


Mohorjeve družbe v Celovcu za navadno leto 2017

Vsem rojakinjam in rojakom širom po svetu želimo 
v letu 2017 veliko Božjega blagoslova, 
predvsem mnogo sreče, zdravja in zadovoljstva.

Odborniki in odbornice, sodelavke in sodelavci 
Mohorjeve družbe v Celovcu

Mohorjeva založba na internetu: 
E-naslova: zalozba@mohorjeva.at, naročila@družina.si
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Spominski dnevi: 4. 1. 1991 † škof dr. Stanko Lenič; 7. 1. 1893 † fizik Jožef Štefan; 7. 1. 1957 † arhitekt Jože Plečnik; 12. 1. 1908 
ustanovni občni zbor Krščansko socialne zveze za Koroško; 16. 1. 1888 † Andrej Einspieler, soustanovitelj Mohorjeve; 23. 1. 1909 
† koroški ljudski pevec Franc Leder Lesičjak; 22. 1. 1978 † Karel Mauser; 23. 1. 1979 † narodni voditelj dr. Joško Tischler; 21. 1. 1913 

* arhitekt in kulturni delavec Simon Kregar; 6. 1. 1946 prva slovenska oddaja avstrijskega radia ORF; 29. 1. 1987 nastopni govor 
poslanca Karla Smolleja v parlamentu na Dunaju.

Luna se spremeni:
☽ Prvi kr. 5. 1. 20.48
• Ščip 12. 1. 12.35
• Zadnji kr. 19. 1. 23.14
• Mlaj 28. 1. 1.07

Sonce stopi v znamenje VODNARJA 

19. januarja ob 22.24.

Nedeljski evangeliji:
 1. Beseda je meso postala in se naselila med nami. (Jn 1,1-8)
 6. Z Vzhoda smo se prišli poklonit kralju (Mt 2,1-12)
 8. Jezus je ob krstu videl prihajati nadse Božjega Duha (Mt 3,13-17)
 15. Jagnje Božje odjemlje greh sveta (Jn 1,29-34)
 22. Jezus izpolnjuje Izaijevo prerokbo (Mt 4,12-23)
 29. Blagor ubogim v duhu (Mt 5,1-12a)

•

 1. Ne NOVO LETO; OSM. BOŽIČA; MARIJA, Sveta Božja mati °  • 
 2. Po Bazilij Vel. in Gregor Nac., c. uč. °  • 
 3. To ° Genovefa Pariška, d.; Presv. Jezusovo ime; Bertila; Anter, papež, muč.  • 
 4. Sr ° Angela Folinjska, red.; Gregor Langreški, šk.  • 
 5. Če Simeon Stilit, pušč.; Emilijana (Milena), dev. ☽ • 
 6. Pe GOSPODOVO RAZGLAŠENJE, SV. TRIJE KRALJI °  • 
 7. So Rajmund Penjaf., duh. ° Valentin, šk.; Reginald, muč.  • 
 8. Ne 1. ned. m. l.; Jezusov krst ° Severin, op.; Erhard, šk.; Jurij iz Hozibe  • 
 9. Po ° Julija, red.; Hadrijan, opat  • 
 10. To ° Viljem, šk.; Agaton; Gregor X.; Peter Orseolo  • 
 11. Sr Pavlin Oglejski, škof ° Teodozij, op.; Salvij, šk., m.  • 
 12. Če ° Alred, opat; Tatjana (Tanja), muč.; Ernest, muč. • • 
 13. Pe Hilarij (Radovan), c. uč. ° Juta; Veronika, dev.  • 
 14. So ° Feliks (Srečko) Nolanski, duh.; Oton iz Jurkloštra, m.   • 
 15. Ne 2. nedelja med letom ° Pavel, pušč.; Maver, op.; Habakuk, prerok  • 
 16. Po ° Marcel, pap.; Bernard, Oton, Peter in Akurzij, muč.  • 
 17. To Anton (Zvonko), opat, pušč. ° Marijan, muč.; Sulpicij  • 
 18. Sr ° Marjeta Ogrska, dev.; Priska, muč.  • 
 19. Če ° Makarij Starejši, pušč.; Arsen, šk.; Suzana, muč. • • 
 20. Pe Fabijan in Boštjan (Seb.), muč. ° Evtimij, pušč.  • 
 21. So Neža (Janja), dev., muč. ° Epifanij, šk.; Rastko, šk.   • 
 22. Ne 3. ned. m. l.; Vincencij (Vinko), diak., muč. ° Anastazij, m.; Viktor, muč.  •

 23. Po ° Emerencijana, m.; Ildefonz, šk.  • 
 24. To Frančišek Saleški, šk., c. uč. ° Felicijan, šk., muč.  •

 25. Sr Spreobrnitev ap. Pavla ° Ananija, muč.; Marin, muč.  • 
 26. Če Timotej in Tit, škofa ° Robert, Alberik, Štefan  • 
 27. Pe Angela Merici, r. ustan. ° Vitalijan, papež; Julijan, muč.  • 
 28. So Tomaž Akvinski, duh., c. uč. ° Julijan Kastilj., šk. • • 
 29. Ne 4. nedelja med letom  ° Valerij, šk.; Julijan Ubogi, spok.; Konstancij, muč. • 
 30. Po ° Martina, dev., m.; Hijacinta (Jacinta), dev.  • 
 31. To Janez Bosko, r. ustan. ° Marcela, sp.; Ludovika, r.  • 
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V letošnjem koledarju objavljamo slike v spomin na prerano umrlega Hanzija Reichmanna, ki 
je bil vsestranski umetnik fotograf v pravem pomenu besede, saj se je s fotografijo ukvarjal vse 
od mladosti in je bil eden redkih, ki je še obvladal razvijanje črno-belih filmov v temnici. Svoje 
slike je objavljal v raznih publikacijah, ukvarjal pa se je tudi z umetniškim fotografiranjem. 
Umetniške slike, ki so v tem koledarju objavljene kot motivi mesecev, je razstavljal na 
samostojni razstavi v Št. Janžu v Rožu in skupaj s sinom Stefanom v domu prosvete v Tinjah. 
S svojo serijo Mistični gozd se je Hanzi Reichmann odpravil na mejo med fotografiranjem in 
slikarstvom. S posebno tehniko fotografiranja sicer izginejo fotografske podrobnosti, odpre pa 
se nam atmosfera, v kateri najdejo luč in barve svojo pot med drevesi.

Zapiski: 

Foto: Hanzi Reichmann
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Ko v starih koledarjih Mohorjeve druž
be iz Celovca prebiramo „Družbine ogla
snike“ – tako so uredniki poimenovali vsa
koletne kratke zapise o delovanju družbe v 
preteklem letu –, se ne moremo načuditi, s 
kakšno zavzetostjo in kakšnim idealizmom 
so delovali naši predniki, ki so bili odgovor
ni za razcvet Mohorjeve. Seveda, časi so bili 
drugačni, število „udov“ je iz leta v leto nara
ščalo, družba je zelo uspešno delovala, a kljub 
temu so se morali naši predniki spoprijemati 
z velikimi izzivi in težavami, o katerih se nam 
danes – po domače rečeno – niti ne sanja. 

Prav je, da se poklonimo in zahvalimo 
vsem, ki so delovali v dobro Mohorjeve. Za
gotovo sta zavzetost in idealizem naših pred
nikov mohorjanov tudi za nas velik vzor. Še 
bolj pa sta mogoče za nas zgled njihova vera 
ter zaupanje v Božjo pomoč in previdnost. 

„Bog, blagoslovi Družbo sv. Mohora“ je 
bila ena izmed njihovih prošenj, ki pa hkrati 
tudi nedvoumno izpoveduje, kaj je bilo nji
hovo vodilo – Kdo je bil temelj njihovega 
delovanja. 

Ob 165. obletnici Mohorjeve je dobro, 
da se zahvalimo Bogu za milost in čudež, da 
je Mohorjeva družba v tem dolgem obdobju, 
ko je doživljala korenite spremembe, pretr
pela več totalitarnih režimov, sovraštvo in 
tragedije, obstala in še vedno stoji. Hkrati 
pa prosimo Boga za njegov blagoslov tudi za 
prihodnje čase.

Naj opozorim še na nekatere zanimive 
prispevke. V koledarskem delu smo kot 
motive meseca objavili v spomin na prera
no umrlega Hanzija Reichmanna njegove 
umetniške fotografije, težiščni prispevek iz 
naših krajev poroča o župnijah Št. Lenart in 
Brnca, zanimivi so tudi prigode dvojezične
ga učitelja Mirka Kerta, prispevek o Florja
novem petju Berteja Logarja, strokovni čla
nek o ajdi kot kulturni in zdravilni rastlini 
Daniele Pečnik, spominski zapis o znanem 
pevovodju in kulturniku Foltiju Hartman
nu, ki ga je pripravila njegova vnukinja Na
talija Hartmann, in še bi lahko našteval. Naj 
se v imenu Mohorjeve zahvalim vsem, ki ste 
letos sodelovali v našem koledarju.

Upam, da bo pestra bera branja v letoš
njem koledarju tudi za vas zanimiva. Naj 
Vas ob tej priložnosti še poprosim, da nam 
za prihodnji koledar pošljete ali sporočite 
kako spodbudo za kak prispevek o zanimi
vosti – recimo iz Vašega kraja – ali o zanimi
vi, a še ne dovolj poznani osebi. Seveda pa 
bodo dobrodošli tudi prispevki.

Želim Vam in Vašim domačim obilo 
Božjega blagoslova, predvsem zdravja in 
zadovoljstva v novem letu 2017!

Drage bralke, dragi bralci!

||| Hanzi Filipič
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Ko je bilo leto 2016 še mlado, smo lahko 
na naslovnici Nedelje prebrali credo Tisch
lerjevega nagrajenca tega leta: Življenje za 
lepoto slovenske besede! Dr. France Vrbinc 
je najvišje priznanje koroških Slovencev 
prejel v 93. letu življenja. Kljub častitljivi 
starosti na ta slovesni večer ni nič naznanja
lo tega, kar se je zgodilo tri mesece pozneje. 
Bog Oče usmiljenja je namreč gospoda dok
torja poklical k sebi na prvi petek v mesecu 
aprilu, v velikonočnem tednu, dva dneva 
pred nedeljo Božjega usmiljenja. Morda pa 
je rajni vendarle že kaj slutil, saj je v pogo
voru za Nedeljo povedal, kako trdno verjame 
v usmiljenje in Božjo ljubezen. In tako sta 
bila umiranje in smrt gospoda doktorja 

skladna s tem, kakor je živel – vestno 
in zavestno, skrbno „pošlihtano“, do 
zadnjega odgovorno in ljubeče. Na 
veliko soboto je na svojo bolniško 
posteljo dobil neposredno iz tiskarne 
prvi izvod svoje tretje knjige „366 
x slovensko – z jezikovnimi kotički 
skozi leto“. S tem je bil dopolnjen 
triptih svojevrstnega „jezikovnega 
brevirja“ – 1.097 jezikovnih kotičkov 
v knjižni obliki. Enkratno darilo in 
oporoka za narodno skupnost, ki bo 
živela in preživela, če bo spoštovala 
in cenila to, kar je bilo rajnemu naj

dražje: slovensko besedo. 
Ko se je razlegala vest o smrti doktorja 

Vrbinca, je bilo poleg žalosti povsod čutiti 
hvaležnost. Hvaležnost, da smo ga imeli in 
da smo ga imeli tako dolgo. In sam sem si 
mislil: Kako lepo, da smo mu to hvaležnost 
in spoštovanje lahko pokazali, ko je bil še 
med nami! S Tischlerjevo nagrado so bili 
življenjsko delo in trud doktorja Vrbinca 
za slovensko besedo ter njegovo zavzeto 
delovanje v katoliški Cerkvi postavljeni na 
pravo mesto: v središče pozornosti slovenske 
narodne skupnosti.

V govoru ob podelitvi te nagrade sem 
lahko še enkrat približal zbranemu občin
stvu življenjske postaje in neutrudno delo 
dr. Franceta Vrbinca, ki je vsega spoštovanje 
vredno. 

Življenje za lepoto slovenske besede

Podelitev 27. Tischlerjeve nagrade dr. Francetu Vrbincu

||| Hanzi Tomažič

Dr. France Vrbinc (1924–2016)
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Spoštovane dame, spoštovani gospodje, 
dragi gospod doktor! 

Ko smo pred tremi leti na tem mestu s 
Tischlerjevo nagrado počastili takrat stole
tnega Borisa Pahorja, pisatelja, svetovljana 
in Slovenca v pravem pomenu besede, sem 
odhajal iz te dvorane radostno srečen. Večer 
je izžareval lahkotnost in sproščenost zaradi 
spoznanja, da so vrednote – kot je ljube
zen do slovenske besede in naroda – prav 
v zrcalu človeka s takšno življenjsko dobo 
in izkušnjo nekaj, kar presega naš vsakdanji 
trenutek. Res je, da je današnji nagrajenec 
v primerjavi z gospodom Pahorjem še pravi 
mladenič, toda če pozorno prisluhnemo nje
govi življenjski zgodbi in poslanstvu, bomo 
lahko odkrili lok, ki sega od davno preteklih 
časov v naš sodobni svet. 

Kakšen je bil torej svet, v katerega se je 
na dan svete Neže, 21. januarja leta 1924, 
rodil otrok, ki bo pozneje sam o sebi rekel, 
da je Jakopčev France s Sapa? Majhna vas na 
severozahodnem delu Dolenjske je bila tedaj 
del Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
s kraljem Aleksandrom Karadžordževićem 
na čelu. Sosednja Avstrija je bila republika, 
kjer je vladala koalicija krščanskosocialne 
stranke in velenemcev pod prelatom Igna
cem Seiplom. V tem letu se je v Evropi 
dokončno uveljavil nov medij, ki so ga ime
novali radio. Na Dunaju so prvo oddajo po 
radijskih valovih lahko slišali 14. julija 1924. 
Najpomembnejši zgodovinski dogodek tega 
leta pa je bil prav na dan rojstva malega 
Franceta, saj je umrl v večernih urah tega 
21. januarja v Gorkiju v bližini Moskve Vla
dimir Iljič Uljanov, imenovan Lenin, idejni 
oče ideologije, ki bo s svojimi posledicami še 
kako posegla tudi v življenje novorojenčka. 

Toda o tem se nič ne sluti v skromni hiši 

pri Jakopčevih na Sapu. Treba je mojstriti 
vsakdanjik, saj je mama Marija z malim 
Francetom sama, oče se je na železnici po
nesrečil še pred sinovim rojstvom. Kulturno 
aktivna in razgledana ve, da bosta solidna 
izobrazba in ljubezen do petja najboljša po
potnica za Franceta. Po osnovi šoli je jasno, 
da fant, ki tako rad bere in s tako vnemo 
nastopa na odru, spada v višje šole. 

Tako postane France vse do današnjih 
časov živa priča delovanja kar treh gimna
zijskih ustanov, ki po kakovosti profesorjev 
in posredovanja znanja upravičeno veljajo 
za elitne in jih bo vojni in povojni čas za 
dolgo časa izbrisal z zemljevida slovenskega 
izobraževalnega sistema. Tu so najprej ško
fijska gimnazija in škofovi zavodi v Št. Vidu 
pri Ljubljani, po treh letih pa klasična gim
nazija v Ljubljani in ne nazadnje begunska 
gimnazija z ravnateljem Markom Bajukom 
v Peggezu pri Lienzu, kjer dijak France ma
turira leta 1947 v tretji maturitetni skupini. 

Toda tako daleč še nismo. Uka žejnega 
dijaka čaka prej še življenjska izkušnja, ki bi 
lahko napolnila cel roman. Demoni vojne 
morije že dvigajo glave, med ljudi se selita 
nezaupanje in strah in aprila 1941, ko se v 
Sloveniji začne druga svetovna vojna, s Sapa 
v Ljubljano prideš le še s posebno prepustni
co italijanske okupatorske vojske. Začnejo 
se racije, streljanje, ubijanje nedolžnih in 
junija 1942, na dan Petra in Pavla, zajame 
vrtinec vojne mašinerije 18letnega fanta, ki 
se prej ko slej čuti bolj primernega za knjige 
kot za puške in ideologije. Že gleda v itali
janske puške, že je naložen na transport, že 
vidi prvič morje, že ve, da je v koncentra
cijskem taborišču Gonars, že strada, že joka 
na prvi božični večer daleč od doma, že čuti 
olajšanje, da spet pride domov. 
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Deset dni kasneje spet mobilizacija, to
krat je pri vaških stražah v domačem Šmar
ju, najde svoj prostor v pisarni, ni mu treba 
ne na straže ne na patrulje, in srečen je, da je 
tako. Toda smrtonosna nevarnost se vedno 
bolj bliža, vaške straže naj bi se zbrale na 
gradu Turjak. France zamuja, saj se še posla
vlja od sorodstva, že sliši streljanje, partizani 
udarjajo z vso silo, vaški stražarji, ki osta
nejo živi, se razbežijo, France je spet doma. 

Tokrat traja samo teden dni. Spet je 
mobiliziran, zdaj je na drugem kraju fronte, 
postane partizan v drugi četi Cankarjeve 
brigade. Dodeljen je delavski četi, toda tudi 
tukaj je pisar, namesto krampa in lopate 
nosi torbo s pisalnim strojem. Čatež, Za
plaz, Moravče, Sveti Križ, vmes pa nemške 
rakete in napadi iz zasede, hoja brez konca 
in kraja in smrtonosna pošast se še bolj pri
bliža. 

France gleda spet v puško, nemški vojak 
ga bo ustrelil, če bo našel pri njem naboje. 

Toda France nima ničesar, še pisalni stroj je 
izgubil na begu. Že spet je na transportu, že 
stoji pred nemškim zasliševalcem, že je bos, 
ker mu je oficir ukradel čevlje, že se razle
gajo govorice, da jih bodo peljali v Dachau, 
že so v Ljubljani, že izkoristijo zadnjo prilo
žnost, že je zaenkrat spet rešen. 

France je zdaj pri skupini domobrancev, 
ki so nastanjeni na ljubljanskem gradu. Dol 
po Vegovi po hrano, to je Francetova nalo
ga. Dokler ne sreča župana iz Šmarja, ki išče 
tajnika. 

In tako je decembra 1943 France rešen 
vojaške uniforme, kot civilist je zdaj tajnik 
na šmarski občini. Seveda okrog njega se 
vojna ihta in bratomorno obračunavanje 
le še stopnjujeta, tja do vigrednih dni leta 
1945. 

Zdaj postane jasno, da prihaja nova 
oblast, žejna maščevanja in obračunavanja, 
in tako tudi France razmišlja, da se je boljše 
umakniti za nekaj tednov, da se zadeve umi

27. Tischlerjevo nagrado sta dr. Francetu Vrbincu januarja 2016 izročila predsednik NSKS 
Valentin Inzko in predsednik KKZ Janko Krištof.



37

Ljudje sprejmejo in spoštujejo 
premočrtnost
Župniji Šentlenart pri Sedmih studencih in Brnca 

||| Bojan Wakounig

Četrt stoletja je Peter Olip dušni pastir v Šentlenartu pri Sedmih studencih in na sosednji 
Brnci. 25 let, v katerih se je bilo treba prilagajati tako pastoralno kakor narodnostno in v 
katerih se je izkazalo, da se s pokončno držo in brez zamerljivosti da preseči prenekateri okop.

Na praznik Marijinega vnebovzetja – po 
domače na veliko gospojnico – je bil leta 
2016 na Koroškem lep, sončen dan. Pri ro
marski cerkvi pri Naši Gospe v Radni vasi 
ob vznožju Karavank tik pod Korenskim 
sedlom je zbrana množica domačinov iz fare 
Šentlenart pri Sedmih studencih in bližnjih 
krajev, ki po dopoldanski maši – bila je v 
obeh jezikih, ki sta v teh krajih doma, v 
slovenščini in nemščini – nadaljujejo Ma
rijin praznik z druženjem ob hrani, pijači 
in pomenkovanju. Ozračje je avgustovsko 

vroče in soparno, ob mizah v šotoru, pose
bej postavljenem za to slavje, pa je živahno. 
Vedno spet kdo zajame hladno, osvežujočo 
vodo iz vrelca tik pred cerkvenim obzidjem, 
iz enega izmed sedmih studencev pri tej 
gotski cerkvici, po katerih je celotna župnija 
dobila ime. Otroci se podijo po travnikih 
in vedrijo v senci košatega oreha, nekateri 
obiskovalci izkoristijo priložnost, da je cer
kev prazna in odprta, in si ogledajo njeno 
starodavno notranjost, šentlenartski župnik 
Peter Olip, ki se je dotlej vneto pogovarjal 

Farna cerkev nadangela Mihaela na Brnci stoji na romanskih temeljih.
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s farani, pa poprime za harmoniko in se 
pridruži triu godcev. Skupaj hodijo od mize 
do mize in gostom igrajo domače melodije, 
med njimi predvsem dobro znane slovenske 
viže. 

A ko se ljudje med seboj menijo, se sliši 
le nemški jezik. Le redke so izjeme, kakor je 
Mihi Hrobath iz Šentlenarta, ki za točilnim 
pultom streže pivo in se z gospodom – vi
deti je star okoli petdeset let – pogovarja po 
slovensko. Kasneje za mizo na vprašanje, 
ali je slovenščina v župniji v glavnem javno 
prisotna samo še v cerkvi, pokima in začne 
razlagati. „V teh krajih Slovenci izumiramo. 
V generaciji naših staršev skoraj še vsi znajo 

slovensko, v naši generaciji, ki smo sredi 
svojih 40. let, pa ne poznam nikogar, ki bi 
govoril slovensko. Če bi danes hoteli izseliti 
Slovence, bi delo hitro opravili,“ doda s pi
kro grenkobo. 

Toda v ljudski šoli je danes spet več 
prijav za dvojezični pouk, še pove, za kar 
se odločajo predvsem priseljenci, ki so se v 
krajih šentlenartske fare udomačili zlasti za

radi bližine Beljaka ter tamkajšnjih delovnih 
mest in so do slovenskega jezika in kulture 
bolj odprti kot „stari“ domačini. 

Da se je položaj vidno izboljšal, potrdi 
tudi Mihijeva mati Mili Hrobath, ki je na 
šentlenartski ljudski šoli poučevala kar 38 
let. „Mladi starši so danes dosti bolj spro
ščeni in imajo drugačen pristop, ozračje je 
prijetnejše. Ko sem bila še sama na šoli, se je 
po gostilnah nemalokrat ustvarjalo negativ
no ozračje. Ampak če Petra Olipa tedaj ne 
bi dobili za župnika, bi bil Šentlenart danes 
že povsem nemški,“ je jasna upokojena uči
teljica in pesnica. 

Njena hči Christina, ki je za Marijin 
praznik prišla na obisk v domači kraj, pa 
pristavi: „Potreben je pač Robin Hood, ki 
se bori.“

Četrt stoletja, celih 25 let, je minilo, 
odkar je Peter Olip župnik v Šentlenartu 
pri Sedmih studencih. Župnišče, v katerem 
danes živi, od zunaj prej spominja na mo
gočno tirolsko kmečko hišo kakor na značil
no koroško domovanje duhovščine. Olipov 
predhodnik, dolgoletni župnik Avguštin 
Čebul, je namreč dal na hiši predelati streho 
– pravokotno na cesto postavljeno sleme je 
povsem predrugačilo njen zunanji videz. Le 
za las pa je manjkalo, da bi se s Čebulovim 
odhodom močno spremenila tudi notranja 
podoba cerkvenega življenja v fari. Ko je leta 
1990 zdravstveno opešan zapustil župnijo, ki 
jo je vodil celih 37 let, in ga je nasledil oma
hljiv duhovnik iz mariborske škofije, so do
mači nasprotniki slovenskega jezika zavohali 
priložnost. Od novega župnika so zahtevali 
čim bolj jasen umik slovenskega deleža iz 
cerkve in skoraj bi jim z namero uspelo. A 
nesoglasja v fari so prerasla vsakršno mero 
in po komaj enem letu se je moral Čebulov 

Christina, Mihi in Mili Hrobath v Šentle-
nartu pri Sedmih studencih ostajajo zvesti 
slovenskemu jeziku.
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prvi naslednik spet posloviti. Namesto njega 
je prišel Peter Olip.

„Začetek ni bil lahek. Seveda je legi
timno, če ljudje po odhodu dolgoletnega 
župnika pričakujejo spremembe. Ampak 
tedaj je šlo za to, da se slovenščina v šent
lenartski fari popolnoma iztrebi. Spori so 
bili tako ostri, da je trajalo kar nekaj let, da 
so nekateri spet prišli v cerkev. Zgodilo se 
je celo, da je dober cerkveni zbor tedaj za 
vedno nehal peti,“ se dogajanja pred četrt 
stoletja spominja Peter Olip. 

Toda celotno dogajanje na Marijin pra
znik, na gospojnico leta 2016, je dajalo vtis, 
da so spore presegli, da je tudi slovenščina 
sprejeta. Kako si je torej župnik Olip po nič 
kaj zavidljivem začetku pridobil zaupanje? 

„V glavnem je bila to očetova šola – da 
nasprotniku odpustiš in da pri vsaki prilo
žnosti z dobroto izkazuješ, da nisi zamerljiv. 
Nisem se spuščal v direktne konflikte, vzel 
sem pa na znanje, da bosta potrebna po
trpljenje in dobra volja, četudi nisem sam 
povzročil spora. Kadar je politika nad vero, 
je to katastrofa, saj se nikoli ne obeta nič 
dobrega,“ pravi župnik in povsem sprošče
no zagotavlja, da se danes v svoji fari počuti 
dobro, da čuti „osnovno spoštovanje do 
duhovnika“, ker pač ljudje sprejmejo in spo
štujejo premočrtnost. „Potrebna je pokonč
na drža. Bolj ko omahuješ, bolj te tepejo.“ 

Seveda se je bilo treba prilagoditi spre
menjenim okoliščinam, tudi v narodno
stnem oziru, saj ni mogoče tajiti, da število 
nemško govorečih vernikov danes prevladu
je. Zato se Peter Olip drži načela, da maše 
oblikuje tako, da sta dve tretjini v nemščini 
in ena v slovenščini. Pri ljudskem petju pa 
prevladujejo slovenske pesmi. „Po sili na
rediti več slovenskega nima pomena, ljudje 

pa vidijo, da je lepo, ko se ohranja domače 
petje.“

Med velike uspehe v šentlenartski fari 
šteje njen dušni pastir ustanovitev farnega 
otroškega vrtca Triangel leta 2010. V njem 
po najsodobnejših načelih jezikovne kopeli 

otroci rastejo kar v treh jezikih – sloven
ščini, nemščini in italijanščini. „V ljudski 
šoli potem lahko nadaljujejo z dvojezičnim 
poukom. Nekateri otroci brez slovenskega 
maternega jezika so se slovenščine navadili 
celo tako dobro, da so lahko brez težav odšli 

Vera, Dorica, Roland in Mirjam Kazianka – 
ena družina, štirje stebri farnega življenja na 
Brnci.

Župnik, ki poprime tudi za harmoniko – Peter 
Olip na Marijinem prazniku pri Naši Gospe.
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na Slovensko gimnazijo v Celovec,“ je po
nosen Olip. Ob tem se spominja, da se je 
celo proti taki pridobitvi za širšo skupnost, 
kakor je trojezični vrtec, nekaterim zdelo 
vredno zbirati podpise. A na srečo je tedaj 
prevladala pamet. 

In še na nekaj je Olip ponosen v šentle
nartski fari: da so pri nabirkah za dobre na
mene v samem škofijskem vrhu. „So prepro
sti in dobri ljudje, ki so darežljivi. Kakšnih 
posebnih bogatašev pri nas ni.“

Vse od leta 1991 je torej Peter Olip v 
Šentlenartu pri Sedmih studencih. Samo 
leto kasneje pa je v soupravljanje prevzel še 

sosednjo faro, Brnco. „Po velikosti sta obe 
fari taki enoti, da lahko ostaneš povezan z 
ljudmi,“ pravi in doda, da mu je na Brnci 
v veliko oporo in pomoč predvsem tamkaj
šnja veroučiteljica Dorica Kazianka. Faranov 
v Šentlenartu je dobrih 1850 duš, na Brnci 
okoli 1650, precej manj – kot povsod dru
god – pa je tistih, ki se redno udeležujejo 
cerkvenih obredov. Župnijsko življenje je 
kljub temu živahno. „V obeh farah so spo
sobni in zavzeti ljudje, ki ti mimogrede or
ganizirajo praznovanje. To so farni svetniki 
in fantovščine, ki jih v tukajšnjem narečju 
imenujemo konte.“ 

In praznovanj res ne manjka. V obeh 
farah skupaj je med cerkvenim letom na 
primer kar štirinajst žegnanj: devet cerkva 
je v šentlenartski fari (v krajih Grpiče, Ro
gaje, Podturje, Strmec, Olšje, Ločilo, Čava, 
cerkev Naše Gospe pri Sedmih studencih 
in v Šentlenartu), tri cerkve in dve kapelici 
pa v brnški župniji (v krajih Brnca, Št. Job, 
Podvetrov, Žužalče in Zgornji Breg). Stavb
na dediščina je na srečo v dobrem stanju in 
Olip je vesel, da mu je v zadnjem četrt stole
tju uspelo izvesti potrebne sanacije. „Zaradi 
številnih cerkva si kot župnik vedno tudi 
gradbeni mojster in ni ga leta, da ne bi bilo 
potrebno kaj postoriti.“ 

Ob vseh drugih pastoralnih, upravitelj
skih in človeških obveznostih pa sta dve 
skrbi za Petra Olipa malodane sveti. To, da 
prvi petek v mesecu obišče vse onemogle 
vernike, ki si želijo obhajila, a ne morejo več 
sami priti v cerkev. In to, da ima vsako sredo 
prosto, da z bratom Stankom Olipom, du
hovnikom v bližnjem Bekštanju ter obenem 
dekanom dekanije Beljakdežela, poskrbita 
za svoje telesno in s tem tudi za duhovno 
zdravje. „Poleti greva v gore, pozimi smučat. 

Cerkev sv. Ane na Ločilu je značilna predstav-
nica koroških vaških cerkva.

Trijezični župnijski vrtec Triangel v Šentle-
nartu pri Sedmih studencih je župniku Petru 
Olipu še posebej v ponos.
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Je res poseben blagoslov, da lahko imava tak 
odnos,“ pravi Peter Olip, ki z bratom Stan
kom redno pobira tudi lovorike na vsako
letnih smučarskih tekmovanjih slovenskih 
duhovnikov. Doslej so ta prvenstva potekala 
v Sloveniji, duhovniška in rodna brata pa 
ga želita v kratkem prirediti končno tudi na 
Koroškem.

Peter Olip stanuje v Šentlenartu, so
sednjo Brnco pa od leta 1992 soupravlja. 
Velika opora in pomočnica – kot je bilo že 
zapisano – mu je tam veroučiteljica Dorica 
Kazianka. Ta je bila med letoma 1992 in 
2000 v fari na začetku Zilje – ki je njej, Ro
žanki, postala nova domovina – pastoralna 
asistentka. To poklicno obveznost je sicer 
oddala Moniki Hafner, nikakor pa se ni od
rekla odgovornosti, skrbi in predvsem vese
lju do delovanja v domači cerkvi. „Delo mi 
je ostalo v krvi, opravljam ga za božji lon. 
Ker fajmošter živi v Šentlenartu, sva se tako 
zmenila, da jaz malo bolj skrbim za Brnco, 
ker tu živim.“

Pravzaprav je vpeta cela družina – hčerki 
Vera in Mirjam ministrirata, mož Roland 
je organist, skupaj z njim pa Dorica skrbi 
za cvetoče rože ter čisti prte in duhovniška 
oblačila v božjem hramu. 

Zlasti pa skrbi za vsebino. Vsak mesec 
skupaj s svojimi šolarji pripravi otroško 
mašo, saj „je otrokom treba kaj ponuditi, 
da pridejo v cerkev“, duhovnika obvešča o 
dogajanju in potrebnih opravilih, odgovor
na je za majniške pobožnosti in Marijine 
pobožnosti v oktobru, ko se verniki in ver
nice vsako nedeljo srečajo v drugi od štirih 
božjih hiš v fari.

Zlasti pa je Dorici Kazianki pri srcu in 
v ponos zares živ Živi rožni venec na Brnci. 
Vsak tretji četrtek molitvena skupnost vabi 

na molitev, ki jo vedno znova pripravijo 
na določeno temo, kakor je bila na primer 
nedavna razglasitev matere Terezije za sve
tnico. „Tega drugod nimajo in to je pri nas 
posebnost, tako da se že na škofiji zanimajo 
za naša tematska srečanja,“ pravi Dorica Ka
zianka o shodih, ki so dvojezični in vedno 
privabijo vsaj od osem do deset ljudi. Kot 
novost so pri tem uvedli kip Marije, ki po 
vsakem srečanju odpotuje v drug dom mo
livca ali molivke. 

In ker na Brnci, kjer je precej zamr
lo tudi nekdaj pestro slovensko kulturno 
življenje – obetavni mladi pevski skupini 
Smuklce in kasneje Havftre sta se sami raz
pustili, še vsako leto pa Slovensko prosvetno 
društvo Dobrač postavi na oder kakšno 
otroško ali mladinsko gledališko igro – in 
kjer danes v neposredni bližini cerkve niti ni 
več gostilne, so si v fari pomagali kar sami. 
Vsako prvo nedeljo v mesecu vabijo po maši 
v župnišče na farovško kapljico – ob prigriz
ku in kozarcu vina se krepi tudi skupnost.

Ne samo na veliko gospojnico – cerkev pri 
Naši Gospe privablja številne obiskovalce celo 
leto tudi zaradi osvežilne vode iz vrelca pred 
svojim obzidjem.
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Podrožca – kapela v ruševinah – 
spomenik posebne vrste 
Zgrajena l. 1903, poškodovana l. 1919, konservirana l. 2015/16

||| Gorazd Živkovič

Z zakonom z dne 6. junija 1901 je bila 
odrejena gradnja Karavanške in Bohinjske 
železnice. Ta je bila del železniške povezave 
med Dunajem in Trstom, ki je bil za avstro
ogrsko monarhijo glavno morsko pristani
šče. Medtem ko vodi glavna veja te „Južne 
železnice“ od Dunaja preko mesta Bruck an 
der Mur, Gradca, Maribora in Ljubljane v 
Trst in je bila zgrajena med letoma 1836 in 
1857, sega druga veja preko mesta Bruck an 
der Mur v Leoben, kjer se poveže s progo 
prestolonaslednika Rudolfa (1868–1873), 
in vodi preko Šentvida, Beljaka, Podrožce, 
Jesenic in Gorice v Trst. 

Začetek gradnje bohinjskega kraka je 
narekovalo odprtje Sueškega prekopa v letu 

1869. Z njim je pristanišče v Trstu postalo 
še pomembnejše za pomorsko trgovino in je 
bila potrebna dodatna železniška povezava z 
Dunajem ter severno in zahodno Avstrijo. 
Zgoraj omenjeni zakon je torej določil, da 
morata biti izgrajeni Karavanška in Bohinj
ska proga do leta 1905 kot glavni progi.

Na Koroškem je bil najbolj zahteven del 
proge gradnja Karavanškega predora, ki jo je 
na javnem razpisu dobil velepodjetnik Her
mann Groß. Obenem je bil to njegov zadnji 
projekt. V času največjega navala je bilo na 
severni strani predora zaposlenih od 1.900 
do 2.000 delavcev. Naporno delo, udori 
vode v predor, huda neurja in spori med 
delavci so vodili vedno znova do poškodb in 

Kapela v ruševinah leta 2016 po dokončanju konservatorskih del z lesenim križem, ki ga je dal 
lastnik Peter Janežič postaviti na istem mestu po vzorcu starega (BDA, Gorazd Živkovič).
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