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Lepota slovenščine ni v posameznih čistih besedah, marveč v zalih 
domačih podobah. Ne rabi nepotrebnih tujih besed, pa tudi v 
novokovani 
slovenščini ne letaj previsoko. Slovenski duh naj tvoje stavke oživlja. 
 
Moder rodoljub jezikoslovje pazljivo spremlja, ne zaničuje starine pa 
tudi novin v svojem jeziku ne zametuje. Pristne besede in vrle 
prislovice 
so mu dragi biseri, s katerimi bogati zaklad svojega jezika. 
 
Kdor svojo domovino ljubi, se ne sramuje svojega rodu in ne 
materinega 
jezika. Materin jezik je prvi božji dar. Zanj moramo skrbeti pred vsemi  
drugimi jeziki, da ga častimo, likamo, da radi slovensko govorimo,  
prepevamo in se veselimo. 
 

(Anton Martin Slomšek) 
 
 
 
 
 
 
 
Prireditelji se velesovskemu župniku g. Slavku Kalanu 
za gostoljubje najlepše zahvaljujemo.  
 
UNESCO klub Cerklje, 
zanj Daniela Močnik 
 



  

 

Literarno-glasbeno predstavitev 
Antona Martina Slomška 

so pripravili: 

mag. Janko Krištof  

mag. Andrej Feinig, orgle 

CŽPZ Andreja Vavkna Cerklje,   
dirigent Damijan Močnik 

 
                                      Veselja dom 
                                      Hvali svet Odrešenika 
                                      Kje sem doma 
                                      Večernica 

Pesmi na Slomškova besedila  
je za to priložnost priredil 
Janez Močnik. 

Alexander Tolmaier,  režija 

Primož Sirc, luč 

V času preporoda narodov smo imeli Slovenci moža, ki je kot  
duhovnik in škof oblikoval našo narodno zavest in jo polnil z  
duhovno vsebino. Ni se spuščal na raven plehkega nacionalizma,  
temveč je v narodu prebujal zavest bogastva kulturne dediščine,  
ki ga je stoletja oblikovala in je enakovredna s sosednimi.  
V duhu krščanskega humanizma je kot vinogradnik med nami 
gojil žlahtno trto človekovega dostojanstva, ki izvira iz božjega  
otroštva. Z izbranimi besedili naj med nami na novo zažari  
njegov lik. S pogledom nanj in z njegovim duhovnim nabojem  
bomo laže mojstrili izzive današnjega časa in uspešneje krmarili 
našo ladjo po razburkanem morju prihodnosti … 
 
 
 
 
Predstava je v treh delih. 
 
Uvod je zelo odmeven govor dr. Franca Sušnika na proslavi v  
čast Antona Martina Slomška v Mariboru 27. novembra 1935. 
 
Jedro je znamenita Slomškova pridiga o jeziku, ki jo je imel  
na binkoštni ponedeljek 1838 v Blatogradu (Možberk). 
 
Sklep pa je povzetek duhovnih vaj, ki jih je Slomšek kot škof  
pripravil za svoje duhovnike. 
 
 
 
Zgodovinska besedila imajo za vse Slovence vrednost tudi v 
sedanjem času in morejo v zavesti dovzetnih poslušalcev  
odmevati še danes. 
 


