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Stepišnik in sveta brata Ciril in Metod

Povzetek: V čas škofa Stepišnika (1862–1889) sodijo nekateri pomembni dogodki, po-
vezani s češčenjem svetih bratov Cirila in Metoda. Že v prvem letu njegovega ško-
fovanja so obeležili tisočletnico prihoda sv. Cirila in Metoda med Slovane. Stepišnik 
je v ta namen odredil veliko cerkveno slavje, številni duhovniki in kanoniki pa so 
sodelovali na proslavah, ki so v tem času že dobivale nacionalni predznak. Ko se je 
leta 1880 z encikliko Grande Munus češčenje svetih bratov razširilo po vsej Cerkvi, 
je Stepišnik resda zagovarjal cerkveno češčenje vendar je nasprotoval željam neka-
terih duhovnikov, ki so hoteli pospeševati slovansko bogoslužje in povzdigniti pra-
znik sv. Cirila in Metoda na višjo raven. Ko sta se imeni sv. Cirila in Metoda začeli 
vezati na narodnostno vprašanje, predvsem ob 1000. obletnici Metodove smrti, 
škof Stepišnik ni več odredil posebnih slovesnosti, temveč je zagovarjal le versko 
češčenje in pospeševanje bratovščine sv. Cirila in Metoda.

Ključne besede: cerkvena zgodovina, lavantinska škofija, mariborska škofija, škof Ma-
ksimilijan Stepišnik, bratovščina sv. Cirila in Metoda , sv. Ciril in Metod

Abstract: Bishop Stepišnik and the Holy Brothers Cyril and Methodius
During the time of bishop Stepišnik (1862–1869) some important events connected 
to the cult of the holy brothers SS. Cyril and Methodius took place. Already in his 
first year the millennium commemoration of their arrival to the Slavs was celebrat-
ed. Bishop Stepišnik ordered a big church celebration, many canons and priests, 
however, participated in celebrations that were already acquiring a national char-
acter. When in 1880 by the encyclical Grande munus the veneration of the holy 
brothers spread over the whole Church, Stepišnik supported church veneration, 
yet opposed the wishes of some priests, who wanted to further Slavic liturgy and 
raise the feast of SS. Cyril and Methodius to a higher level. When the names of SS. 
Cyril and Methodius started to be linked to the nationality issue, especially at the 
millennium of Methodius’ death, bishop Stepišnik did not order any special celebra-
tion, but only supported religious veneration and furthering of SS. Cyril and Metho-
dius’ Brotherhood.

Key words: church history, diocese of Lavant, diocese of Maribor, bishop Maksimilijan 
Stepišnik, SS. Cyril and Methodius’ Brotherhood, SS. Cyril and Methodius

Češčenje sv. Cirila in Metoda ima na Slovenskem dolgoletno tradicijo. V začetku so 
češčenje večinoma povezovali z njunim misijonarskim delom med Slovani in z za-

slugami za glagoljaški obred, pozneje je začela prevladovati misel o enotnosti kristja-
nov, v kateri sta svetnika postavljena v središče iskanja skupne poti z vzhodno pravo-
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slavno Cerkvijo, predvsem z ortodoksnimi Slovani. V času večanja nacionalnih naspro-
tij v drugi polovici 19. stoletja pa sta med slovanskimi narodi postala tudi nacionalna 
simbola (Grivec 1927). Češčenje sv. Cirila in Metoda se je v 19. stoletju tako še moč-
neje uveljavilo. Na Slovenskem ga je pospeševal škof Slomšek, saj je sveta brata pri-
poročal kot najboljša učitelja slovenskega naroda. Središče Slomškove pozornosti do 
svetih bratov je bilo usmerjeno v željo za združitev kristjanov, še posebno Slovanov. 
Kot temeljno pot do tega je videl molitev, zato je ustanovil molitveno bratovščino. O 
ustanovitvi bratovščine je leta 1852 v Zgodnji Danici Slomšek med drugim zapisal: 
»Misel me je gnala, želja me je presunjevala, da bi se že skoro nad nami izpolnila tista 
molitev našega ljubeznivega Odrešenika, katero je grede k svojemu Očetu tako prisrč-
no in goreče molil, nas vse z vezjo Resnice in Ljubezni zediniti, ker le samo iz tega je 
svetu spoznati, da smo njegovi učenci. Iz tega namena sem lansko leto o naših občnih 
duhovnih vajah željo razodel, da naj bi se pod obrambo Marije Matere božje in slo-
venskih apostolov sv. Cirila in Metoda (daleč od vsakega državljanskega ali političnega 
namena in brez vsake osebne koristi) k zedinjevanju nezedinjenih Grkov sploh in po-
sebno ločenih Slovenov (Slovanov) molitvena družba napravila.« (Grivec 1927, 148–
149) Eden prvih članov je bil tudi takratni lavantinski kanonik Maksimilijan Stepišnik. 
Bratovščina se je hitro razširila po okoliških škofijah, v nekaj letih je dosegla tudi na 
Češko in Moravsko, Ogrsko, Nemčijo in Avstrijo. Ob Slomškovi smrti je imela bratovšči-
na 34 260 članov (Škafar 1991, 26).

Takšno dediščino je torej prevzel škof Maksimilijan Stepišnik. Že dve leti pozneje se 
je članstvo v bratovščini več kakor podvojilo, saj je imela bratovščina že 75 352 članov, 
to pa kaže na izreden razmah češčenja sv. Cirila in Metoda (27). Zato in ker so sveta 
brata vedno bolj povezovali z narodnostnimi vprašanji, so v tem času na podlagi od-
nosa do svetih bratov, apostolov Slovanov, mnogokrat ocenjevali tudi odnos do naro-
dnostnega vprašanja. Tako so sodili tudi sodobniki škofa Stepišnika, časniki, zgodovi-
narji in ne nazadnje tudi takratna cesarsko-kraljeva oblast.

V čas Stepišnikovega škofovanja (1862–1889) sodijo nekateri pomembni dogodki, 
povezani s češčenjem svetih bratov Cirila in Metoda. Že nekaj mesecev po nastopu 
škofovanja so slovesno obhajali praznik ob tisočletnici prihoda Cirila in Metoda na Mo-
ravsko. Leta 1880 je papež Leon XIII. izdal encikliko Grande Munus, ki slavi njuno misi-
jonarsko delo in določa, da se mora njun praznik obhajati po vsej Cerkvi. V Stepišnikov 
čas sodi tudi praznovanje tisočletnice smrti sv. Metoda leta 1885. Iz zadnjega leta nje-
govega škofovanja pa je znan poskusa ustanovitve nadbratovščine sv. Cirila in Metoda.

1. Proslava ob tisočletnici prihoda sv. Cirila in Metoda na 
Moravsko leta 1863

Pripravo za proslavitev tisočletnice prihoda svetih bratov Cirila in Metoda je začel 
že škof Slomšek. O tem se je dogovarjal z Davorinom Trstenjakom in predlagal, da 

bi tisočletnico praznovali v dekanijski cerkvi v Jarenini. V cerkvi v Jarenini je namreč 
majhna kapela, v kateri naj bi po legendi, ki jo je zagovarjal Davorin Trstenjak, na poti 
v Rim maševal sv. Metod. Tisočletnico sv. Cirila in Metoda so poleg Slovencev slavili 
tudi drugi Slovani. Največje slovesnosti so bile v Velehradu na Moravskem, kjer je ime-
la bratovščina sv. Cirila in Metoda precej članov (Grivec 1927, 150).
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Slomšek je pred uresničitvijo načrtov umrl, zato je priprave na praznovanje prevzel 
njegov naslednik na škofijskem sedežu Jakob Maksimilijan Stepišnik. Tako je v škofij-
skem uradnem listu z dne 4. marca 1863 objavil napoved in navodilo za škofijsko pro-
slavo ob tisočletnici prihoda slovanskih apostolov na Moravsko. V uvodu je poudaril 
pomen tega dogodka za spreobrnitev slovanskih narodov h krščanstvu: »Z letom 1863 
je izpolnjenih 1000 let, kar so Slovanski narodi imeli srečo, da sta jih po božji milosti 
h krščanstvu spreobrnila sveta apostola Ciril in Metod. Ker ta spomina vredni dogodek 
zadeva tudi nas, ko je namreč zgodovinsko dokazano, da sta sveta brata oznanjala vero 
na ozemlju sedanje lavantinske škofije in sta našo zemljo posvetila s svojimi koraki, 
smo še toliko bolj dolžni, da s posebno slovesnostjo obeležimo ta dogodek. Tako se 
bomo ponižno zahvalili Bogu za podarjeno in skozi tisoč let ohranjeno katoliško vero 
in vredno počastili sveta apostola, ki sta nam jo oznanjala.«

V nadaljevanju je podrobneje razglasil potek praznovanja. Pod prvo točko je dolo-
čil, da se bo praznovanje zaradi primernejšega časa prestavilo z 9. marca na 5. julij, 
kakor je bilo določeno že na Češkem in na Moravskem. Nadalje je navedel, da se mora 
praznik slovesno obhajati z osmino od 5. do 12. julija po vseh cerkvah v škofiji.

Zapovedal je tudi slovesno enourno zvonjenje z vsemi zvonovi na predvečer pra-
znika, torej 4. julija, ki naj se konča z latinskimi večernicami. Določil je tudi, naj se obe 
nedelji božja služba opravi kar najbolj slovesno, s primernimi pridigami, uporabi pa 
naj se obrazec svete maše za sv. Cirila in Metoda, ki se je do tedaj uporabljal na dan 
9. marca. Pri maši je bilo treba vernike opomniti, da se morajo zahvaliti Bogu za véliki 
dar katoliške vere in za njeno ohranitev skozi celo tisočletje. Vernike naj bi pozvali k 
posnemanju kreposti svetih bratov in k spravi z Bogom.

Tudi med tednom se je morala maša obhajati slovesneje kakor ponavadi. Vsak dan 
je morala biti maša z blagoslovom. V drugače nemškem besedilu je posebno zanimiva 
molitev, ki naj bi se molila pred koncem vsake maše, tudi nedeljske, saj je najprej na-
pisana v slovenskem in nato v nemškem jeziku: »O Bog, kteri si nas po svetih bratih 
Cirilu in Metudu k edinosti vere poklical, zedini zopet odločene brate in sestre naše k 
svoji katolški cerkvi, naj bode kakor v nebesih, tako na zemlji le en hlev in eden viši 
pastir. Za to te prosimo po zasluženju Jezusa Christusa, po prošnji Marije, svetega Ci-
rila in Metuda, in vseh tvojih svetnikov. Amen.« (Kirchliches Verordnungs-Blatt 1863, 
zv. 4/1)

Škof je tudi oznanil, da bo ob tej priložnosti izšla spominska knjižica z upodobitvami 
svetih bratov in da bo izkupiček od prodaje namenjen bolgarskemu misijonu. Tudi za 
sklep slovesnosti so bili določeni enourno zvonjenje in večernice.

Posebno vrednost je načrtovani slovesnosti dala tudi škofova napoved, da bodo 
lahko verniki med celotno osmino prejeli popolni odpustek, kakor bo poprosil Sveti 
sedež.

Dr. Stepišnik je tako dne 8. marca 1863 svetega oče v pismu prosil za popolni od-
pustek udeležencem slovesnosti. Prošnja se je glasila takole: »Sveti oče! V tekočem 
letu gospodovem 1863 je dopolnjenih tisoč let, kar sta sveta brata Ciril in Metod spre-
obrnila Slovane h krščanstvu. To je spomina vredno dejstvo za slovanski rod, posebno 
pa še za lav. škofijo izrednega pomena, ker je zgodovinsko ugotovljeno, da sta sv. bra-
ta apostola oznanjala sv. vero v pokrajinah, ki so danes v lav. škofiji in sta posvetila to 
zemljo s svojimi stopinjami. Zato ne morem opustiti, da ne bi proslavila tega zname-
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nitega dejstva Bogu v zahvalo za milost sv. vere, pa tudi, da nam je bila tekom tisoč let 
ohranjena, pa tudi zato, da bi še bolj častila sv. brata Cirila in Metoda. In da tako ustre-
žem pobožni želji duhovnikov in vernikov, sem določil, da se proslava tisočletnice ob-
haja tekom osmine in sicer zaradi ugodnejšega časa kakor je to na Moravskem in Če-
škem, od 5.–12. julija tekočega leta. Posebno želim, da bi verno ljudstvo ob tej prosla-
vi dobilo bogate duhovne sadove, posebno, da bi bilo deležno iz zakladnice sv. Cerkve 
popolnega odpustka, zato Vašo svetost ponižno prosim, da bi za označeno osmino 
blagovolila podeliti popolni odpustek za vse, ki prejmejo sv. zakramente spovedi in sv. 
obhajila in molijo za zedinjene kristjanov in za ohranitev sv. vere in za mir sv. Materi 
kat. Cerkvi.« (NŠAM, Bratovščina sv. Cirila in Metoda, š. 1, Tipkopis Franca Hrastelja) 
Papežev odgovor je bil naveden v posebni okrožnici z dne 16. 5. 1863. Papež je prošnji 
ustregel. Popolni odpustek so podelili vsem, ki so v omenjeni osmini vredno prejeli 
svete zakramente pokore in Rešnjega telesa, se v tem času udeležili vsaj ene svete 
maše v cerkvi lavantinske škofije in tam po namenu svetega očeta zmolili pet očena-
šev, zdravamarij in vero. Odpustke so lahko namenili tudi vernim dušam v pomoč (Ti-
sočletno obhajilo v čast sv. Cirilu in Metodu 1863, 4).

Glavne poudarke praznovanja lahko razberemo iz govorov semeniškega spirituala 
Franca Kosarja bogoslovcem. V prvem govoru jim je govoril o bratovščini sv. Cirila in 
Metoda in poudaril, da je bratovščina pomembna zaradi enotnosti kristjanov, zaradi 
pomembnosti svetih bratov in zaradi pomena ustanovitelja bratovščine škofa Slomška. 
V drugem govoru je bogoslovcem predstavil sveta brata Cirila in Metoda in jih opomnil 
na dolžnosti, ki jih morajo izpolniti med glavno škofijsko slovesnostjo. Omenil je tri 
poglede, skozi katere morajo počastiti praznik, to so preteklost, sedanjost in priho-
dnost. Preteklost pomeni izkazovanje hvaležnosti, da se je prava vera ohranila tisoč 
let. Sedanjost je poziv ločenim kristjanom k združitvi in k obnovi vere med Slovenci. 
Prihodnost pa je molitev za ohranjanje vere ne glede na težave, ki bi jih doletele.

Knjižica, ki je ob tej priložnosti izšla, nosi naslov Tisočletno obhajilo v čast sv. Cirilu 
in Metodu. Po vsej verjetnosti je njen avtor dr. Lovro Vogrin, stolni kanonik. V uvodu 
knjižice je razglas tisočletnice prihoda Cirila in Metoda na slovanska tla, v katerem je 
povzeta Stepišnikova napoved in objavljen potek praznovanja. Knjižica vsebuje tudi 
kratko zgodovino svetih bratov in zahvalno molitev, molitev za vero, molitev za svetost 
življenje in molitev za naše od katoliške vere ločene brate in sestre. Posebno zanimiva 
je pesem v čast svetnikoma:

»Bodita nam pozdravljena, 
Svet Ciril in svet Metod; 
Draga brata preljubljena: 
poje ves slovenski rod.

Iz ljubezni sta podala 
Do Slovenskih se dežel; 
Vero nam oznanjevala, 
Kako rod je poželel.

Po slovensko sta učila, 
Med Slovenci pervokrat; 
In naš jezik izbudila, 
Ved odperla nam zaklad.
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Kolko truda sta imela, 
Ko učila sta pri nas; 
Od sovražnikov terpela, 
sta pregajmbe večji čas.

Vendar zmagala sta srečno, 
In nas ni zapustila; 
Dala nam življenje večno; 
K pravi veri spravila.

Vajna slava bo živela, 
Svet Ciril in svet Metod; 
Vama hvala bo se pela, 
Dokler bo slovenski rod.

Tam v nebesah zdaj na glavi 
Svetle krone nosita, 
Tam zdaj v rajski sta blišavi, 
Večno plača vživata.

O aposteljna preblaga, 
Vajna prošnja nam pomagaj! 
Da krepost in vere zmaga 
Nam ostane vekomaj.« 

(Tisočletno obhajilo v čast sv. Cirilu in Metodu 1863, 15–16)

V knjižici je tudi vabilo za včlanitev v Slomškovo bratovščino sv. Cirila in Metoda s 
kratkim opisom pravil bratovščine. Prva izdaja knjižice je hitro pošla, zato so po nekaj 
mesecih priredili drugo izdajo.

Poleg Tisočletnega obhajila so bili ob tej priložnosti objavljeni številni članki v ča-
sopisih, izrecno velja omeniti Zgodnjo Danico, izšle pa so tudi nekatere knjige. Omem-
be vredna je knjižica Sveta brata Ciril in Metod, ki jo je napisal Matija Majer Ziljski in 
je izšla v Pragi. Knjižica je bila tiskana v dveh stolpičih, prvi je slovenski v latinici, dru-
gi je v cirilici.

Obsežnejša je knjiga Zlati vek, ki je izšla v Ljubljani in jo je spisalo več avtorjev. 
Vsebuje zgodovinske in teološke članke in pesmi. Za naš prispevek zanimivejša je 
knjiga Zgodovina svetih apostolov Slovanskih Cirila in Metoda. K tisočletni jubilejni 
slovesnosti pokristjanjenja naših slovanskih praočetov. Knjiga je delo češkega avtor-
ja dr. Jan. Ev. Bílýja, prevedel pa jo je učitelj na mariborski gimnaziji Janez Majciger 
in jo posvetil pobožnemu slovenskemu narodu. To delo je bilo v bogoslovni knjižni-
ci dostopno mariborskim bogoslovcem. Izid knjige je materialno podprla mariborska 
čitalnica.

Čeprav je škof Stepišnik glavno škofijsko slovesnost prestavil s do takrat običajnega 
godovnega dne na 5. julij, so sveta brata počastili tudi ob njunem godu, saj je bila v 
mariborskem bogoslovju manjša proslava. V nedeljo, 8. marca 1863, so praznik poča-
stili s kulturno prireditvijo, tako imenovano Besedo. Bogoslovci so se zbrali ob podobi 
sv. Cirila in Metoda, ki jo je daroval Slomšek in so jo v ta namen okrasili s cvetjem in s 
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slovenskimi zastavami. Pripravili so govore in pesmi v različnih slovanskih jezikih, na 
primer v srbščini, češčini, poljščini, bolgarščini, ruščini in v staroslovanščini. Vsebinsko 
so se osredotočili na opis življenja in dela svetih bratov. Prvi in zadnji govor sta bila 
slovenska, med drugim so bili izrečeni tudi naslednji verzi:

»Seme truda vajinega je nam ostalo, 
in Slovencem lepi cvet pognalo, 
še slovita vajin duh in glas 
in možje, ki so ta cvet častili 
s krepkim sokom zvesto ga gojili, 
so zbudili nam tekoči čas.

Enega zmed njih želim navesti, 
vsako srce dobro ga pozna. 
Bil pastir nam mili in prezvesti, 
zdaj krijo ga zemlje tla. 
Kak nja srce se je veselilo, 
da bi god današnji prav častilo.

Tega srca več med nami ni. 
Slomšek, tvoje truplo tu pri nas počiva, 
Tvoja duša večno radost vživa 
in Tvoj duh se z nami veseli.

Ti s Cirilom in Metodom se raduješ 
tam pri viru večne milosti. 
Ti pa tudi rahli vzdihljej čuješ, 
ki na zemlji te časti!« 

(NŠAM, Bratovščina sv. Cirila in Metoda, š. 1, Tipkopis Franca Hrastelja)

Med Slovenci so praznik sv. Cirila in Metoda praznovali v Ljubljani, Celovcu, Gorici, 
Celju, na Ptuju, v Šentjurju pri Celju, Gornjem Gradu, Slovenskih Konjicah, Mozirju, 
Šmarju pri Jelšah, Šentvidu pri Ponikvi, Gradcu in na Dunaju. Sklepna proslava v Po-
murju pa je bila 6. septembra v Ljutomeru, ki so se je udeležili tudi gostje iz Prekmur-
ja in iz Hrvaške.

Skupna proslava za vso Slovenijo je potekala v Mariboru. Ko so prireditelji iskali 
primeren prostor za prireditev, jim lastniki dvoran niso upali ustreči. Zato so morali 
premestiti prireditev na desni breg Drave v Brandhof, gostilno z velikim vrtom, kjer je 
bilo prostora za nekaj tisoč ljudi.

Mariborski okrožni urad je dne 7. julija 1863 škofa Stepišnika obvestil o namerava-
ni prireditvi, ki jo je organizirala čitalnica. V dopisu so navedli, da so napoved priredi-
tve vzeli na znanje, in poudarili, da bi na njej imel otvoritveni govor učitelj Janez Maj-
cinger (Majciger) in da bodo zapeli več slovanskih pesmi. Okrožni urad je sporočil, da 
se je čutil dolžnega, o tej proslavi obvestiti škofa (NŠAM, Škofijska pisarna F 64, š. 1, 
Dopis okrožnega urada ordinariatu, 7. 7. 1863).

Škof Stepišnik je dne 10. julija 1863 odgovoril, da je že odredil cerkveno praznova-
nje, ki je potekalo prav takrat, in da nameri čitalnice ne nasprotuje (NŠAM, Škofijska 
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pisarna F 64, š. 1, reskript, 10. 7. 1863). Dne 11. julija 1863 je dovolil službo božjo pri 
tej proslavi (NŠAM, Bratovščina sv. Cirila in Metoda, š. 1, Tipkopis Franca Hrastelja).

Na vrtu gostišča Brandhof so postavili kapelico s sliko sv. Cirila in Metoda, ki jo je 
posebej za to slovesnost naročil Marko Glaser, župnik pri sv. Petru pri Mariboru. Slika 
je predstavljala sveta brata, ki stojita na skali, iz katere teče studenec. Slavnost se je 
začela ob 10. uri s slovesno sveto mašo v cerkvi sv. Alojzija. Bogoslužja so se poleg 
Mariborčanov udeležili tudi številni gostje iz Ljubljane, Celovca, Zagreba, Varaždina, 
Karlovca in iz Trsta. Popoldne ob 16. uri se je začela proslava na vrtu pri Brandhofu. 
»Ljudstva je popoldne toliko privrelo iz vseh strani, da je ves prostor bil prenapolnjen; 
gotovo ga je bilo 5 do 6 tisoč …« (Vošnjak 1905, 143) Slavnostni govornik je bil dr. Ser-
nec, predsednik čitalnice, ki je ob sklepu svojega govora pokazal na škofa Slomška kot 
najboljšega naslednika svetih bratov. Na tej slovesnosti je govoril tudi stolni kanonik 
dr. Lovro Vogrin. Zdravici cesarju in vsem Slovanom pa sta napila dr. Pavlič in Josip Vo-
šnjak. Zvečer so priredili veličasten ognjemet, na vrhovih po Pohorju pri sv. Urbanu, 
na Gorci pri Šempetru in drugod so zagoreli kresovi. Mesto Maribor je ostalo v temi, 
samo na Piramidi je dal grof Brandis prižgati velik kres v počastitev svetih bratov. Dru-
gi dan ob 10. uri je bila v cerkvi sv. Alojzija maša, pri kateri so izvajali znamenito Mi-
klošičevo slovensko mašo in zapeli zahvalno pesem (NŠAM, Bratovščina sv. Cirila in 
Metoda, š. 1, Tipkopis Franca Hrastelja).

2. Enciklika Grande Munus iz leta 1880

V čas Stepišnikovega škofovanja sodi tudi pomembna enciklika Grande Munus pa-
peža Leona XIII. o svetih bratih Cirilu in Metodu, izdana (objavljena) dne 30. sep-

tembra 1880. V okrožnici je poudarjen pomen delovanja sv. Cirila in Metoda pri spre-
obrnjenju Slovanov, orisano pa je tudi življenje in delovanje svetih bratov. V okrožnici 
je še posebno pomemben del o praznovanju njunega godu: »Zato ukazujemo, da se 
dan 5. julija, kakor je določil Pij IX. srečnega spomina, v koledarju rimske in vesoljske 
cerkve uvrsti in vsako leto praznuje praznik svetnikov Cirila in Metoda z lastnimi dnev-
nicami in lastno mašo po obredu manjšega dvojnika (cum ritus duplicis minoris Officio 
et Missa propria), kakor je to odobrila kongregacija za svete obrede.

Vam pa, častiti bratje, nalagamo vsem, da daste razglasiti to Naše pisanje, in kar je 
velevanega v njem, ukažete spolnovati vsem iz duhovskega stanu, ki opravljajo službo 
božjo po šegi rimsko-katoliške cerkve, in to vsak v svojih cerkvah, okrajinah, mestih, 
škofijah in redovnih hišah …«

Enciklika je bila objavljena v uradnem listu lavantinske škofije skoraj takoj po uradni 
razglasitvi dne 30. oktobra 1880.

V skladu s to encikliko so leta 1881 prvič obhajali god svetih bratov po celotnem 
katoliškem svetu. Med pripravami na to so duhovniki na škofijski pastoralni konferen-
ci postavili vprašanje, ali se lahko na praznik slovanskih apostolov pri péti maši po la-
tinskem evangeliju zapoje še slovanski. Ordinariat je odgovoril: »Brez izrecnega dovo-
ljenja apostolskega sedeža, ki ima edini pristojnost, da ureja mašno liturgijo in bogo-
častje, se to ne sme zgoditi.« Duhovniki so izrazili tudi željo, da se na ta praznik zbira 
nabirka za katoličane, ki živijo med muslimani in shizmatiki. Ordinariat je menil, da 
posebna zbirka ni najboljša rešitev in da zato pozivajo k nabirki za bratovščino brez-
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madežnega spočetja Device Marije, ki si prizadeva za pomoč in podporo katoličanom, 
živečih pod turško oblastjo.

Duhovniki so škofa še zaprosili, naj pri apostolskem sedežu doseže, da bo dan sv. 
Cirila in Metoda povzdignjen v višji red. Škof je odvrnil, da se to lahko zgodi samo ob 
sodelovanju z drugimi ordinariati, in opozoril, da je papež praznik slovanskih apostolov 
že leta 1880 razširil na celotno Cerkev in da se obhaja sub ritu duplici minori in je tako 
na isti ravni kakor god sv. Bonifacija, apostola Nemcev. Škof je še dodal: »… tako ne 
moremo zanikati, da apostolski sedež tudi v liturgičnih vprašanjih kaže modro držo, ki 
jo lahko v današnjem času, ki je zaznamovan z nacionalno občutljivostjo in zavistno-
stjo, kar v največji meri odobravamo.« (Schlußprotokoll 1881, 15)

Podoben predlog so duhovniki vložili tudi na škofijski sinodi leta 1883; predlagali 
so, da se praznik sv. Cirila in Metoda povzdigne v praznik prvega reda. Takrat je škof 
zadevo ocenil kot upravičeno in obljubil, da bo po svoji moči predlogu ustregel (Acta 
et Statuta 1883, 18–19).

Praznik sv. Cirila in Metoda so leta 1881 slovesno obhajali v Rimu. Na slovesnost so 
romali tudi katoliški Slovani, med njimi Slovenci. V lavantinski škofiji so god svetih bra-
tov obhajali z mašo in pridigo na temo Cirila in Metoda. Ljutomerski župnik Ivan Sku-
hala je med pridigo v Rušah dne 10. julija 1881 omenil, da je knezoškof Stepišnik du-
šnim pastirjem naročil, naj ob prazniku svetih bratov vernike opomnijo na bratovščino 
sv. Cirila in Metoda, ki je bila uvedena za združitev kristjanov (Skuhala 1886, 66).

3. Tisočletnica Metodove smrti leta 1885

Leta 1885 so potekala praznovanja ob tisočletnici Metodove smrti (umrl 6. aprila 885). 
Kakor poroča Franc Grivec, so tega leta potekale velike cerkvene slovesnosti v Lju-

bljani, drugod po Sloveniji so sveta brata slavili v cerkvenih in drugih govorih. Od tega leta 
dalje je proslavljanje praznika sv. Cirila in Metoda dobivalo bolj svetno narodno naravo, 
cerkveno češčenje pa se je premalo pospeševalo (Grivec 1927, 152). Ob tisočletnici Me-
todove smrti za lavantinsko škofijo niso znane posebne cerkvene slovesnosti. Škof Stepi-
šnik ob tej priložnosti ni izdal posebnega pastirskega pisma, kakor je to storil ljubljanski 
škof Missia. Med akti škofijske pisarne je najti le prepoved romanja v Velehrad. Prepoved 
je prišla z državnega namestništva v Gradcu oziroma ministrstva za notranje zadeve. V 
prvem dopisu so romanje v Velehrad odsvetovali, to pa utemeljili z izbruhi nalezljivih bo-
lezni v nekaterih okrožjih na Ogrskem (NŠAM, Škofijska pisarna F 64, š. 6, Dopis državne-
ga namestništva v Gradcu; 29. 6. 1885). Škofijski ordinariat je dopis namestništva vzel na 
znanje in ga v prepisih posredoval vsem dekanijskim uradom brez komentarja (NŠAM, 
Škofijska pisarna F 64, š. 6, Dopis dekanijskim uradom; 4. 7. 1885). Državno namestništvo 
je z dopisom z dne 4. julija 1885 znova, a v ostrejšem tonu prepoved ponovilo (NŠAM, 
Škofijska pisarna F 64, š 6, Dopis državnega namestništva v Gradcu, 4. 7. 1885). Škofijska 
pisarna je tudi ta dopis brez komentarja posredovala dekanijskim uradom (NŠAM, Fond 
škofijska pisarna F 64, š. 6, Dopis dekanijskim uradom, 8. 7. 1885). Zaradi omenjene oble-
tnice so leta 1885 v Velehrad romali številni verniki. Praznovali so kar štiri osmine: od 14. 
do 21. februarja v spomin Cirilove smrti, od 6. do 13. aprila v spomin Metodove smrti, 
od 5. do 12. julija ob godu svetih bratov in od 15. do 22. avgusta ob prazniku Marijinega 
vnebovzetja. Papež Leon XIII. je romarjem podelil popolne odpustke. Iz slovenskih krajev 
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so načrtovali romanje na véliki šmaren. Prepoved je torej veljala za to romanje. Župnik 
Janez Ažman, ki je o teh načrtih leta 1885 poročal, je pri objavi pridige leta 1886 v opom-
bi izrazil dvom o resničnem vzroku za prepoved romanja: »Škoda, da je bilo skupno ro-
manje zavoljo nalezljivih bolezni (kakor se je reklo?) od vlade prepovedano.« (Ažman 
1886, 149) Tega leta je bila ustanovljena tudi šolska družba sv. Cirila in Metoda, saj je v 
ljubljanski škofiji zanimanje za bratovščino sv. Cirila in Metoda zelo usahnilo (Grivec 1927, 
152). Bratovščina je uspešno delovala v lavantinski škofiji in na Moravskem in leta 1885 
štela 150 000 članov (Škafar 1991, 27).

4. Poskus ustanovitve nadbratovščine sv. Cirila in 
Metoda

V  zadnje mesece Stepišnikovega življenja pa sodi nesrečni pripetljaj s povzdigom 
bratovščine sv. Cirila in Metoda v nadbratovščino. Mariborski škof je namreč dne 

17. marca 1889 prejel dopis Apostolske nunciature na Dunaju z dne 16. 3. 1889, v ka-
terem ta sporoča željo, da bi se bratovščina sv. Cirila in Metoda Biljana (Sodalitas SS. 
Cyrilli et Methodii Bilianae) razglasila za nadbratovščino in da škof o tem sporoči svo-
je mnenje. Stepišnik je lastnoročno skiciral odgovor in poslal nunciju na Dunaj pastir-
sko pismo škofa Slomška z dne 18. junija 1852, v katerem obvešča duhovnike in ver-
nike, da je sveti oče Pij IX. bratovščino potrdil. Stepišnik še piše, da je bratovščina zelo 
razširjena po raznih škofijah, zato se strinja s prošnjo Andreja Žnidaršiča, da se brato-
vščina razglasi za nadbratovščino. Pismo je bilo oddano dne 18. 3. 1889. Sveta kon-
gregacija za obrede je dne 9. maja 1889 izstavila svoj breve, s katerim se bratovščina 
sv. Cirila in Metoda s sedežem v Biljani razglasi za nadbratovščino, in še naročila, naj 
se ta breve izroči predsedniku bratovščine Žnidaršiču.

Zdaj so na škofijskem ordinariatu opazili, da celotni postopek ni bil dovolj pojasnjen, 
ker bratovščina nima sedeža v Biljanah niti ni Andrej Žnidaršič njen predsednik. Zato 
je škofijski ordinariat dne 26. 6. 1889 (št. 1423) prosil nadškofijski ordinariat v Gorici 
za pojasnilo, ker prošnjik ni duhovnik lavantinske škofije, saj mariborski škofijski ordi-
nariat ni nasprotoval njegovi prošnji, ki – žal – ni omenila, da ima bratovščina svoj 
sedež v lavantinski škofiji. Povsem nepričakovano je bilo namreč določeno, naj se bre-
ve izroči predsedniku bratovščine A. Žnidaršiču. Tako je nastal nesmisel, naj lavantin-
ski ordinariat izroči duhovniku goriške nadškofije breve, ko niti ne ve, kje je duhovnik 
sedaj. Poleg tega pa je imenovani najbrž brez vednosti goriškega ordinariata v Gorici 
pisal v Rim. Naj torej nihče ne misli, da je škofijski ordinariat v Mariboru kaj kriv, če so 
bile kake nekorektnosti, in naj s priloženim brevom ravnajo po svoji modrosti.

Iz teh dopisov vidimo, da Stepišnik pri dajanju pritrditve glede razglasitve brato-
vščine za nadbratovščino ni bil dovolj pozoren: to je bila v resnici prošnja goriškega 
duhovnika iz župnije Biljana. Razpleta zgodbe Stepišnik, žal, ni več dočakal, temveč je 
zgodbo razreševala škofijska pisarna.

Preden je nadškofijski ordinariat v Gorici odgovoril, je prejel škofijski ordinariat Ma-
ribor pismo Andreja Žnidaršiča z dne 26. 7. 1889, v katerem ta prosi, naj se mu sporo-
či, ali je bila bratovščina sv. Cirila in Metoda, ki jo je Slomšek leta 1851 ustanovil in 
sveti oče dne 12. 5. 1852 potrdil, že prej nadbratovščina. Sprašuje tudi, ali ima pravila 
in kdo je njen predsednik. To potrebuje, da bi mogel zadevo pojasniti »generalni kon-
gregaciji za obrede« (lat. Sacra Rituum Congregatio). Na to pismo ni prejel odgovora.
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V arhivu ni kopije pisma, ki ga je škofijski ordinariat poslal Andreju Žnidaršiču dne 
15. 7. 1889, na katero je Žnidaršič dne 5. 8. odgovoril, da je 18. 7. 1886 prejel dovo-
ljenje za širjenje bratovščine sv. Cirila in Metoda, potrjeno dne 12. 5. 1852, sedež bra-
tovščine pa je pri sv. Jožefu v Celju. To mesto je dne 16. 3. 1887 opozoril, da bratovšči-
na sv. Cirila in Metoda ni nadbratovščina, da jo ta pomanjkljivost pri širjenju zelo ovi-
ra, da je vodstvu bratovščine poslal prošnjo, naj pri kongregaciji v Rimu doseže, da se 
bratovščina povzdigne v nadbratovščino, in da je dobil od škofijskega ordinariata ne-
gativen odgovor. To je bilo povod, da je podpisani leta 1888 naslovil na papeža Leona 
XIII. adreso, naj bi sveti oče bratovščino, ki jo je papež Pij IX. potrdil, povzdignil v nad-
bratovščino. Rim je tej prošnji ustregel. Zdaj pričakuje, da se mu bo ta breve izročil.

Dne 10. 8. 1889 je prišel odgovor nadškofijskega ordinariata iz Gorice. V njem je 
celotna zadeva dobro pojasnjena. V odgovoru namreč sporočajo, da je Andrej Žnidar-
šič dobil leta 1886 dovoljenje za širjenje bratovščine sv. Cirila in Metoda, toda ne za 
ustanovitev nove, ampak bratovščine, ki jo je ustanovil Slomšek. Župnijski urad Bilja-
na je bil uradno pozvan, naj sporoči, ali je tam ustanovljena kaka bratovščina sv. Cirila 
in Metoda, in župnijski urad je dne 12. 7. 1889 odgovoril negativno. Zdaj je bilo torej 
jasno, da bratovščina sv. Cirila in Metoda Biljana sploh ne obstaja, zato seveda tudi ne 
more biti povišana v nadbratovščino. Nadškofijski ordinariat obžaluje, da so zaradi 
postopka njegovega duhovnika nastali ti nesporazumi, izreka pa svoje želje: škofijski 
ordinariat v Mariboru naj bi poskrbel za to, da se omenjena odločba svete kongrega-
cije spremeni, tako da se bratovščina sv. Cirila in Metoda v lavantinski škofiji, kjer jo 
je Slomšek ustanovil, odlikuje, saj je zelo razširjena, in da postane nadbratovščina. Po 
prepričanju goriškega ordinariata bo Rim na takšno spremembo zelo rad pristal (NŠAM, 
Bratovščina sv. Cirila in Metoda, š. 2, Nadbratovščina).

S prejetim pojasnilom goriškega ordinariata se je zadeva z nadbratovščino pravza-
prav končala. Lavantinski ordinariat ni nadaljeval postopka, kakor je predlagala Gorica, 
temveč je zadevo končal. Razlogi, zakaj se je duhovnik Žnidaršič v tej zadevi obrnil 
naravnost na Rim, nam, žal, niso poznani, saj v arhivu ni ohranjeno njegovo pismo iz 
leta 1887, v katerem naj bi prvič izrazil svojo željo po spremembi v nadbratovščino. 
Ohranjena korespondenca daje glede tega dokaj nejasne odgovore. Zanimivo je nje-
govo vprašanje, ki ga je v tej zadevi naslovil na lavantinski ordinariat, saj ga je zanima-
lo, ali ima bratovščina pravila. Glede na to, da je že tri leta predtem (leta 1886) dobil 
dovoljenje za širjenje bratovščine, je nenavadno, da s pravili ni bil seznanjen. Znana 
so bila že od Slomškovega časa dalje. Prav tako se je skrbno vodila bratovščinska ma-
tica, tako da ne moremo govoriti o slabi organizaciji bratovščine.

Kakšne prednosti bi prinesel povzdig v nadbratovščino, Žnidaršič v ohranjenih pi-
smih ni navedel. Ker so bili od vsega začetka v bratovščino včlanjeni člani iz številnih 
škofij – že pred letom 1853 je bilo na primer 170 članov iz škofije Gorica (Držečnik 
1951, 26) –, je argument, ki ga navaja Žnidaršič v zagovoru, češ da je to velika pomanj-
kljivost pri širjenju, dokaj neprepričljiv. Članstvo, ki je doseglo višek leta 1886 s kar 156 
997 člani, je resda postopno upadalo. Vendar je razloge za to treba iskati drugje. V 
ljubljanski nadškofiji so že leta 1885 ustanovili šolsko družbo sv. Cirila in Metoda, ki je 
izpodrinila bratovščino. V istem času pa je na Moravskem začela nastajati posebna 
bratovščina pod varstvom Device Marije, imenovana apostolat sv. Cirila in Metoda. 
Apostolat je imel identične cilje kakor Slomškova bratovščina, edina razlika je bila v 
zbiranju denarnih prispevkov, ki jih Slomškova bratovščina ni poznala (Kovačič 1908, 
282). Apostolat je bil dokončno ustanovljen šele leta 1891. V začetku se je širil zelo 
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počasi, v Ljubljani so ga ustanovili šele dne 12. 6. 1909, v njem je bil dejaven predvsem 
Franc Grivec. Vendar pa je Grivec za lavantinsko škofijo še dalje priporočal dotedanjo 
Slomškovo bratovščino, ki je bila v tej škofiji še zmeraj dejavna (Grivec 1914, 87).

V lavantinski škofiji je bratovščina kljub upadanju članstva obstajala še dalje. Njeno 
delovanje je skušal oživeti tudi Stepišnikov naslednik škof Napotnik, ki je v postnem 
pastirskem listu leta 1906 izrazil željo, da bi bratovščina na novo zaživela (Napotnik 
1906, 710). Sedež bratovščine je še dalje ostal v Celju, delovanje pa je začelo počasi 
pešati. V novejšem času, predvsem po drugem vatikanskem koncilu, je dalo bratovšči-
ni nov zagon predvsem ekumensko gibanje (Škafar 1991, 32).

Na podlagi povedanega lahko sklenemo, da je Stepišnik globoko spoštoval delo 
svetih bratov in da se je čutil dolžnega, izkazovati hvaležnost, kakor lahko razberemo 
iz pastirskega pisma leta 1863. Cenil in spodbujal je delovanje bratovščine sv. Cirila in 
Metoda, ki jo je ustanovil Slomšek. To lahko vidimo tudi iz tega, da je bil leta 1889 
pripravljen podpreti povišanje bratovščine v nadbratovščino. God svetih bratov je pra-
znoval le v verskem in ne v narodnostnem smislu. Pri svetih bratih Cirilu in Metodu je 
poudarjal njuno versko delovanje, zavračal pa je dodajanje pretirane nacionalne note 
njunemu prazniku. O tem priča tudi njegov odgovor na prošnjo duhovnikov iz leta 
1881, ki so želeli, da se praznik slovanskih apostolov povzdigne v praznik višjega reda.

Škof Stepišnik je tudi v odnosu do svetih bratov Cirila in Metoda v prvi vrsti opravljal 
svojo dušnopastirsko in škofovsko nalogo in pri tem ostal nacionalno zmeren. 
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