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Původní biskupská stolice ležela ve východní části Korutan v údolí Lavant. V roce 1212 
se souhlasem papeže Inocence III. a císaře Frederika II. salzuburský arcibiskup Eberhard II. 
ustanovil ve Sv. Ondřeji kolegiátní kapitulu řádu sv. Augudtina, jejíž členové byli vybráni 
z katedrální kapituly v Salzburgu. Kvůli velké odlehlosti a potížemi s cestováním požádal někdy 
kolem roku 1223 arcibibiskup Eberhard papeže Honoria III. o povolení zřídit ve Sv. Ondřeji 
biskupství. Po porozkoumání papežským zmocněncem byl dán souhlas biskupství zřídit. 
10. května 1228 sestavil arcibiskup Eberhard zakládací listinu, v níž zapezpečil příslušnost 
lavanského biskupství k salzburské arcidiecézi. Prvním biskupem jmenoval svého kaplana 
Ulricha. 

V zakládací listině nové diecéze nebyly definované žádné hranice. V listině z roku 1280 
salzbuského arcibiskupa Frederika II je popsáno 17 farností náležejících k Lavantu ležících 
částečně v Korutanech a částečně ve Štýrsku. Rozloha diecéze nebyla velká, ale biskupové 
zároveň zastávali úřad generálního vikáře arcibiskupa salzburského pro rozptýlené oblasti a úřad 
biskupského zástupce pro světské záležitosti ve Friesach.  

Desátý lavntský biskup Dietrich Wolfhauer (1318-32) je jako první zmíňovánv 
pramenech s titulem kníže-biskup. Zároveň byl sekretářem Frederika III. Rakouského a v roce 
1322 se zůčastnil bitvy u Mühldorfu. Od dob dvacátého druhého biskupa Theobalda 
Schweinbecka (1446-63) drží titul kníže-biskup lavantští biskupové nepřetržitě.  

Novými předpisy Josefa II bylo k Lavantu přivtěleno několik oblastí. Arcibiskup Michael 
Brigido von Leibach v roce 1788 postoupil několik farností v jižní části nynější diecéze Lavant 
a dále byla připojena oblast Volkemarkt, později znovu oddělená a oblast mariborská do té doby 
náležející k Seckau. Současný rozsah diecéze byl zakotven vymezením z 1. června 1859. 

Významným aktem aktem byl přenos biskupské stolice ze vzdáleného Sv. Ondřeje do již 
zmíněného Mariboru a s ním spojená reorganizace celé lavantské diecéze, související s osobou 
jejího tehdejšího biskupa Antona Martina Slomška. Tato iniciativa nebyla nová, přenos 
biskupství byl předmětem jednání již dlouho.V roce 1832 císař tento návrh zamítll. Souhlas byl 
císařem a papežem dán až 15. srpna 1859. 3. Září již byla sloužena první mše v Mariboru. 
Mariborský farní kostel Jana Křtitele byl přestavěn na katedrálu a titul lavantský byl biskupství 
ponechán. 

Diecéze byla rozdělena do 24 děkanství, spadalo do ní více jak 200 farností, necelých 200 
kaplanství a 675 kostelů a kaplí. Členové katedrální kapituly byly ze čtyř pětin Slovinci, z jedné 
pětiny Němci. Kapitula se skládala z probošta, katedrálního děkana a pěti kanovníků. Stará 
ktedrální kapitula složená z kanovníků řádu sv. Augustina, byla rozpuštěna a její majetek byl 
přidělen Náboženskému fondu žaloženému Josefem II 

Ačkoliv se diecéze rozprostírá dolů k řece Sávě a Maribor se tedy nenachází v centru, tato 
událost byla velmi důležitá pro národní slovinské uvědomění, jelikož Maribor byl v této době 
silně německy orientován. Slomškovo úsilí připojit k lavantské diecézi ještě 12 farností z oblasti 
Štýrského Hradce, se již nezdařilo.Při vyjednávání o fixaci hranic zvítězilo hledisko politické 
nad hlediskem národnostním. Slomšek souhlasil s kompromisem očekávajíc, že v budoucnu 
dojde k dalším změnám. Ale žádné další korekce se již nekonaly. Ovšem tímto se podařilo 
Slomškovi zahrnout do své diecéze asi 200 tisíc obyvatel hovořících slovinsky, které by jinak 
podlehli německému vlivu a spojil tak téměř všechny jazykově slovinské oblasti v jižním Štýrsku 
do nové diecézé, čímž byla vytvořena národnostní a politická hranice na severu země. 

Nyní stojí před katedrálou v Maribouru pomník, na němž je nápis - Anton Martin 
Slomšek, první mariborský biskup a národní buditel. Ale jak bude za chvíli patrno, jehovýznam 
a přínos pro slovinskou kulturu je širší. 
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Narodil se 26. listopadu 1800 v Ponikvě, ležící asi 15 km od města Celje, ve farnosti sv. 
Martina. Rodina Slomškových s majetkem 50 ha půdy byla zámožná. Otec počítal s prvorozeným 
Antonem jako svým nástupcem. Na přímluvu své silně nábožensky založené matky a kaplana 
Františka Prašnikara mohl navštěvovat nedělní školu vedenou právě Prašnikarem. 
Při závěrečných zkouškách před církevními a školními inspektory byl nejlepší- a to přivedlo jeho 
matku a kaplana na myšlenku dalších studií. Následuje odchod do školy v Celje. Brzy po jeho 
odchodu jeho matka při porodu osmého dítěte umírá. V roce 1821 umírá i otec a rodinný majetek 
přechází na jeho druhorozeného syna Josefa.Ten však není tak schopný jako otec-a vše spěje 
k rychlému pádu celého hospodářství. Hospodářství. Nyní má Anton  problémy finančně 
zvládnout svá studia, v čemž mu ale ochotně a rád pomáhá přítel-kaplan František Prašnikar. 

Po dokončení školy v Celje odešel do lycea v Ljubljani, kde studoval společně 
s pozdějším velkým slovinským básníkem Františkem. Prešerenem. Mezi nimi se dochovala 
bohatá korespondence z doby, kdy Slomšek odešel z Ljubljaně do Senji, aby zde dokončil studia 
filozofie o rok dříve. 

Slomšek se ovšem toužil stát knězem, a proto se zapsal do semináře v Celovci. Atmosféra 
v Celovci však nebyla příznivá pro slovinský jazyk. Mnoho odchovanců semináře nebylo 
schopno kázat ve Slovinštině, což znemožňovalo dorozumívání mezi duchovními a prostým 
obyvatelstvem. A tak Slomšek požádal o povolení zavést zde pro své kolegy v semináři výuku 
slovinštiny, které dostal. 

8. září 1824 byl vysvěcen na kněze kršským biskupem Jakubem Pavličem. Krátce na to se 
vrací do Celovce pookračovat ve studiích ještě jeden rok. Zde pravidelně slouží mši ve špitále 
řádu sv. Alžběty. Do svého deníku si o tomto svém působení zapsal: "Touto cestou jsem poznal 
smrt a od umírajících se učil jak žít" Protože studoval teologii s výbornými výsledky, dostal 
návrh pokračovat ve studiích. To odmítl. 

Svou kněžskou službu zahájil v Bizeljsku jako vikář. Ve svých kázáních neužívval 
složitou teologickou dogmatiku, ale volil jednodušší způsob podání náboženských a morálních 
téma a tím byl přístupný širokým vrstvám obyvatelstva. Avšak jen těžko nacházel shodu s farním 
knězem. Proto po dvou letech odchází do farnosti Nova Cerkev nedaleko svého rodiště. Zde byla 
situace daleko příznivější než na předchozím působišti, ale pobyl zde též jen krátce - od roku 
1827 do roku 1829. Obdržel totiž v Celovci vést duchovní výchovu seminaristů v Celovci, kde 
působil 9 let. 

Během těchto let se hodně věnoval činosti spisovatelské. Sbíral lidové písně, později 
publikované pod názvem „Písně sebrané napříč Korutany a Štýrskem“, ačkoliv autorem řady 
z nich byl on sám. Léta strávená v Celovci byla ku prospěchu předvším Slovinskému jazyku, 
jehož výuka a obroda byla přerušena Slomškovým prvním odchodem. V této době se též 
pokoušel sestavit slovinský pravopis a vydává svá kázání „Duševní potrava učení evangelia“. 

V roce 1838 požádal o přidělení farnosti Vuzenica, která v té době postrádala farního 
kněze. Díky němu byl opraven kostel, pořízeno nové vybavení včetně nových zvonů a provedena 
radikální obnova presbytáře. Tím byla zajištěna pavidelná bohoslužba a kázání, což mělo význam 
pro povznesení kraje v oblasti náboženské i v oblasti vdělanosti.V době svého působení 
ve Vuzenici se věnoval psaní učebnic pro děti. Učebnice „Malý Blažej a Anežka v nedělní 
škole“, se stala slavnou i za národními hranicemi. Byla přeložena i do češtiny. Kniha měla velký 
dopad na pozdější vývoj slovinského školství. Překvapující je, co cšechno chtěl učit děti 
v nedělní škole. Vedle čtení, psaní a počtů také základy němčiny, náboženství, zdravovědu, 
botaniku, měly získat základní pojmy o astronomii, ovocnářství, zkrátka skutečná malá 
encyklopedie znalostí pro venkovské dítě.. Změnil i život v presbytáři, stanovil pravidla, kdy se 
při jídle se smělo dva dny v týdnu mlmuvit latinsky, dva dny něměcky zbytek slovinsky. 
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Slomšek byl velmi plodným spisovatelem. Jen prozajímavost - v 16 letech napsal 
dohromady 1480 strán textu. Témata jeho knih jsou většinou náboženská a , vzdělávací, ale též 
literární. Během celého svého života vydal asi 50 knih. Jeho velkým přáním bylo přelložit znovu 
celou bibli, ale dokončil pouze Pentateuch. Intenzívně se zaobíral myšlenkou založit 
nakldatelství, které by vydávylo levné knihy ve Slovinštině. Vdubnu 1845 vláda jeho odvážný 
záměr zamítla a nakladatelství bylo zakázáno. To ho neodradilo založit literární společnost, jenž 
by mohla alespoň psát a šířít tak knihy ve slovinštině. V roce 1864 se podařilo vydat první knihu 
s názvem „Malé střípky“. Tento výbor krátkých poznámek a myšlenek se stal velmi populární, v 
pozdějších letech byl vydán ještě několikrát.  

V roce 1845 zemřel celský opat Filip Schneider. Celské opatství bylo v této době 
důležitým církevním centrem diecéze, protože biskupská stolice byla stále ještě na severu. Biskup 
Kutnar, jemuž byl Slomšek poradcem ve věcech duchovních, mu vnukl myšlenku, zažádat 
o tento post. Týden po smrti biskupa Kutnara 3. března 1846 byl jmenován opatem v Celje. Ale 
brzy poté, co se ujal svého úřadu, nabídl mu salzburský kardinál Schwarzenberg post lavantského 
biskupa po zemřelém Kutnarovi. Již 5. června 1846 v Salzburgu přijal biskupské svěcení. 
U příležitosti svého vysvěcení přijal vedle svého křestního jména jméno svého farního patrona 
Martin. Za své moto si zvolil – „Vše pro větší slávu boží a záchranu duší.“ 

Jako biskup kladl velký důraz na výchovu kněží v semináři, a proto přestěhoval studenty 
teologie z Celovce do své diecéze. Velkou pozornost věnoval i veřejným misiím. Z tohoto 
důvodu pozval do Mariboru misijní společenství Lazaristů a věnoval jim kostel svatého Josefa 
v Celje. Zabýval se ideou obnovy jednotnoty mezi křesťany, proto v 1851 založil brtrstvo sv. 
Cyrila a Metoděje o rok později potvrzené papežem Piem IX.. Tímto se stalo společenství 
důležitou církevní institucí s působností po celé Evropě, dokonce i v Alexandrii v Africe. 
Zároveň se tímto aktem ze Slomška stává z významné osobnosti slovinského národa osobnost 
nadnárodního evropského významu.  

Významným činem na podporu vzdělanosti bylo založení dobročinné společnosti pro 
chudé talentované žáky, což byl vlastně počátek dalšího semináře, nazvaného Maxmiliánum. 
Podobná instituce vznikla v Mariboru roku 1859 pod názvem Victorinum. Ve stjném roce založil 
teologickou školu, první vysokou školu v Maroboru, předchůdkyni dnešní univerzity. 

Jeho zdravotní stav se začal rychle zhoršovat v roce 1862. Zemřel 24. Září 1862 
v Mariboru. Pohřben byl v kapli Pany Marie na mariborském hřbitově. Jak velký význam měla 
a má Slomškova ososbnost pro slovinský národ demonstrují události z roku 1941, kdy byl 
Maribor obsazen Němci. Následovalo to, co velmi dobře známe z českého prostředí a z českých 
dějin. Osobnost Antonína Martina Slomška se pro Slovince stala symbolem a jeho hrob 
"poutním" místem. Proto byla jeho rakev vyzvednuta a přemístěna do krypty pod františkánským 
kostelem. Analogie s českými dějinami víc než patrná. 

V roce 1978 byla obnovena mariborská katedrála a v presbytáři za oltářem nově 
vystavena krypta. V předvečer slavností k 750. Výročí lavantské diecéze, byla rakev s ostatky 
prvního Mariborského biskupa, který ji povýšil na katedrálu, do této krypty uložena. 

V roce 1912 se v kruzích kolem kněze a člena parlamentu Antona Korošece zrodila 
myšlenka Slomškova blahoslavení. Po několik let členové řádu sv. Františka s Assisi z děkanství 
sv. Leonarda v Gorici shromažďovali materiál k jeho blahořečení. Bohužel další snaha byla 
přerušena druhou světovou válkou. Naštěstí Němci nezničili všechen sebraný materiál, ačkkoliv 
byl uschován v jednom z diecézních domů, obývaném po celou dobu války Němci. 

Ani léta po druhé světové válce nebyla nastalá politická situace příznivá pro pokračování 
v procesu za beatifikaci. V roce 1962 se pokusil tuto záležitost posunout kupředu tehdejší 
mariborský biskup Držečnik, který poslal celé Slomškovo dílo a všechen nezbytný materiál 
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do Říma komisi pro beatifikaci a kanonizaci. Náročná procedura prověřování díla a života se 
protáhla až do roku 1996, kdy byl komisí návrh odsouhlasen a 13. května byl konečně Aton 
Martin Slomšek blahoslaven.  
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