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Misijonar med severnoameriškimi 
Indijanci

Dne 10. maja 2012 je papež Benedikt XVI. podpi-
sal dekret o priznanju junaških kreposti Božjega 
služabnika Friderika Ireneja Baraga (1797–1868), 
apostola Indijancev in enega prvih pionirjev kr-
ščanske omike med severnoameriškimi Indijanci. 
Škofi jski postopek v Marquettu, kjer je Baraga leta 
1868 zaključil svojo zemeljsko pot kot prvi škof 
marquettske škofi je, je potekal vse od leta 1952.

1 
Trenutno poteka preiskava o domnevnem čude-
žnem ozdravljenju bolnika s tumorjem na jetrih 
na priprošnjo Friderika Baraga in če medicinska 
znanost ne bo mogla razložiti nenadnega ozdra-
vljenja, bo to ključni dokaz o Baragovi svetosti, 
na podlagi katerega ga bo papež razglasil za bla-
ženega.
Friderik Baraga

2 se je rodil 29. junija 1797 v Mali 
vasi pri Trebnjem. Od očeta Janeza († 1812) je 
podedoval resnost, delavnost, odločnost in ure-
jenost, od matere Katarine Jožefe, roj. Jenčič († 
1808), pa srčno milino, dobrodelnost, iskreno 
pobožnost do Matere Božje in tesno bratsko po-
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vezanost s sestrama Amalijo in Antonijo. Mladost 
je Friderik preživel na gradu pri Trebnjem, ki ga je 
oče kupil leta 1799 (slika spodaj). Da bi mu omo-
gočili boljšo izobrazbo in šolanje v Ljubljani, so 
starši Friderika leta 1806 poslali k njegovemu stri-
cu Ignaciju Baragu na grad Belnek pri Moravčah, 
kjer je moravški kaplan Jakob Megušar v gradu 
pripravljal Friderika, njegovo sestro Antonijo in 
še nekaj otrok na sprejemni izpit za gimnazijo v 
Ljubljani. Ko je bil Megušar leta 1808 prestavljen 
na Golo pri Igu, so mu tja sledili tudi otroci, ki jih 
je poučeval na gradu Belnek. 21. 8. 1809 je Fride-
rik z odliko napravil sprejemni izpit za gimnazijo 
in se tja v jeseni 1809 vpisal kot redni dijak.

3 Med 
njegovimi učitelji sta bila tudi Valentin Vodnik in 
poznejši goriški nadškof Jožef Walland.
V Ljubljani je sicer bival mamin brat Anton Ber-
nard Jenčič, gradbeni inženir in predstojnik cestne 
službe za Kranjsko, ker pa je v času Ilirskih pro-
vinc odklonil prisego francoski vladi, je bil iz Lju-
bljane prestavljen v Karlovac in leta 1813 v Som-
bor. Friderikov oče je zato Friderika nastanil pri 
ljubljanskem knjigarnarju Juriju Lichtu, leta 1813 
pa ga je vzel na stanovanje dr. Jurij Dolinar, ki je 
na ljubljanskem liceju poučeval cerkveno pravo in 

Baraga prelom.indd   6araga prelom.indd   6 10.1.2018   12:06:4310.1.2018   12:06:43



77

Baraga prelom.indd   7araga prelom.indd   7 10.1.2018   12:06:4710.1.2018   12:06:47



88

cerkveno zgodovino. Pred smrtjo je oče Friderika 
imenoval za dediča celotnega premoženja, vendar 
po takratni zakonodaji do polnoletnosti z njim 
ni mogel razpolagati. Dr. Jurij Dolinar, ki mu je 
postal neke vrste nadomestni oče, je Frideriku po 
končani gimnaziji leta 1816 svetoval študij prava 
na Dunaju. Pred odhodom na Dunaj se je Fride-
rik zaročil z Dolinarjevo hčerko Anico. Poleg štu-
dija prava se je Friderik na Dunaju izpopolnjeval 
v francoščini in se učil angleščine, italijanščine in 
španščine, zanimala pa sta ga tudi risanje in glas-
ba. Odločilno prelomnico v Friderikovem življe-
nju pomeni njegovo srečanje z redemptoristom 
Klemenom Dvoržakom (Hofb auer), ki je v njem 
vzbudil željo po duhovniškem poklicu. V dnev-
nik si je Friderik Baraga 25. julija 1817 zapisal po-
menljive besede: »[Danes] popoldne sem opravil 
pri častitljivem p. Dvoržaku življenjsko spoved. 
Ta dan mi mora ostati vedno v spominu zaradi 
neizmerne milosti, ki mi jo je Bog tedaj podelil!«.4 
To prvo srečanje s p. Klemenom Dvoržakom je za 
vedno spremenilo Baragovo življenjsko pot, ki so 
jo zaznamovali trije pomembni mejniki. 
To srečanje predstavlja prvi večji mejnik na Ba-
ragovi življenjski poti. Apostol Dunaja je Baraga 
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uvajal v prvine duhovnosti svojega redovnega 
sobrata Alfonza Ligvorija. Sv. Alfonz Ligvorij je 
izhajal iz svetopisemskega zagotovila, da so vsi 
ljudje poklicani k svetosti. Bog hoče, da bi vsi 
ljudje prišli do spoznanja resnice in se zveličali. 
Zato sta oba svetnika, Alfonz Ligvorij in Klemen 
Dvoržak, ob premišljevanju svetopisemske podo-
be Boga in predvsem ob premišljevanju Jezusovih 
besedil v evangelijih tako poudarjala neizmerno 
Božjo ljubezen in Božje usmiljenje. Svojo neiz-
merno ljubezen nam je Bog na poseben način 
izkazal v svojem sinu Jezusu Kristusu, ki je po-
stal človek, da bi nas s svojim trpljenjem na križu 
odrešil in nam s svojim zmagoslavnim vstajenjem 
odprl vrata življenja večne blaženosti v Bogu. 
Zato je najprepričljivejši simbol Božje neizmerne 
ljubezni Jezusovo na križu prebodeno srce, ki je 
vir vseh milosti. Častiti Jezusovo presveto srce, 
priporočati se njegovi brezmadežni Materi Mariji, 
očistiti svoje srce v zveličavni spovedi in se zdru-
žiti z Božjim Odrešenikom pod podobo kruha v 
svetem Rešnjem telesu, to so bile temeljne prvine 
duhovnosti, ki jih je sv. Klemen Dvoržak vlival v 
srce mladega študenta prava na Dunaju in ki so v 
temelju spremenile Baragovo življenjsko pot.
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V tem duhovnem ozračju na Dunaju je pod Dvor-
žakovim vodstvom dozorela Baragova odločitev 
za duhovniški poklic, ki pomeni drugi pomem-
ben mejnik v Baragovem življenju. Po končanem 
študiju prava na Dunaju se je mladi Friderik 
odpovedal očetovi dediščini v Trebnjem v korist 
svoje sestre Amalije; odpovedal se je družinske-
mu življenju s svojo izvoljenko Anico Dolinar, da 
bi se mogel v polnosti posvetiti delu za duše in 
vsem ljudem z nedeljeno ljubeznijo posredovati 
neizmerno Božjo dobroto in ljubezen ter zveli-
čavne sadove Kristusovega odrešenja.
S poglobljeno molitvijo in temeljitim študijem se 
je Baraga pripravljal na duhovniški poklic in to v 
okolju, ki je Boga še vedno predstavljalo kot stro-
gega, pravičnega, včasih že kar neusmiljenega so-
dnika ter poudarjalo človekovo nevrednost, da bi 
v tem življenju redno prejemal sadove Kristusove 
zveličavne daritve na križu. V Baragovem času 
so spovedniki odvezo pri spovedi spovedancem 
mnogokrat odrekali vse do zadnje ure njihovega 
življenja in jih posledično niso krepili z odrešil-
no močjo najsvetejšega zakramenta pri svetem 
obhajilu. Velik del duhovnikov ob koncu 18. in v 
začetku 19. stoletja je bil namreč vzgojen v duhu 
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državne politike cesarja Jožefa II. do Cerkve. Dr-
žavna oblast si je prizadevala popolnoma podre-
diti Cerkev in je še dolgo po Jožefu II. gledala na 
duhovnike predvsem kot na zanesljive državne 
uradnike, ki naj bi skrbeli, da bodo ljudje vdani 
podložniki svetne oblasti, manj pa jo je zanimalo 
njihovo primarno duhovno poslanstvo delivcev 
svetih skrivnosti. Vzgoja prihodnjih duhovnikov 
v semenišču in uvajanje v bogoslovne vede na bo-
goslovnem učilišču pa je ostalo tudi po Jožefovi 
smrti še vedno globoko zakoreninjeno v moral-
nem rigorizmu, v nekaterih pogledih vse do 20. 
stoletja.
Baraga je bil za duhovnika posvečen ob koncu 
drugega letnika, 21. septembra 1823, in je že na-
slednji dan ob pol petih zjutraj opravil svojo prvo 
mašno daritev pri oltarju svetega Rešnjega telesa 
v ljubljanski stolnici. Po posvečenju je ostal še eno 
leto v semenišču, da je dokončal 3. letnik bogo-
slovja in kot semeniški duhovnik pomagal v sose-
dnjih župnijah. Jeseni 1824 je škof Anton Alojzij 
Wolf imenoval Baraga za kaplana v Šmartnem pri 
Kranju (danes Kranj–Šmartin).
V Šmartnem pri Kranju (1824–1828) so ljudje ta-
koj postali pozorni na pridige mladega kaplana, 
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