
Družinsko nedeljsko bogoslužje – 27. september 2020 

26. nedelja med letom 

Slomškova nedelja 

 

Pred družinskim bogoslužjem določimo voditelja bogoslužja in dva bralca.  

 

Pripomočki: 

- manjši listki,  

- pisala, 

- košara (posoda ali vrečka) za žrebanje, 

- posnetek pesmi: Slomšek je naš patron. 

 

Potek: 

 Voditelj Molitev začnimo s poslušanjem in prepevanjem pesmi v čast blaženemu Antonu 
Martinu Slomšku.  
Predvaja pesem – skupaj pojemo.  

 Voditelj V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Vsi Amen. 
Voditelj Prisluhnimo sedaj predstavitvi Slomška, da se bomo spomnili, kaj je naredil za 

nas, naš narod in kako je poslušal Boga. 
Bralec 1 Anton Martin Slomšek je bil doma s premožne kmetije na Slomu pri Ponikvi. 

Anton je po opravljeni nedeljski šoli in trivialki vpisal na celjsko gimnazijo, kjer 

ga je profesor Zupančič navdušil za slovenščino in poezijo. Ker je zgodaj postal 

sirota, se je na posebnem učiteljskem tečaju v 3. razredu gimnazije z odliko 

usposobil za inštruktorja učencev, da se je s poučevanjem lahko preživljal. Po 

končani gimnaziji se je vpisal na študij filozofije. Študiral je v Ljubljani, potem pa 

v Senju in Celovcu. Tam se je odločil za študij teologije, in da bo postal 

duhovnik. Tako je bil leta 1824 posvečen. Od leta 1825 je služboval kot kaplan 

na Bizeljskem, pa v Novi Cerkvi pri Vojniku. Pozneje je postal duhovni 

spremljevalec v celovškem semenišču in šolski nadzornik. Leta1846 je bil 

posvečen v škofa. Ob škofovskem imenovanju si je poleg rojstnega imena Anton 

izbral še ime Martin, po svojem birmanskem botru, pa tudi župnijskem 

zavetniku. Iz vneme za slovenščino je že med študijem teologije ustanovil 

slovensko društvo, poučeval bogoslovce v slovenščini in jih navduševal za pisne 

in govorne vaje. O ljubezni do maternega jezika je govoril tudi v pridigah, 

slovensko misel pa širil v knjigah, zelo si je tudi prizadeval za slovensko šolo na 

kmetih. Kot škof se je dolgo potegoval za to, da bi bila slovenska štajerska 

cerkvena enota. Slomšek je leta 1859 dosegel premestitev sedeža škofije v 

Maribor in v njenem okviru združil skoraj vse štajerske Slovence. Znan je njegov 

stavek: »Sveta vera bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne omike«. 

Veliko je pisal, zlasti za otroke in mladino. Ohranjenih je veliko njegovih pesmi 

(nekatere so ponarodele – npr. En hribček bom kupil) in basni. V času škofovske 

službe je duhovnike oskrboval z izdajanjem svojih pridig, uvajal je nove ljudske 

pobožnosti (predvsem majniške šmarnice), ustanavljal razna društva in 

bratovščine.  

https://www.youtube.com/watch?v=oy7xJT5m8Ys


 

 Voditelj Na listke vsak napiše posamezne besede (največ tri), ki si jih je zapomnil o škofu 

Slomšku. Listke bomo zapognili in dali v to košaro. 

 Vsi Vsi pišemo. 

 Voditelj Sedaj bomo žrebali listke. Začne najmlajši. Vsak, ki žreba, sme pogledati vsebino 

listka in skuša drugim opisati, kaj piše na njem. Vendar zapisane besede ali 

njene izpeljanke ne sme uporabiti. Lahko se naveže na Slomškovo življenje. 

Kdor besedo ugane, naslednji žreba. 

Vsi Igramo igro. 

 Voditelj Sedaj pa bomo skupaj zmolili današnji psalm. Vsi odgovarjamo: Spomni se, 

Gospod, svojega usmiljenja. 

 Bralec 2  Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati, 
 svojih stezà me naúči. 
 Vôdi me v svoji resnici in me úči, 
 saj si ti Bog moje rešitve; ves dan zaupam vate. 

 Vsi Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja. 

 Bralec 2 Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja, 
 svojih dobrot, ki so od vekomaj. 
 Pozabi grehe moje mladosti in moje prestopke, 
 spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi. 

 Vsi Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja. 

 Bralec 2  Gospod je iskren in dober, 
 zato poučuje grešnike o pravi póti. 
 Ponižne vódi v pravici, 
 ponižne učí svojih potov. 

 Vsi Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja. 

 Voditelj Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, 

Vsi kakor je bilo v začetku, tako sedaj in vekomaj. Amen. 

Vsi Na koncu skupaj zapojemo Slomškovo pesem V nebesih sem doma ali Slomšek 
je naš patron. 

 

 

 


