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Glasbeni okvir: „Duo Fine Pulse“ Christian Filipič (flavta), Roman Pechmann (harmonika/akordeon)

Prireditelji: Katoliški dom prosvete v Tinjah, Mohorjeva založba Celovec, Zveza slovenskih pregnancev

Po predavanjih in razpravah lepo vabljeni na skupno agapo.

Prijave do 25. aprila 2022 na: +43 4239 2642, office@sodalitas.at

Prosimo Vas, da upoštevate aktualne 
predpise v zvezi s COVID-19.

LAMBERT EHRLICH
prerok slovenskega naroda

Simpozij in predstavitev 
biografske monografije 
o Lambertu Ehrlichu

80. letnica pregona 
koroških slovenskih družin

v petek,
29. aprila 2022, ob 18 uri

Predavatelja: 
prof. dr. Janez Juhant, avtor knjige
„Ehrlichov pomen za koroško Sodaliteto in sploh za vzgojo duhovnikov na Koroškem 
in Sloveniji“  
Roj. 1947, je študiral v Innsbrucku filozofijo in teologijo v Sloveniji. V duhovnika je bil 
posvečen leta 1974. Od 1994 je redni profesor na Teološki fakulteti. 

doc. dr. Tamara Griesser-Pečar
„Ehrlichov pomen za slovensko katoliško samozavest“
Roj. 1947, najprej študij na American University v Parizu, potem pa na Dunaju, 
kjer je študirala anglistiko in zgodovino. Je svobodna zgodovinarka, ki se ukvarja 
s preučevanjem obdobja od propada Avstro-Ogrske do prvih let po drugi svetovni 
vojni. 



Katoliški duhovnik in profesor Lambert Ehrlich (rojen 18. 9. 1878 v Žabnicah v Kanalski dolini [Italija], 
umorjen 26. 5. 1942 v Ljubljani) po svojem pomenu, vlogi in dejavnosti prekaša večino slovenskih 
rojakov, čeprav je njegov lik, žal, še danes skoraj neznan. Govorimo o eni najbolj prepričljivih stra-
teških državniških osebnosti med Slovenci.

Po osnovni šoli v Žabnicah je obiskoval gimna-
zijo v Celovcu in tam maturiral, zaključil študij 
teologije z doktoratom v Innsbrucku in se iz-
popolnjeval še v Rimu, Parizu in Oxfordu. Leta 
1902 je postal duhovnik krške škofije na avs-
trijskem Koroškem, deloval kot kaplan in tajnik 
škofa Kahna in od leta 1910 predaval filozofijo 
in osnovno teologijo v tamkajšnjem semenišču. 

Kot duša katoliškega duhovnega gibanja je 
usmerjal večino dušnopastirskih, kulturnih in 
socialno-političnih pobud med Slovenci in celo 
nemško govorečimi Avstrijci na Koroškem. 
Bil je član Milesove komisije za razmejitev Ko-
roške, na pariški mirovni konferenci pa je bil iz-
vedenec za Koroško in deloval kot usmerjeva-
lec jugoslovanske delegacije v prizadevanjih za 
uveljavljanje pravic Slovencev in Hrvatov.

1. maja 1922 je postal redni profesor za primer-
jalno veroslovje na Teološki fakulteti Univerze v 
Ljubljani in bil trikrat njen dekan. Po strokovnih 
ocenah specialistov je bil vrhunski znanstvenik, 
predavatelj, strokovnjak za verstva, etnologijo, 
misiologijo. 23. marca 1931 ga je škof Rožman 
uradno imenoval za študentskega duhovnika. 
Zavzeto, nesebično in predvsem premišljeno je 
spodbujal študente (tedaj akademsko mladino) 
k dejavnemu krščanskemu družbenemu življen-
ju. Do ekstremizma, ki so ga sistemsko uveljav-
ljali fašisti, nacionalsocialisti in komunisti, se 
je negativno opredeljeval tako, da je zagovarjal 
duhovno ozaveščeno, v lastni osebi utrjeno in družbeno angažirano krščanstvo. 

Moč sta mu dajali živa vera, preverjena v molitvi in dosledni askezi, in globoka ljubezen do vsakega 
človeka. V tem ozaveščenem duhovnem prepričanju je dosledno zavračal zmotne in prevratne ideje 
fašizma, nacizma, komunizma na univerzi in v družbi. Slovence je preudarno, spoštljivo do vsake-
ga, tudi do nasprotnikov, prepričeval o dejstvih in jih usposabljal za upor do zmot in zvijačnega in 
nasilnega obvladovanja naroda. Klical je k redu, družbeni pravičnosti in spoštovanju dostojanstva 
vsakega človeka.

Svoje odločno nasprotovanje italijanskemu in komunističnemu zatiranju v svoji Spomenici Italija-
nom je plačal z življenjem, ko so ga s študentom Viktorjem Rojicem pred njegovim Cirilovim domom 
po ukazu Edvarda Kardelja in Borisa Kidriča ustrelili atentatorji, organizirani kot tajna varnostno-
obveščevalna služba komunistov (VOS).


