno je bilo ime Jožef, nato
- Peter, nad vsemi pa je vzvišeno in vsebinsko Janez in Peter, nad vsemi pa je
polno ime Jezus, ker to je ime:

vzvišeno ime Jezus.

zato je bil povišan in dobil ime …

zato je bil povišan in dobil ime, ki
je nad vsemi imeni.

Nebo pripoveduje - zemlja - cerkev – stolpi……

/

»Verujem v Jezusa Kristusa edinorojenega »Verujem

v

Jezusa

Kristusa,

Sina…«

edinorojenega Sina Božjega.«

Naj jeste … vse v Jezusu …

Naj jeste ali pijete, vse delajte v
imenu Jezusa.

Čudeže, ki so jih apostoli naredili v Jezusovem Čudeže, ki so jih apostoli naredili
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imenu, na tisoče le … apostolskih del, v Jezusovem imenu. Na tisoče
ozdravitev hromega…

ozdravljenih. Ozdravitev hromega.

»Karkoli boste prosili v mojem imenu … dano.« »Karkoli boste prosili v mojem
Karkoli storite v imenu…

imenu, vam bo dano.«

Sv. Pavel obglavljen trikrat…

Sv. Pavel je bil trikrat obglavljen.

Stara ženica na smrtni postelji…

/

Bog je svet tako ljubil … itd. (Jan 3,16)

Bog je svet tako ljubil, da nam je
dal svojega edinorojenega Sina (Jn
3,16).

Praznik Jezusovega imena
Novo leto (1861)
(podnaslov)

Na

Novo leto
praznik

sladkega

imena /

Jezusovega
O veličastvu in moči
Častivredno je bilo ime Jožef, nato Jozua - Janez Častivredno je bilo ime Jožef, nato
- Peter, nad vsemi pa je vzvišeno in vsebinsko

Janez in Peter, nad vsemi pa je

polno ime Jezus, ker to je ime:

vzvišeno ime Jezus.

zato je bil povišan in dobil ime …

zato je bil povišan in dobil ime, ki
je nad vsemi imeni.

Nebo pripoveduje - zemlja - cerkev – stolpi……

/

»Verujem v Jezusa Kristusa edinorojenega »Verujem
Sina…«

v

Jezusa

Kristusa,

edinorojenega Sina Božjega.«

Naj jeste … vse v Jezusu …

Naj jeste ali pijete, vse delajte v
imenu Jezusa.

Čudeže, ki so jih apostoli naredili v Jezusovem Čudeže, ki so jih apostoli naredili
imenu, na tisoče le … apostolskih del,

v Jezusovem imenu. Na tisoče

ozdravitev hromega…

ozdravljenih.

Ozdravitev

hromega.
»Karkoli boste prosili v mojem imenu … dano.« »Karkoli boste prosili v mojem
Karkoli storite v imenu…

imenu, vam bo dano.«
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Sv. Pavel obglavljen trikrat…

Sv. Pavel je bil trikrat obglavljen.

Stara ženica na smrtni postelji…

/

Bog je svet tako ljubil … itd. (Jan 3,16)

Bog je svet tako ljubil, da nam je
dal svojega edinorojenega Sina
(Jn 3,16).

GOVORI NA PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA
Sveti trije kralji
Na praznik Svetih treh kraljev

Sveti trije kralji

Kaj nam daje Jezusova religija? - 1846
Mi pa iščemo Jezusa …..

Mi pa iščemo Jezusa.

"Oznanim vam…"

Oznanim vam veliko veselje.

"Venite…Ecce vobiskum sum".

"Venite. Ecce vobiscum sum."

K tem Beati, querite me…

Blagoslovljeni.

Kjer sta 2 ali 3 …

Kjer sta dva ali so trije zbrani v
njegovem imenu,

Tako kot z obema učencema v Emavs hodi tudi z Tako kot z obema učencema v
vami ljubi Jezus -

Emavs hodi tudi z nami ljubi
Jezus.

qui diligit me, apud eum maseam

/

sv, Jožev patron hišne

sv. Jožev zavetnik hiše.

qui vult venire post me… ta ima srce le v nebesih.. /
sursum corda…
Veniet an accidenteet siriente, Jezusa našli vsi

/

Le hoteti, drugo nič - pot -

Le hoteti je treba, nič drugega.

Ego sum vis…

/

Ko so poslušalci Jezusa zapustili: "Hočete tudi Ko

so

poslušalci

Jezusa

vi…" Domine tu verba…… Praviš: "Jaz vem kdo zapustili, je vprašal apostole:
me je ustvaril", posvari te, 10 božjih zapovedi ne "Hočete oditi tudi vi?" Praviš:
razume.

"Jaz vem, kdo me je ustvaril."

x

Če vas ne bi … mes verba vos judicant.

Če vas ne bi poznal. Mes verba
vos judicant.

Obračate le na druge, nase ne, nekatere užalili, ni /
resnica, kje je dolžnost, drugi ravnodušni kot
Cezar
"Po tem vas bodo spoznali…"

Po tem vas bodo spoznali, če
imate za Božjo hišo in za Bogu
posvečene stvari vnemo.

Vi od ljubega Očeta vedno prejemate, daste pa nič, Vi od ljubega Očeta vedno
le njegovo, le nekaj…

prejemate, daste pa nič.

Vsak vernik je dolžan vsako leto …

/

Praznik Gospodovega razglašenja
(podnaslov) Vera zvezda našega zveličanja

/

Ko so modri videli zvezdo …

Ko so modri videli zvezdo, so se
silno razveselili.

Povezuje zakonca z večno zvestobo, da zapusti Povezuje

zakonca

mož očeta in mater …itd.

da

zvestobo,

z

večno

zapustita

svoje

starše.
Veže z nežno ljubeznijo starše na svoje otroke in Veže z nežno ljubeznijo starše na
osladi skrbi in nadloge.

njihove otroke in osladi skrbi in
nadloge.

Pride ura, ko bodo vsi, ki so v grobovih …..

Pride ura, ko bodo vsi, ki so v
grobovih, vstali.

Kdor najde…..življenje in bo odrešenje prejel od Kdor najde vero, najde življenje
in

Gospoda.

bo

odrešenje

prejel

od

Gospoda.
Kdor

pa

mojih

besed

ne

….

je

enak Kdor pa mojih besed ne spolnjuje,

nespametnemu človeku, ki svojo hišo gradi na je enak nespametnemu človeku,
pesek ….''

ki svojo hišo gradi na pesek.«

"Prišli bodo z vzhoda in zahoda, otroci kraljestva "Prišli bodo z vzhoda in zahoda,

xi

pa bodo…."

otroci kraljestva pa bodo pahnjeni
ven."

"Dol z ostudno…"

"Dol z ostudno vero."

Toda Gospod se jim roga: "Herod je umrl itd…" Toda Gospod se jim roga. Zastonj
Toda zastonj se je boriti proti Bogu in veri, se je boriti proti Bogu in veri,
peklenska vrata bodo…

peklenska vrata bodo premagana.

"Kaj pomaga človeku, če si ves svet ……" "Kaj pomaga človeku, če si ves
svet pridobi, svojo dušo pa

Amen.

pogubi?"

Obisk modrih
Na praznik razglašenja

Obisk modrih

(podnaslov) O velikem veselju in
žalosti krščanstva
"To je…."

"Ta je moj ljubljeni Sin."

Ti slab gospodar, gospodinja, kdor za Ti slab gospodar, gospodinja, kdor (za denar)
…….

vero zataji, je slabši kot pogan.

PRAZNIKI OD PEPELNICE DO ZAHVALNE NEDELJE
Druga knjiga z naslovom Prazniki od pepelnice do zahvalne nedelje je razdeljena
podobno kot prva. Prav tako je razdeljena na tri sklope, vendar je v tej knjigi v prvem
sklopu z naslovom Govori za post in veliko noč zbranih šest govorov, v drugem sklopu
z naslovom Govori za binkošti in vnebohod dva govora in v tretjem sklopu z naslovom
Govori za vse svete in zahvalno nedeljo so trije govori. (Slatinek 2013, 5)

GOVORI ZA POST IN VELIKO NOČ
Na pepelnično sredo
Začne se sveti postni čas z blagoslovom

xii

Začne

se

sveti

postni

čas

z

pepela, da se spomnimo:

blagoslovom pepela, da se spomnimo

1. na minljivost našega življenja, je enako

na minljivost našega življenja. Je

travi, cvetlicam, milnim mehurčkom - kot

enako

od včeraj - naši dnevi kot sence, romamo (1

mehurčkom ‒ kot od včeraj. Naši

Zato Memento homo… O vi

dnevi so kot sence, mi romamo (1 Pt

Pt 2,11) -

travi,

cvetlicam,

milnim

ponosni, domišljavi, čutni pomislite …

2,11), zato »Memento homo!« O vi

2. na pokoro in spremembo mišljenja, ki jo

ponosni, domišljavi, čutni, pomislite

začenjamo, da bi odmrli grehu, živeli le za

na pokoro in spremembo mišljenja, ki

Boga in kreposti. Nismo le mortales sed et

jo začenjamo, da bi odmrli grehu,

peccatores. - Vse naše življenje je priprava

živeli le za Boga in kreposti. Nismo le

na smrt. Nič nečistega ne pride v večno

»mortales sed et peccatores«. Vse

življenje, življenje je kratko, nihče ne ve ne

naše življenje je priprava na smrt. Nič

ure ne dneva, ko pride Gospod. - Med

nečistega ne pride v večno življenje,

nebom in zemljo se bo pojavil križ, bomo

življenje je kratko, nihče ne ve ne ure

videli…

ne dneva, ko pride Gospod. Med
nebom in zemljo se bo pojavil križ.

Ne razvajati grešno telo, dušo izrodi.

Ne razvajati grešnega telesa, ki dušo
izrodi.

Na velikonočni praznik (Velikonočno jajce simbol trojnega vstajenja)
Kdo je Jezusu stesal strašen križ, kdo skoval Kdo je Jezusu stesal strašen križ,
ostre žeblje - ga pribil na križ - umoril?

kdo skoval ostre žeblje, ga pribil
na križ in umoril?

neizrecnim veseljem

neizrekljivim veseljem

In kdo jih je usmrtil?

In kdo ju je usmrtil?

Tu joče zapuščena žena bleda in utrujena v Tu joče zapuščena žena bleda in
svoji izbi za svojim izrojenim možem.

utrujena v svoji izbi za svojim
nezvestim možem.

ki ga daje svoji občini

ki ga daje svoji družini
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Na velikonočni ponedeljek (O velikonočnih kresovih v Lavantinski dolini)
Mati s svojimi otroki, enako vdovi, ob grobu

Mati s svojimi otroki, enako

svojega zvestega očeta.

vdova,

ob

grobu

svojega

zvestega moža.
"Jaz sem luč sveta…"

"Jaz sem luč sveta!"

Prva nedelja po veliki noči (O resničnem miru)
"Slava Bogu na višavi in mir …"

"Slava Bogu na višavi in mir
ljudem na zemlji."

Drage ovčice, to najdragocenejše, najljubše in Drage ovčice, danes vam želim:
najboljše na celem svetu vam kot dragoceno »Mir

z

vami!«

velikonočno jajce želim danes s tem ko najdragocenejše,
najboljše

govorim z Jezusom: "Mir z vami!"

na

To

je

najljubše

in

celem

svetu

kot

dragoceno velikonočno jajce.
Toda ta dušni mir, kako malo je upoštevan, Toda ta dušni mir, kako malo je
kako zlahka ukraden, zato premišljujmo:

upoštevan, kako zlahka ukraden,

I. Kaj je resnični dušni mir, zato da ga iščemo

zato premišljujmo, kaj je resnični

II. Kaj nam da dušni mir, zato da ga varujemo. dušni mir, da ga iščemo. Kaj nam
Božji mir naj bo z vami, zato da me pozorno da dušni mir, da ga varujemo?
poslušate.

Božji mir naj bo z vami, zato da me
pozorno poslušate.

"N. pojdi v miru in Gospod naj bo s teboj!"

"Pojdi v miru in Gospod naj bo s
teboj!"

Mi smo enost z našim ljubim Bogom.

Mi smo eno z našim ljubim
Bogom.

O, koliko ljudi ni enost s samim seboj, sami v O, koliko ljudi ni eno s samim
sebi so razklani in nimajo miru.

seboj, sami v sebi so razklani in
nimajo miru.

življenje bo podobno rožniku

življenje bo podobno juniju

"Ecce quam onum…." Kjer je resnično čisto »Kjer je resnično čisto življenje,
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življenje, tam je veselje.

tam je veselje.«

Strasti brezboštva že brusijo tiste krvave meče, Strasti brezboštva že brusijo tiste
ki bodo davili uboge ljudi, ki pozabijo svojega krvave meče, ki bodo davili uboge
Boga, ne molijo, so brez religije in vere.

ljudi, ki pozabijo svojega Boga, ne
molijo in so brez vere.

"Mir vam dam, mir vam zapustim…"

"Mir vam dam, mir vam zapustim."

Na II. nedeljo po veliki noči (O dobrem Pastirju)
Poslušajte danes o dvojni nevarnosti, ki Poslušajte danes o dvojni nevarnosti, ki
grozi tudi nam:

grozi tudi nam: grabežljivi volkovi in

I. grabežljivi volkovi,

zahrbtne kužne bolezni. Jezus, Dobri

II. zahrbtne kužne bolezni.

pastir, ostani pri nas!

Jezus, dobri pastir, ostani pri nas!
Ne poslušajte jih, ne držite z zlobnimi in Ne poslušajte jih, ne držite z zlobnimi
ščitite vaše pastirje!

in ščitite svoje pastirje!

"Zakaj ne jesta sadov…"

"Zakaj ne jesta sadov?"

Na belo nedeljo (O miru)
O, da bo tudi vi spoznali, kakšna velika O, da bo tudi vi spoznali, kakšna
zemeljska sreča je pravi mir, zato prikažem velika zemeljska sreča je pravi mir,
zato

vsakemu:

prikažem

vsakemu:

kaj

je

I. kaj je resnični mir z Bogom, s samim seboj resnični mir z Bogom, s samim seboj
in s celotnim svetom

in s celotnim svetom. Zato, da boste

II zato da boste stremeli po tem, kako se da stremeli po tem, kako se da resnični
resnični mir doseči

mir doseči.

Jezus je umrl na križu, da bi nam dal mir z Jezus je umrl na križu, da bi nam dal
Bogom,

prekletstvo

vzel

nase,

izbrisal mir z Bogom. Prekletstvo je vzel

krivdo, spravil z Bogom in podaril mir, zato nase, izbrisal krivdo in nas spravil z
pravi Pavel….

Bogom. Podaril nam je mir.

Pax vobis, vaše telo je tempelj, prestol Srca Pax vobis, vaše telo je tempelj,
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Jezusovega, bivališče Božjega miru qui prestol Srca Jezusovega, bivališče
diligit et veniemus, mansionem faciamus. Božjega miru. Mir vam bodi!
Mir vam bodi!
"Čutim v svojih udih…"

"Čutim trn v svojih udih."

Še: ego sum via… Mir bodi…

Še: Ego sum via! Mir bodi!

Beati pacifici…

Beati pacifici!

Pacem relinquo vobis… tudi učil, kako naj si Pacem relinquo vobis! In učil, kako
mir pridobite in ohranite.

naj si mir pridobite in ohranite.

O, ne verjemite jim nikoli…

O, ne verjemite jim nikoli.

Eden od mestnih svétnikov…

/

Sv. Krizostom je umrl v miru, počival v Sv. Krizostom je umrl v miru in
miru, po 4 dneh Evdoksija - po 34 letih je počiva v miru. Po 4 dneh je umrla
potres stresel njen grob. Grešniki nimajo Evdoksija. Potres je stresel njen grob.
Grešniki nimajo miru.

miru.

Nunc dimittis servum tuum in pace… Potem Nunc dimittis servum tuum in pace.
bo namestnik na vašem grobu blagoslovno Potem bo duhovnik na vašem grobu
molil: "Gospod, daj mu večni mir… Naj molil: »Gospod, daj mu večni mir.
počiva v miru.

Naj počiva v miru.«

GOVORI ZA BINKOŠTI IN VNEBOHOD
Binkošti tretje slovesno jutro
To je bilo veliko slovesno jutro prve birme v To je bilo veliko slovesno jutro prve
Jeruzalemu pred 18. stoletji.

birme v Jeruzalemu.

"Hočem Očeta…. kdor mene ljubi, prišli …in »Kdor mene ljubi, ga bo ljubil moj
pri njem prebivali".

Oče!«

"To je dan, ki ga je Bog naredil, da ga mi… "

"To je dan, ki ga je Bog naredil."

"Tukaj so vsi…."

"Tukaj so vsi."

"Kar ste storili enemu teh … Kdor takega "Kar

ste

storili

enemu

teh

otroka v mojem imenu… vam bom stoterno najmanjših, ste meni storili. Kdor
povrnil.

sprejme takega otroka v mojem
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imenu, mu bom stoterno povrnil.«
"Kdor bo do konca…."

"Kdor bo vztrajal do konca, bo
zveličan."

"Iščite, kar je zgoraj…"

"Iščite, kar je zgoraj."

"Dober boj sem bojeval…"

"Dober

boj

sem

bojeval,

tek

dokončal, vero ohranil."

Praznik Kristusovega vnebohoda (O pravi domovini človeka)
O, pozabimo danes za trenutek našo solzno O, pozabimo danes za trenutek našo
dolino, kjer je mnogo truda in le malo solzno dolino, kjer je mnogo truda in
resničnega veselja ter premišljamo

le malo resničnega veselja, ter

I. nebesa, našo pravo domovino, cilj in konec premišljajmo nebesa, našo pravo
našega kratkega romanja

domovino, cilj in konec našega

II. spoznamo pravo pot, ki nas varno vodi k kratkega romanja. Spoznajmo pravo
Očetu. "Pojdite po vsem svetu in oznanjujte pot, ki nas varno vodi k Očetu.
evangelij", je rekel Jezus svojim apostolom in "Pojdite po vsem svetu in oznanjujte
to pravi danes tudi meni, zato mi bodite evangelij," je rekel Jezus svojim
naklonjeni in me poslušajte v Jezusovem apostolom in to pravi danes tudi
imenu!

meni, zato mi bodite naklonjeni in
me poslušajte v Jezusovem imenu!

Nobeno oko še ni nikoli videlo, uho slišalo, Nobeno oko še ni nikoli videlo, uho
srce dojelo….

slišalo, srce dojelo.

Često ga je opomnila, naj zapusti svoje lažne Pogosto ga je opomnila, naj zapusti
svoje lažne malike in veruje v

malike in veruje v Jezusa.

Jezusa.
"Pojdite po vsem svetu…."

"Pojdite po vsem svetu."

Božje kraljestvo mora zmagati…

Božje kraljestvo mora zmagati!

"Jaz sem trta…"

"Jaz sem trta, vi mladike."

Ko je Lucij, nek duhovnik z mnogimi /
kristjani….
"Pridite k meni vsi…"

»Pridite k meni vsi.«
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"Kdor se mene sramuje pred ljudmi, tudi jaz »Kdor se mene sramuje pred ljudmi,
pred svojim Očetom…"

njega se bom tudi jaz pred svojim
Očetom.«

"Ne tisti, ki pravi Gospod, Gospod, temveč "Ne tisti, ki pravi Gospod, Gospod,
tisti, ki spolnjuje voljo…"

temveč tisti, ki spolnjuje voljo
mojega Očeta."

Tudi Kristus je moral trpeti, in tako iti v svojo Tudi Kristus je moral trpeti in tako
slavo… Vse le kratek čas, ne dolgo, večno…

iti v svojo slavo. Vse le kratek čas,
ne dolgo, večno.

O, da bi bil tako srečen hrepenenje….

/

"Le kaj naj še rečem…"

"Le kaj naj še rečem?"

GOVORI ZA VSE SVETE IN ZAHVALNO NEDELJO
Na praznik vseh svetnikov (Dvojna pot v nebeško kraljestvo)
Resnično…

/

Niti bogastvo niti udobno življenje, kaj koristi

Nič ne koristi bogatinu. Niti

bogatinu medtem ko Lazar…, niti visoka čast niti bogastvo niti udobno življenje,
časna sreča, čemu Herodu njegova kraljevska niti visoka čast niti časna sreča!
krona, medtem ko nedolžni otroci tam…

Čemu

Herodu

njegova

kraljevska krona, če morajo
nedolžni otroci umreti?
Le dve poti vodita v nebesa:

Le dve poti vodita v nebesa:

I. pot nedolžnosti na vrtnicah

pot nedolžnosti na vrtnicah in

II. pot pokore na trnih

pot pokore na trnih.

Kaj je dragocenejše - enako angelom - sicer (sv.

/

Bernard)
Duh (se dviga) k nebesom na perutih svete pobožne

Duh se dviga k nebesom na

zbranosti, le tisti, ki so čistega srca… Boga gledali.

perutih

svete

pobožne

zbranosti, le tisti, ki so čistega
srca, bodo Boga gledali.
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Srce je Jezusov prestol, telo čist in čednostni

/

tempelj Svetega Duha. Nedolžnim sveti ljubko
sonce, - luna, zvezde, cvetlice, ptiči, vse jih slavi
kot ljubljence Boga.
Tudi smrt je podobna prijaznemu božjemu angelu,

Tudi

smrt

je

podobna

vrtnar, ki cvetlice iz trnja, danes svoje jagnje k prijaznemu Božjemu angelu,
čredi, tam pase.

vrtnarju, ki rešuje cvetlice iz
trnja.

"Videl sem jagnje in 44.000 zaznamovanih… in
nek glas: To so…

"Videl

sem

jagnje

Nobeno oko …" In to so štiriinštirideset

in
tisoč

nedolžne duše. Tako veliko je veličastvo, sreča, zaznamovanih in nek glas: To
blaženost… To je prva pot…

so nedolžne duše.« Tako veliko
je veličastvo, sreča in blaženost
nedolžnosti. To je prva pot.

Na tej poti v nebesa nedolžni dečki, ki jih je

Po tej poti gredo v nebesa

Herod… velikodušni mladeniči, ki so kot devičnik nedolžni dečki, ki jih je Herod
kot sv. Janez, Alojzij… blage device Agnes, umoril. Velikodušni mladeniči,
Cecilija, Katarina, ki so raje (izbrale) smrt…, po tej ki so čisti kot sv. Janez, Alojzij
poti (so šli) vsi spoznavalci, puščavniki kot Pavel, in
Anton, Izidor, Vendelin, Jožef…

blage

device

Agnes,

Cecilija, Katarina raje izbrale

Vrle žene kot Elizabeta, Ljudmila, Ema, Brigita…, smrt. Po tej poti so šli vsi
ki so raje vse kot smrtni greh. Sedaj gledajo tam v spoznavalci,

puščavniki

kot

večni Očetovi hiši Jezusa v blaženem vencu, krone Pavel, Anton, Izidor, Vendelin,
na glavi, premagali vse nevarnosti, (izbrale) Jožef
najboljši del, ki jim ne bo nikoli vzet…

itd.

Elizabeta,

Vrle

žene

Ljudmila,

kot
Ema,

Brigita itd., ki so vse raje kot
smrtni greh izbrale najboljši
del, ki jim ne bo nikoli vzet.
Sedaj gledajo tam v večni
Očetovi hiši Jezusa v blaženem
vencu,

s

krono

na

glavi.

Premagali so vse nevarnosti.
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Vsi tisti oblastniki, ki (imajo) čiste roke… ljubijo

Vsi tisti oblastniki, ki imajo

pravičnost, nedolžnost ščitijo, se izogibajo greha in čiste roke, ki ljubijo pravičnost,
nedolžnost ščitijo, se izogibajo

ga preprečijo…

greha in ga preprečijo.
Naj stane…

Naj stane, kar hoče, nebesa
morajo biti naša.

Naj bo oseba, stvar, hiša, kako dolgo roka… Naj

Naj bo oseba, stvar, hiša, kako

stane kar hoče, nebesa morajo…

dolgo roka. Naj stane, kar
hoče, nebesa morajo biti naša.

"Bodite pripravljeni….ne veste ne dneva…"

"Bodite pripravljeni, ker ne
veste ne ure ne dneva."

''Kdor grešnika…''

/

Druga stopnica je resnično kesanje z Davidom, ki

Druga stopnica je resnično

noč in dan…, s Petrom, z Magdaleno, ne le kesanje z Davidom, s Petrom, z
govoriti, tudi čutiti.

Magdaleno, ki noč in dan
jokajo. Ne le govoriti, tudi
čutiti!

Ne z besedami nadomestiti krivično imetje,

Ne

samo

z

besedami

izogibati se priložnosti, osebam, čeprav vredno kot nadomestiti krivičnega imetja.
roka, oko, naj stane kar hoče…

Izogibati se grešni priložnosti,
osebam. Naj stane, kar hoče!

Priznal sem…, ti si mi odpustil

Priznal sem in ti si mi odpustil
(prim. Ps 31).

"O blažena pokora, ki …"

"O blažena pokora!"

Verne duše (Tolažba in nauk ob dnevu vernih duš)
"Usmilite

se

nas….

Gospodova

roka, "Usmilite se nas. Gospodova roka,

pravičnega sodnika se nas je dotaknila".

pravičnega

sodnika,

se

nas

je

dotaknila."
Pobožnim pokojnim v tolažbo in nam živim Pobožnim pokojnim v tolažbo in nam
v koristen poduk naj bodo posvečene danes živim v koristen poduk naj bodo
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posvečene danes moje besede v tem,

moje besede, v tem ko pravim:

I. nauk o kraju očiščevanja je za umrle ko pravim: nauk o kraju očiščevanja je
tolažilen

za umrle tolažilen in za živeče

II. je za živeče poučen

poučen.

"Tukaj reži, žgi, o Gospod, le tam …."

"Tukaj reži, žgi, o Gospod."

"Usmilite se nas, usmilite …itd."

"Usmilite se nas, usmilite."

"Pokopljite moje telo…"

"Pokopljite moje telo."

"Gospod, daj jim večni mir in večna luč… "

"Gospod, daj jim večni mir in večna
luč naj jim sveti."

"Kaj koristi človeku, če si ves svet "Kaj koristi človeku, če si ves svet
pridobi….."

pridobi, svojo dušo pa pogubi?"

Sveta in koristna je misel …

Sveta in koristna je misel moliti za
rajne.

Praznik zahvale
Praznik zahvale (1860)

Praznik zahvale

(Zahvalna nedelja)
"Vse, karkoli delate…"

»Vse, karkoli delate v besedi ali
dejanju, vse delajte v imenu
Gospoda Jezusa Kristusa.«

"Usliši milostno naše prošnje…"

"Usliši milostno naše prošnje."

"Vse kar delate…. naj jeste…"

"Vse, kar delate, naj jeste ali
pijete, vse delajte v imenu
Gospoda Jezusa Kristusa."

Hočemo:

Hočemo dobro premisliti način,

I. premišljati o (božji)dobroti, ki naj nas vneme kako

bomo

Dajalcu

dobrega hvaležni.

za zahvalo

vsega

»Vse, kar

II. dobro premislili način, kako bomo Dajalcu delate, itd.«
vsega dobrega hvaležni. "Vse kar delate…"
Blagosloviti pokopališče na dan vernih duš…

Blagoslovimo
dan vernih duš.
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pokopališče

na

"Dajte in vam bo dano, zvrhana mera …"

"Dajte in vam bo dano, zvrhana
mera."

"Dajte in vam bo dano…"

"Dajte in vam bo dano!"

"Dajte in vam bo zopet dano…."

"Dajte in vam bo zopet dano."

UGOTOVITVE
Ob primerjanju izvirnikov in knjig sem prišel do zame zanimivih ugotovitev. Iz
razpredelnic, ki sem jih naredil, je lahko razbrati, kako je Slomšek zapisoval svoje
govore. Značilno v njegovih govorih je, da je pri vsakem govoru dodal še podnaslov.
Veliko stavkov je zaključil kar s tremi pikami ali več, kar pomeni nadaljevanje, vendar
je on vedel, kaj bo tam nadaljeval, težko pa je sklepati, kaj je takrat še dodatno povedal.
Govore si je razdelil na dele, jih označil s številkami ter te dele razdelil še na podenote,
katere je označil s črkami. Uporabljal je veliko latinskih izrekov, takrat poznanih
zgodovinskih zgodb ter govoril o aktualnih stvareh. Gospod Stanislav Slatinek je zbral
in uredil govore ter jih izdal v dveh knjigah. Govore je zelo strokovno uredil in
omogočil, da so knjige razumljive in dobro berljive. V primerjavi sem ugotovil, da je
stavke, ki so se nadaljevali s tremi pikami ali več, primerno nadaljeval ali pa jih
zaključil. Razdelitev govorov na dele je vključil tako, da je razumljiva, vendar ni tako
očitna kot pri originalih. Zgodbe, ki so poznane, je vključil v govor, kar pa je bilo
zapisano nerazumljivo, ali ni imelo za bralca smiselne oblike, je izpustil. Citate, katere
je Slomšek samo pričel, je urednik dopolnil in zaključil.
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