24. nedelja med letom

13. september 2020

št. 20

Blaženi škof Anton Martin Slomšek (1. del)
Vsak narod se z veseljem in ponosom spominja velikih mož in žena v svoji
zgodovini, bodisi, da gre za znanstvenike, pesnike, pisatelje, duhovnike,
narodne buditelje, misijonarje… in še bi lahko naštevali.
Tudi naš narod ni brez njih. Kdo ne pozna Jožefa Plečnika, Friderika Baraga,
Jožefa Klekla, Simona Gregorčiča itd. Tudi ta
mesec se spominjamo enega izmed njih,
Antona Martina Slomška, ki ga je papež Janez
Pavel II. 19. septembra 1999 na Betnavskih
poljanah pri Mariboru razglasil za blaženega.
Gre za prvega mariborskega škofa, narodnega
buditelja, vzgojitelja in pisca.
Velika množica vernih src je takrat molila,
pela, se veselila, saj je bilo ta dan uresničeno
hrepenenje in pričakovanje slovenskih rodov.
Veliki milostni dar je odpreti knjigo življenja
katerega koli človeka, čeprav samo za bežen
pogled. Še večji dar pa je, če lahko za trenutek
držimo v rokah knjigo življenja človeka, ki je
njene liste popisal s črnilom blaženosti.
Pri Slomškovih na Slomu pri Ponikvi se je
rodil Tonček 26. novembra leta 1800 kot prvi od osmih otrok. Oče ga je kot
prvorojenca že videl na lepem in uspešnem posestvu kot naslednika,
materino srce pa je po vzoru svetopisemskih močnih žena gorelo za to, da
ga izroči Gospodu. Odločilno vlogo pri njegovi prvi temeljni življenjski
odločitvi je odigral kaplan Jakob Prašnikar. Ko je tudi oče dal svojo
privolitev, pa čeprav s težkim srcem, se je štirinajst letni Anton napotil
zajemat modrost in učenost v staro zgradbo celjskih latinskih šol, ki je stala

v senci mogočne opatijske cerkve sv. Danijela. Po treh letih ga je življenjska
pot vodila v Ljubljano, saj mu je življenjski polet dajalo močno hrepenenje
in želja - čimprej postati Gospodov duhovnik. Bogoslovec ni postal v
Ljubljani, ampak v Celovcu in še ne 24 letnemu je škof 8. septembra 1824
podelil mašniško posvečenje. Svojo novo mašo je pel v Olimju sredi
Kozjanskega .
Njegov novomašni pridigar oče Jakob Prašnikar je med drugim povedal
sledeče:« Čez poldrugi mesec bode že 13 let, kar sem tebe kot mladega fanta
spoznal. Ti si bil, kateri si vsak dan, če je le mogoče bilo, pol ure daleč
pritekel, da si mi pri daritvi sv. maša stregel.
Ti si bil, kadar se cerkvenim služabnikom ni ljubilo, da si z menoj šel k
bolnikom, naj je bilo vreme kakršno koli, lepo ali dež če si tudi čez kolena
snega gazil, šel si vendar z menoj k bolnikom.
Ti si bil prvi med vsemi otročiči, ki si z veseljem k mojemu nauku pritekel
in zvesto vsak dan zahajal v šolo dve leti in pol.«
Tako lahko vidimo, da je bil že kot otrok nekaj posebnega. Svojo kaplansko
službo je Slomšek opravljal najprej na Bizeljskem, nato v Novi Cerkvi pri
Vojniku in bil nato devet let duhovni voditelj bogoslovcev v Celovcu.
Kot duhovni voditelj bogoslovcev je s svojo skromnostjo in milino, a hkrati
neomajno gorečnostjo pridobival srca mladih. Obudil je tečaj slovenskega
jezika med bogoslovci in jih kar nekaj navdušil, da so pisali in pesnili. Svoj
sloves odličnega pridigarja je ob priložnosti širil zdaj tudi po Koroškem.
Ves čas je ostal odprt za nova spoznanja, zato je tudi ves prosti čas počitnic
porabil za to, da je študiral, pisal in izdajal knjige, peš potoval po bližnjih
deželah, obiskoval sosednja bogoslovja in se izpopolnjeval v svoji službi.
V oktobru leta 1839 je Slomšek nastopil novo službo. Postal je nadžupnik in
dekan v Vuzenici ob Dravi in šest let kasneje bil umeščen za stolnega
kanonika pri sv. Andražu v Labotski dolini. Nato je prevzel službo celjskega
župnika in opata. Dne 19. julija je bil ustoličen v svoji stolni cerkvi pri sv.
Andražu kot novi lavantinski škof.
Njegovo celotno škofovanje je bil en sam delavnik in boj. Nasprotni so mu
bili jožefinizem in ostanki janzenizma, ter rastoči liberalizem.
Redne nadpastirske dolžnosti so ga vodile po razdrobljeni škofiji, večinoma
s kočijo ali kar peš. Vsem je postal vse. Slovencem je bil Slovenec, Nemcem
svoje škofije pa Nemec. ( se nadaljuje)
Slavka Nerad
univ. dipl. teolog

OZNANILA
STIČNA
To leto vseslovenskega romanja mladih v Stično ne bo. Letos Stična
mladih prihaja k nam. 19. septembra 2020 bo potekala 39. Stična mladih,
tokrat v prilagojeni izvedbi na 34 lokacijah po Sloveniji. Srečanje za našo
škofijo bo gostila župnija Murska Sobota. Več o letošnji vsebini in
programu najdete na Facebooku in Instagramu Stične mladih in na
sticna.net. Obvezna je spletna prijava. Prijavnica je dosegljiva na
sticna.net. Mladi vabljeni na to srečanje.
NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV V ČASU EPIDEMIJE
Prosimo Vas, da v skladu z uredbo Vlade RS z dne 8. julija 2020 - v škatlo
pri vhodu v cerkev - oddate listek s svojo telefonsko številko (brez imena
in naslova). Telefonsko številko bomo hranili 30 dni in jo v primeru
epidemije oddali pristojnim državnim ustanovam, da Vas kontaktirajo.
Telefonske številke se oddajajo pri nedeljskih in prazničnih mašah.
DAROVI ZA CERKEV
- Kuzma Damjan, Skakovci 50€
- družina Jožefa Severa, Cankova 20€
Vsem darovalcem Bog plačaj!
KVATERNA NEDELJA
Kvaterna nedelja bo v nedeljo, 27. septembra 2020. Nabirka je namenjena
za semenišče in bogoslovje.
DUHOVNI CENTER KANČEVCI
Bratje kapucini sporočajo in naprošajo vernike naše župnije, za čiščenje
doma duhovnosti, ki bo v soboto 26. 9. 2020 ob 9.00 uri.

MISLI / blaženi Anton Martin Slomšek:

- Le za trojno suknjo skrbite otrokom: za poštenost,
delavnost in pobožnost; vse drugo jim bo navrženo.
- Delaj veselo; delo je božji dar, ki nam zemljo polepša,
živež poslajša, nam zdravje ohrani in nas greha obvar'je.
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Povišanje sv. križa
za + Ano Jug / družina Flegar iz Ljubljane
Žalostna Mati Božja
za + Štefana Krajcarja
sv. Kornelij, papež
za + Štefana Krajcarja
sv. Robert Bellarmino, škof, cerkveni učitelj
za + Jožefa Gomboca obletnica / domači
sv. Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik
za + Jožico Žilavec / mož Milan
sv. Januarij, škof, mučenec
za + Selino Baranja / deda Milan
sv. Evstahij, škof, mučenec
za + žive in pokojne župljane
za +Ivana in Heleno Huber / sin Ivan z družino
sv. Matej, evangelist
za + Štefana Krajcarja
sv. Mavricij, mučenec
za + Štefana Krajcarja
sv . Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik
za + Štefana Krajcarja
sv. Anton Martin Slomšek
za + Karolino Sever obl. in vse pokojne
iz družine Sever / sin Jožef z družino
sv. Sergij Radoneški, menih
za + Franca Fűkaša / sosedje Škotnik
sv. Kozma in Damijan, mučenca
za + Jožico Žilavec / sin Matej z družino
Slomškova nedelja / kvaterna nedelja
za + žive in pokojne župljane
za + župnika Antona Fakina /nečakinja Marija z družino

ŽUPNIJA CANKOVA, Cankova 65, 9261 Cankova
Župnijska pisarna / uradne ure: torek in četrtek 15.30-18.00
e-pošta: zupnija.cankova@gmail.com
internetna stran: http://cankova.zupnija.info
odgovarja: Štefan Grabar, Gsm: 041 716 545 ali 02 540 10 15

