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Napoved dogodka: 

 

Ob 150-letnici preselitve škofijskega sedeža v Maribor pripravljata Nadškofijski arhiv 

Maribor in Evropski kulturni in tehnološki center Maribor priložnostno razstavo z naslovom 

Slomšek pripravlja selitev. Pregledna razstava, postavljena na podlagi reprodukcij 

originalnih arhivskih virov, prikazuje postopek selitve in vzpostavitev škofijskega sedeža v 

Mariboru. Avtorji razstave so Igor Filipi�, Ilaria Montanar in Lilijana Urlep. Na 11 panojih so 

izpostavili najpomembnejše korake na poti od starega sedeža škofije v Št. Andražu v Labotski 

dolini v današnji Avstriji vse do Maribora. Razstava zajema �asovno obdobje od leta 1782 do 

1859. Otvoritev razstave bo 1. septembra 2009 ob 18. uri v Galeriji Ars Sacra na Slomškovem 

trgu št. 3 v Mariboru in bo na ogled do konca septembra od ponedeljka do petka od 10.00 do 

19.00 ure in ob sobotah od 10.00 do 13.00 ure. Vstop prost.   

 

O razstavi: 

Slomšek pripravlja selitev. 

Ob 150-letnici preselitve škofijskega sedeža v Maribor. 
 

Za�etki dogodkov, ki jih prikazuje razstava, segajo v leto 1782, ko je v naših deželah potekala 

obširna cerkveno upravna reforma, ki jo je sprožil cesar Jožef II. V tem �asu se prvi� pojavijo 

ideje o ustanovitvi »slovenske škofije«. Že takrat je bilo predlagano, da se sedež takratne 

lavantinske škofije iz Št. Andraža v Labotski dolini preseli v eno izmed mest na spodnjem 

Štajerskem, meje škofije pa se poenotijo z etni�no mejo med slovensko in nemško govore�imi 

verniki. Za nov sedež škofije so bila v igri štiri mesta: Celje, Maribor, Ptuj, in Slovenska 

Bistrica. Slednja je zaradi neprimernosti hitro odpadla. Smrt cesarja Jožefa II. in drugi 

politi�ni dogodki takratnega �asa so razmejitev škofij ustavili. Vsa nadaljnja desetletja so o 

novi razmejitvi škofij, žal neplodno, razpravljali predvsem na državni ravni. Do kakršnega 

koli dogovora ni prišlo zaradi številnih interesov lokalnih ali državnih oblasti, proces pa je 

oteževal tudi graški škof, ki se ni hotel odpovedati ozemlju na spodnjem Štajerskem. Ves 

postopek se je tako za ve� desetletij prakti�no zaustavil. Šele z nastopom Slomška na mesto 

lavantinskega škofa, ki se je požrtvovalno zavzel za kon�no rešitev tega vprašanja in ob 

pomo�i salzburškega nadškofa Tarnoczya, se je zadeva ugodno rešila. Na poti do »slovenske 

škofije« so se postavljale številne vidne in nevidne prepreke. Najprej je bilo potrebno s 

številnimi tihimi posredovanji spodbuditi državno birokracijo, da se je reševanja zadeve sploh 

lotila. Državni aparat z avstrijskim cesarjem na �elu, je imel v tistem �asu namre� neprimerno 
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pomembnejšo vlogo v cerkveni organizaciji, kot smo je vajeni danes. Druga ovira na poti sta 

bili obe sosednji škofiji, Celovec (krška škofija) in Gradec (sekavska škofija). Z obema 

škofoma se je bilo namre� potrebno dogovoriti o zamenjavi ozemlja, župnij in drugega 

premoženja ter pravic. Tukaj je imel posebej pomembno vlogo škof Slomšek, saj je moral 

marsikje popustiti željam, predvsem graškega škofa. Naslednja ovira so bili stroški selitve 

škofije. Na sre�o se je iz tekmovanja treh spodnje štajerskih mest za nov sedež škofije (Celja, 

Maribora in Ptuja) izcimilo nekaj dobrega. Vsa mesta so bila pripravljena odstopiti zemljiš�a, 

stavbe in denarna sredstva, �e bi le dobili sedež škofije. Pri tem tekmovanju je zmagal 

Maribor, ki se je, pod županom Othmarjem Reiserjem, posebej dobro izkazal. Maribor je imel 

najprimernejšo cerkev za bodo�o stolnico, že zgrajeno zgradbo za novo bogoslovje (nekdanji 

jezuitski kompleks), meš�ani so bili pripravljeni odkupiti stavbo za škofijsko rezidenco ter 

prispevati denar za obnovo stolnice. Vse to je Slomška prepri�alo, da je izbral Maribor. Na 

zahtevo sv. o�eta, je ime škofije še vedno ostalo staro, torej lavantinska škofija, šele kasneje 

se v imenu pojavi tudi mariborska. Ko so bili kon�ani in podpisani vsi dogovori, se je prvega 

maja 1859 na Slomškovo naro�ilo za�ela selitev. Posebej pomembno je, da je Slomšek 

vztrajal, da se v Maribor prenese tudi knjižnica in škofijski arhiv. Slovesnost ob umestitvi 

škofa v Maribor se je za�ela že na predve�er 4. septembra 1859 z ve�ernicami, Maribor�ani 

pa so škofa pozdravili z petjem in godbo pred novo škofijsko pala�o. Zjutraj, 4. septembra so 

se za�ele slovesnosti v cerkvi sv. Alojzija z tiho mašo, nato je slavnostna procesija krenila po 

mestnih ulicah do stolnice, kjer je škof pred vrati prejel klju�e nove stolnice. Po vstopu v 

cerkev je iz prižnice nagovoril in pozdravil slavnostni Maribor. Slavnost se je nadaljevala z 

službo božjo, pokloni duhovnikov ter �estitkami. 

Glede na dolgotrajen proces selitve škofijskega sedeža v Maribor nam pride na misel stara 

modrost �lovek obra�a, Bog obrne. S tem bi se lahko strinjal tudi blaženi Anton Martin 

Slomšek, saj je, kot svoj najpomembnejši doprinos selitvi sedeža, videl molitev za svojo 

škofijo. Njegove misel je namre� bila, da je prazno delo brez blagoslova z nebes.   

 

 


