
Sveti na SlovenSkem

Vi ste  
luč sveta

France M. Dolinar»svetilke ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, 
marveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši« (Mt 5,14‒16). 
Knjiga vi ste luč sveta predstavlja trinajst svetnikov, ki 
so bili v preteklosti na poseben način povezani z našimi 
predniki; sedem blaženih s slovenskega prostora, ki jim 
je Cerkev na podlagi vere ljudstva priznala ta častni 
naslov, da bi nam bili »svetilnik« na poti življenja; in 
trinajst Božjih služabnikov, ki so na duhovnem področju 
v toliki meri zaznamovali naš čas, da zanje poteka uradni 

proces za beatifikacijo.
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»Vse v čast Boga, 
njegove presvete 

Matere in našega 
preblaženega 

očeta Frančiška.«

9. november

b. Monald 
Koprski, OFM
(1208–1278)
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Najuglednejši predstavnik cerkvenega prava svojega časa
»Da ne bi še naprej nepoznavanje ogrožalo tistih, ki niso vešči v pravu, sem se jaz, brat Monald, 
najmanjši med malimi, v čast Boga in njegove presvete Matere in našega preblaženega očeta 
Frančiška ter še najbolj v korist neukih, potrudil glede na skromnost svojega uma zbrati in urediti 
po posameznih črkah abecede nekaj koristnih in pri starodavnih mojstrih in učiteljih potrjenih 
primerov. tako bodo preprosti mogli še lažje najti, kar iščejo. Mnenja starodavnih učiteljev in tudi 
nekaterih sodobnih sem ponižno izsledil, čeprav so jih sami mnogo zabeležili na različne načine 
in na videz kažejo med seboj razlike. Nisem pa si upal spisov tako velikih mož prevzetno zavrniti, 
ampak sem jih, čeprav različne glede enega in istega predmeta, skrbno zapisal v tem skromnem 
spisu. Menil sem, da je treba prepustiti preudarnim bralcem, da sprejmejo tisto mnenje, ki se bo 
njim zdelo bolj skladno s pravnimi stališči. tako naj se ne bi porodil noben predsodek do resničnih 
misli, karkoli bi že vzeli iz njih, saj so vse skrbno zabeležili potrjeni učitelji v pristnih zapisih … 
Zato pa, bralec, prosim, da si mi naklonjen in si, če ti je to všeč, bolj pozoren na moj namen kot 
na način obravnave. če boš morda našel kaj koristnega, pripiši to samo Bogu, nekoristne reči 
in neurejeno postavljene pa z bratsko ljubeznijo in marljivo skrbnostjo popravi in izboljšaj«.1 v 
teh besedah, ki jih je bl. Monald zapisal v predgovoru svoje znamenite Summae de iure canonico 
(skupek kanonskega prava), zaslutimo veličino njegove osebnosti, ki izžareva pristnega duha sv. 
Frančiška asiškega.
Po navedbi koprskega škofa Pavla Naldinija (1686–1713) se je Monald2 rodil leta 1208 v Kopru.3 
Njegovi starši naj bi bili premožni kmetje slovenskega rodu. Osnovno izobrazbo si je pridobil v 
eni od župnijskih šol. Pri devetih letih so ga starši poslali v šolo k benediktincem pri sv. Nikolaju v 
Valdoltri in nato na študij prava v Padovo. tam se je srečal s sv. antonom Padovanskim, ki je bil 
njegov profesor moralke na fakulteti. Njegove pridige so ga tako prevzele, da se je odločil stopiti v 
red manjših bratov sv. Frančiška asiškega. leta 1227 se je skupaj s sv. antonom in p. luko udeležil 
generalnega kapitlja reda v assisiju. Po posvetitvi za duhovnika leta 1230 so Monalda poslali za 
predstojnika skupnosti manjših bratov v trst, kjer je obnovil samostan in cerkev Marije Pomočnice 
(Beata Vergine del soccorso).4 Za njeno vzdrževanje naj bi Monald leta 1234 ustanovil posebno 
bratovščino. Ker so imeli manjši bratje marsikje težave s krajevnimi škofi zaradi spovedovanja 
in pridiganja v njihovih cerkvah, se je p. Monald obrnil na generalnega predstojnika reda za 
posredovanje pri svetem sedežu. ustrezno dovoljenje je manjšim bratom leta 1255 podelil papež 
aleksander iV., ki jim je dve leti pozneje dovolil podeliti 100 dni odpustka vsem vernikom, ki se 
bodo ob godovih sv. Frančiška asiškega in sv. antona Padovanskega spovedali v cerkvi manjših 
bratov, se tam udeležili svete maše in molili po papeževem namenu. 
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Na generalnem kapitlju 26. maja 1257 je bil Monald izvoljen za predstojnika Dalmatinske province manjših 
bratov s sedežem v Zadru, province, ki se je raztezala vzdolž cele jadranske obale, od istre do albanije. V 
tem času je imela 26 frančiškanskih samostanov z okrog 260 redovniki. V tej funkciji je dosegel pomiritev 
med zadrskimi frančiškani in zadrskim stolnim kapitljem v sporu glede pokopa neke gospe trude Pavko, ki 
je v oporoki izrazila željo, da bi bila pokopana v frančiškanski cerkvi, kanoniki pa so jo samovoljno pokopali 
v stolnici. Kot provincial (1257–1266) je obiskal prav vse samostane v svoji provinci.
leta 1266 je bil p. Monald nastavljen za predstojnika samostana v Kopru, kjer je s pomočjo 
koprskega škofa Konrada zgradil nov samostan (danes je v njem gimnazija Koper) in cerkev sv. 
Frančiška asiškega (danes je v njej dvorana z kulturne prireditve, s katero upravlja občina Koper).5 
V Kopru je kmalu zaslovel kot izjemen spovednik in pridigar. Kot odličnega pravnika so ga sobratje 
zaprosili, naj jih nauči reševati zapletene primere v spovednici. P. Monald se je lotil dela in leta 
1274 napisal priročnik z naslovom Summa de iure canonico, v literaturi naveden kot Summa Monaldiana. 
Gre za izjemen in dragocen pravni pripomoček za študij pravne znanosti in moralne teologije, v 
katerem je zbral celotno takratno znanje s področja prava in moralne teologije. Knjigo je razdelil 
na pet obsežnih poglavij, snov pa iz praktičnih razlogov uredil po abecednem redu, kar je bila 
v tistem času veliko pozornost vzbujajoča novost.6 Rokopis, ki obsega 324 pergamentnih folijev 
s približno 900 glavnimi gesli, je neke vrste leksikon cerkvene zakonodaje in je pomenil mejnik 
v zgodovini cerkvenega prava. Danes je ohranjenih 65 izvodov, najbolje ohranjenega hranijo v 
Narodni in univerzitetni knjižnici v ljubljani (Ms 33). Napisan je bil v prvi tretjini 13. stoletja in sodi 
v sam vrh pariškega knjižnega slikarstva.7 s to knjigo si je Monald pridobil sloves najuglednejšega, 
najodličnejšega pravnika in velikega teologa svoje dobe.8 Knjigo so leta 1516 natisnili v lyonu, 
pozneje pa je doživela še več izdaj.
Po nekrologu frančiškanskega reda je p. Monald umrl 9. novembra 1278 v Kopru. Pokopali so 
ga v kamniti grobnici v cerkvi sv. Frančiška. Življenjepisci ga opisujejo kot svetega, pobožnega in 
kontemplativnega redovnika, odličnega pridigarja, iskanega spovednika, graditelja miru, modrega 
v nasvetih in razpoložljivega v služenju Cerkvi in ljudem, izvrstnega predstojnika, učitelja in 
vzgojitelja z besedo in zgledom ter človeka izredne razgledanosti, uglednega znanstvenika, ki je 
vse življenje ostal skromen in ponižen.9 Zaradi njegovega krepostnega, svetega življenja so se mu 
ljudje kmalu po smrti začeli priporočati v svojih potrebah. slava njegovega svetništva, podkrepljena 
s čudeži, ki so se godili na njegovo priprošnjo, se je hitro razširila tudi izven meja njegove ožje 
domovine. izročilo o njegovem svetništvu so, razumljivo, najbolj zavzeto ohranjali in širili njegovi 
sobratje iz vrst manjših bratov sv. Frančiška. Že leta 1283 je p. Pietro di Giovanni Olivi, ki je kot 
profesor na pariški univerzi uporabljal Monaldovo delo summa de iure canonico, v javni razpravi 
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o njem dejal, »da je bil Monald svetniški redovnik in pokrajinski predstojnik v našem redu«.10 P. 
Bartolomeo da Rinonico Pisano, profesor v Padovi, je leta 1385 bl. Monalda označil kot svetega 
patra, ki počiva v Kopru. Napisal je summo Monaldino zakonov in dekretov po abecednem redu.11 
V zgodovini reda manjših bratov z naslovom La Franceschina je p. Jakob Oddi leta 1474 zapisal, »da 
v kraju Koper počiva en sveti frater, imenovan brat Monald, pobožen in nagnjen k premišljevalni 
molitvi in zelo slovit pridigar. ta blaženi je napisal zbirko, ki se imenuje Monaldina. Po njem je 
Gospod izkazoval znamenja in čudeže«.12 V povzetku raznih kronik reda, ki ga je izdal leta 1517 
v Firencah, je p. Marjan o bratu Monaldu zapisal, da je bil mož svetniškega življenja in ugleden 
znanstvenik, ki je sloveč po čudežih odšel h Kristusu v Kopru.13 P. Marinus de Florentia je v svoji 
kroniki leta 1523 zapisal, 14 da je bil Monald mož svetega življenja, obdan z modrostjo in največji 
pravnik in teolog svoje dobe, ki je v svoji summi, po njem imenovani Monaldina, zbral zakone in 
dekrete le po abecednem redu,15 Wilhelm eisenrein pa, da je bil Monald najslavnejši doktor in 
pravni strokovnjak, nadvse učen in izobražen mož, slaven po svojem življenju in v stikih z ljudmi.16

leta 1617 so njegove telesne ostanke dvignili iz grobnice in jih v cerkvi sv. Frančiška v lepo izdelani 
skrinji izpostavili javnemu čaščenju na oltarju v kapeli sv. Marije Magdalene. leta 1638 je p. artur 
De Monstier de Rouen v serafinski koledar in popis vseh svetnikov blaženih in Božjih služabnikov 
vseh treh redov sv. Frančiška uvrstil tudi »blaženega Monalda iz Kopra, spoznavalca, slovečega 
po izredni znanosti in svetniškem življenju«.17 Ko so Francozi ob zasedbi istre leta 1806 ukinili 
samostan manjših bratov, so skrinjo s relikvijami sv. Monalda iz cerkve sv. Frančiška prenesli v 
bližnji samostan sv. Klare in ko so tudi one morale zapustiti Koper, k avguštinkam pri cerkvi sv. 
Blaža. Po razpustitvi tudi tega samostana so klarise leta 1876 prenesle relikvije sv. Monalda v 
privatno kapelo družine Gravisi, kjer sta bivali zadnji dve klarisi, po njuni smrti pa so jih izročili v 
hrambo stolnemu župniku v Kopru. 
Po prizadevanju p. Hijacinta Repiča OFM so leta 1900 prenesli Monaldove relikvije v frančiškanski 
samostan sv. ane v Kopru, 24. junija 1904 pa je tržaško-koprski škof  Franc Ksaver Nagl na podlagi 
izvedenskega mnenja o pristnosti relikvij dovolil le-te ponovno izpostaviti javnemu čaščenju. 
Dovoljenje je ponovil tržaško-koprski škof  andrej Karlin, ko so leta 1913 Monaldove zemeljske 
ostanke prestavili v novo skrinjo. Ko so leta 1949 frančiškani beneške province zapuščali Koper, so 
s seboj na skrivaj odpeljali tudi relikvije sv. Monalda – najprej v Benetke in nato leta 1953 v trst, 
saj naj bi jih tako zavarovali pred oskrumbo jugoslovanskih revolucionarnih oblasti.
Relikvije Božjega služabnika so dvakrat obiskale Monaldov rodni kraj in mesto, kjer je sklenil svojo 
življenjsko pot, in sicer za tako imenovane Monaldove dneve leta 2013 (od 7. do 10. 11.) in leta 2014 
(od 6. do 9. 11.).18 Ob prvem obisku je v Kopru potekal znanstveni simpozij o bl. Monaldu,19 ob 
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drugem pa so na priložnostni razstavi razstavili Monaldov rokopis z naslovom Summa de iure canonico, 
ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v ljubljani.20 Po oceni umetnostne zgodovinarke 
Nataše Golob je bil rokopis, ki ga hrani ljubljanska Narodna in univerzitetna knjižnica, napisan 
v Parizu okrog leta 1300 in je med vsemi ohranjenimi rokopisi po knjižnicah po vsem svetu 
(ohranjenih je 65 rokopisov, vendar niso vsi popolni) najstarejši in najbolj popoln. Njegovo posebno 
dragocenost predstavlja upodobitev velikega pravnika Monalda s knjigo v roki.21

čeprav je bilo svetniško čaščenje bl. Monalda vse do danes neprekinjeno, se o njem Cerkev uradno 
ni nikoli izrekla. Za svetnika ga je »razglasila ljudska pobožnost«. tako so si ga npr. za svojega 
zavetnika izbrali istrski begunci. Je pa v zadnjem času tržaška škofija sprožila postopek, da bi 
Božjega služabnika Monalda Cerkev vendarle tudi uradno razglasila za blaženega.

Summa de iure canonico, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Ms 33, naslovnica in fol 20r
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15. december

Drinske 
mučenke
(† 1941)

»Blagor vam, 
kadar vas bodo 

zaradi mene 
zasramovali in 

preganjali in  
vse hudo zoper 

vas lažnivo 
govorili.  

Veselite in radujte 
se, zakaj veliko 
je vaše plačilo v 

nebesih.«  
(Mt 5,11–12)
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V Božjih rokah smo: On najbolj ve, kaj je za nas dobro.
V četrtek, 11. decembra 1941, so srbski četniki po končanih bojih s hrvaškimi ustaši okrog 16. ure obkolili 
Marijin dom na Palah. Vas Pale, priljubljeno letovišče sarajevčanov z zdraviliščem za pljučne bolnike, je 
od sarajeva oddaljena 14 km in leži sredi smrekovih gozdov na nadmorski višini 900 m.1 Prestrašene sestre 
Marija Krizina Bojanc, antonija Fabjan in Bernardeta Banja so se zatekle v sobo slovenskega duhovnika 
– begunca in pisatelja Franca Ksaverja Meška (1874–1964), ki je od 1. oktobra 1941 vodil župnijo Pale 
in stanoval v samostanu pri sestrah družbe Hčera Božje ljubezni. V očitni življenjski nevarnosti so sestre 
prosile duhovnika Meška za odvezo. s. Berchmana leidenix je zaradi bolezni in starosti ostala v pritličju. 
četniki so vse izgnali iz samostana, oropali stavbo in jo po odhodu sester zažgali. Predstojnica samostana, 
s. Jula ivanišević je bila v času napada v trgovini. Ko je ugotovila, kaj se dogaja v samostanu, je pohitela 
domov in se je sestram pogumno pridružila na dvorišču samostana, pred tem pa omogočila spremljevalcu 
Franju Milišiću, da se je rešil. V ledenem mrazu bosanske zime (v noči iz srede na četrtek je padlo precej 
snega, temperatura pa se je spustila do 25 stopinj Celzija pod ničlo) se je začel križev pot petih redovnic, 
ki jim četniki niso dovolili niti tega, da bi se primerno oblekle za pot na njihovo Kalvarijo, ki se je 15. 
decembra ponoči končala z njihovo mučeniško smrtjo v 65 km oddaljenem Goraždu ob Drini.2 
Sestre iz reda Hčera Božje ljubezni je leta 1868 na Dunaju ustanovila s. Frančiška (Franziska) 
lechner (1833–1894).3 Na povabilo nadškofa dr. Josipa stadlerja jih je leta 1882 v sarajevo osebno 
pripeljala njihova ustanoviteljica. Za redovnice se je posebej zavzel sarajevski kanonik anton Jeglič.4 
sestra Frančiška je v sarajevu kupila zemljišče in ustanovila Zavod sv. Josipa, v sklopu katerega je 
delovala osnovna šola (1882), otroški vrtec, ženska meščanska šola, žensko učilišče, tečaj vzgojiteljic 
otroškega vrtca, trgovski tečaj in ženska strokovna šola. Jeglič je bil od samega začetka njihov duhovni 
voditelj in redni spovednik. Bil je ravnatelj Zavoda sv. Josipa, profesor verouka in po potrebi tudi drugih 
predmetov na njihovih šolah. spremljal je s. Frančiško lechner pri ustanovitvi samostanov v tuzli 
(Zavod sv. krunice 1883) in Breškah pri tuzli (Josipovac 1885). leta 1893 so sestre ustanovile nemški 
otroški vrtec in osnovno šolo ter višjo dekliško šolo v sarajevu (Zavod sv. avguština), leta 1907 samostan 
na ilidži, 1911 Marijin dom na Palah z osnovno šolo za otroke vseh treh veroizpovedi in okrevališčem 
za bolne in slabotne sestre, ki se ga je zaradi dobrih del do ubogih, ki so ne glede na veroizpoved trkali na 
njihova vrata, prijelo ime »Gostišče ubogih«. leta 1939 so odprle Zavod sv. trojice v Novem sarajevu 
(deška osnovna šola in strokovna šola) in 1940 samostan Nazaret v Zavidovićih (ženska strokovna šola). 
Med redovnicami v sarajevu so delovale tudi Jegličeve nečakinje, s. lovrencija Jeglič5 ter tri hčere 
škofove sestre Jožefe, poročene Prešeren, s. Vjekoslava (krstno ime ivana), s. stanislava (krstno ime 
Marija) in s. simoneta (krstno ime Katarina).6 svojo tesno povezanost z redovno skupnostjo Hčera 
Božje ljubezni je Jeglič pokazal tudi s tem, da se je dal 12. septembra 1897 v kapeli zavoda posvetiti za 
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sarajevskega pomožnega škofa, leta 1911 pa je kot ljubljanski škof  posvetil njihovo novo cerkev svetega 
rožnega venca v sarajevu.7 Jeglič je sestre podpiral tudi kot ljubljanski škof, z njegovim priporočilom so 
po župnijah ljubljanske škofije nabirale darove za svoje vzgojno-izobraževalne ustanove. Ob njihovem 
zgledu in besedi se je veliko slovenskih deklet odločilo vstopiti v njihove samostane v Bosni. 
V Marijinem domu na Palah je leta 1941 živelo pet redovnic, ki so vodile osnovno šolo za 
otroke vseh treh veroizpovedi (katoliške, pravoslavne in muslimanske), okrevališče za ostarele in 
bolne sestre ter letovišče za sarajevske duhovnike.8 

Predstojnica samostana, s. Marija Jula Ivanišević, s krstnim 
imenom Kata, je bila rojena 25. novembra 1893 v vasi Godinjak 
pri Novi Gradiški, župnija staro Petrovo selo v slavoniji. V 
družbo Hčera Božje ljubezni je vstopila po mamini smrti leta 
1914 v sarajevu. Začasne zaobljube je naredila 16. avgusta 1916 
na Dunaju, večne pa 29. julija 1923 v sarajevu. Delovala je v 
samostanih v Zagrebu, v Breškah, Betaniji in končno kot predstojnica 
Marijinega doma na Palah. slovela je kot vedra in vedno nasmejana 
redovnica ter izjemno pozorna, modra in pravična do svojih 
sosester. V samostanski biografiji je o njej zapisano, da je to, kar je 
manjkalo njeni telesni trdnosti in moči, nadomeščala s skrbnostjo, 
umirjenostjo in potrpežljivostjo ter z velikim zaupanjem v Boga. Po 
njenem zgledu so v družbo Hčera Božje ljubezni stopile še njena 
mlajša sestra Mara, tri nečakinje in ena pranečakinja.9

S. Marija Berchmana Johanna Leidenix, s krstnim imenom 
Karolina anna, se je rodila 28. novembra 1865 v enzersdorfu 
na Nižjem avstrijskem. skupaj z mlajšo sestro Matildo sta bili 
po smrti očeta sprejeti v internat Družbe Hčera Božje ljubezni, 
kjer sta obe začutili klic za redovno življenje. Karolina ana je 
vstopila v družbo leta 1881 na Dunaju in prejela redovno ime 
s. Marija Berchmana. leta 1888 ji je sledila tudi sestra Matilda, 
ki je kot redovnica dobila ime s. Marija Bernarda. leta 1883 je 
bila s. Berchmana poslana v Bosno, kjer je delovala kot učiteljica 
v izobraževalnih ustanovah družbe. službovala je v sarajevu, 
Višegradu in Breškah, kjer je bila od 1920 do 1923 predstojnica 
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samostana. Od 1931 do 1936 je bila voditeljica novink, leta 1939 
so jo premestili na Pale. slovela je kot stroga, natančna, vendar 
ljubezniva redovnica, ki je pri sosestrah vzbujala pozornost s 
svojo globoko vero in pobožnostjo ter kot svetal vzor molitve. 
Bila je velikodušna in plemenita.10

S. Marija Bernardeta Banja, rojena madžarskim staršem 
17. junija 1912 v Velikem Grdževcu pri Bjelovarju s krstnim 
imenom terezija. Globoko verni starši so jo vzgojili v marljivo in 
delavno dekle. Za redovno življenje se je odločila v sedemnajstem 
letu starosti in 29. junija 1929 vstopila v Družbo Hčera Božje 
ljubezni v Koprivnici. Začasne zaobljube je napravila 15. avgusta 
1932 in večne 28. avgusta 1938, oboje v sarajevu. Dva meseca 
po začasnih obljubah je odšla na Pale in sprejela delo v kuhinji. 
sosestre so jo opisale kot tiho, urejeno in vedno nasmejano sestro. 
Odlikovala se je po resnosti, delavnosti in požrtvovalnosti.11 

»Rada bi umrla kot mučenka.«

Marija Krizina Bojanc (1885–1941)
Jožefa Bojanc12 se je rodila 14. maja 1885 v vasi Zbure kot druga 
hči očetu Mihaelu, doma iz Dolenjega vrha v župniji sv. Peter, 
in materi Mariji, roj. Bizjak,13 in bila naslednji dan v župnijski 
cerkvi sv. Marjete v Šmarjeti na Dolenjskem krščena na ime 
Jožefa. Zakoncema se je rodilo pet hčera14 in sin, ki je umrl, ko 
je dopolnil pet let.15 Hči alojzija se je rodila 3. aprila 1891, že 
po očetovem odhodu v ameriko, od koder se ni več vrnil. Doma 
so imeli gostilno, ki pa jo je mati po očetovem odhodu zaprla 
in se posvetila delu na kmetiji ter vzgoji svojih otrok. Bila je 
zelo pobožna in je hodila vsak dan v 4 km oddaljeno župnijsko 
cerkev k maši, s hčerami pa vsako nedeljo dopoldne k maši 
in popoldne h krščanskemu nauku. Zaradi težkih družinskih 
razmer je Jožefa ostala do 36. leta na domu, da je pomagala 
materi in sestram pri delu.
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Ko so redovnice Hčere Božje ljubezni pobirale miloščino za svoje samostane v sarajevu tudi v 
župniji Šmarjeta, sta sestri Jožefa in angela začutili Božji klic. starejša Jožefa je v družbo vstopila kot 
pripravnica (postulantinja) 28. decembra 1921 v zavodu sv. avguština v sarajevu, tri leta pozneje ji 
je sledila še sestra angela. Noviciat je Jožefa začela 27. junija 1922 in dobila ime s. Marija Krizina, 
angela pa tri leta za tem s. Marija alfonza (1886–1981). Začasne zaobljube je s. Krizina opravila 
28. julija 1923. V oporoki, ki jo ob tej priliki napravijo sestre, je s. Krizina zapisala, da zapušča svoje 
premoženje siromašnim dekletom, ki se žele posvetiti Jezusu v Jugoslovanski provinci Kongregacije 
Hčera Božje ljubezni.16 Večne zaobljube je opravila 5. avgusta 1926. Prvi dve leti je delala v samostanu 
Betanija pri sarajevu, nato na Palah, v Breškah pri tuzli, skratka v redovnih skupnostih, ki so njihove 
šole in internate oskrbovale s kmečkimi pridelki. sestre se spominjajo, da je bila po značaju plaha, 
ponižna in tiha, pri delu pa nadvse vestna, zanesljiva in pripravljena pomagati. imela je izreden dar 
opažanja, znala je drugemu priskočiti na pomoč, ga razumeti in pomiriti. Odlikovale so jo preprostost, 
skromnost, nevsiljivost ter odprte oči in srce za bližnjega. Bila je žena molitve, potrpežljiva in vdana 
v Božjo voljo. iz molitve je črpala ljubezen in moč za svoje vsakdanje darovanje bližnjemu. to so 
opazile tudi njene sosestre. s. Beata tomić je posebej izpostavila, da je bila s. Krizina polna Boga. 
iz njenega celotnega vedenja je bilo zaznati, da nenehno razmišljala o Bogu. to je prežemalo njeno 
celotno vsakdanje delo. V tej zatopljenosti v Boga ji ni bila nobena stvar pretežka.17

V jeseni 1930 je bila premeščena v tuzlo, kjer je vodila samostansko pralnico. leta 1932 je odšla 
v Josipovac pri tuzli, kjer je zopet delala na polju. Zaradi svoje diskretnosti in zanesljivosti jo je 
predstojnica samostana, s. Gumberta smodin, leta 1937 izbrala za hišno svetovalko. Ker je znala 
nemško, je sestram prevajala pisma iz nemščine.
Na lastno željo je bila s. Krizina 16. aprila 1939 premeščena na Pale. Opravljala je preprosta dela, skrbela 
za živino in delala na polju, prala, šivala in likala perilo. Ker je bila plahega značaja, je bila zelo blaga 
tako do ljudi kot do domačih živali. septembra 1939 so jo v sarajevu operirali zaradi hernije, nato pa se 
je vrnila na Pale. Vse sestre so občudovale njeno skromnost, ponižnost in marljivost. Bila je preprosta in 
delovna redovnica. Delala je od jutra do mraka in to na vrtu, v hlevu in v hiši. Pri svojem delu je vedno 
prevzemala težja opravila in lažja prepuščala mlajšim sestram.18 trdo otroštvo brez očeta in njena vpetost 
pri delu za preživetje družine je izoblikovalo v njej toplo, skrbno, požrtvovalno in nadvse blago osebo. 
Nikogar ni obremenjevala s svojimi težavami ali nerazumevanjem. tiho je pri sebi molila za blagoslov pri 
delu. skratka, bila je vsa Božja in kot taka dozorela, da jo je Bog vzel k sebi (s. Blanka Kralj).19

ljubila je svojo redovno skupnost in Cerkev, molila za nove duhovne poklice. spodbujala je vse 
k molitvi, posebno k pobožnosti k Devici Mariji, h kateri je spodbujala tudi druge sestre. V tem 
času je posebej priporočala molitev rožnega venca »Marijinih solza«.20 O Mariji je govorila kot o 
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naši dobri Materi in naši zanesljivi priprošnjici. s. Vinka udovičić je postala pozorna na to, da je v 
pogovoru večkrat izrazila željo, da bi rada umrla mučeniške smrti.21 
Posebno skrb je s. Krizina posvečala revežem, za katere je imela vedno odprto srce. svoje 
najdragocenejše ure pa je prebila pred Najsvetejšim. Kaj ji je pomenil Kristus v najsvetejšem 
zakramentu, je zaupala s. ligoriji Murn. Ko sta nekoč delali v gozdu, je sestra ligorija opazila, 
da joče. Na njeno vprašanje, če joka zaradi pretežkega dela, je s. Krizina odgovorila, da ji ni težko 
delati, hudo pa ji je, ker v Josipovcu ne more biti vsak dan pri maši in prejeti sv. obhajila.22

s. Krizina je vse privlačila s svojo dobroto, tenkočutnostjo in preprostostjo. Njej si se lahko zaupal 
brez strahu, da bo to komu povedala. Ob vsakem srečanju z njo sem se prepričala, da je to sveta 
sestra, je zatrdila s. Valerija trgovčević,23 s. liljana abinac pa, da je bila zelo tiha, zbrana in 
pobožna ter marljiva kot čebela.24

tri dni pred napadom četnikov na samostan je bila s. Krizina v sarajevu na obisku pri svoji rodni 
sestri angeli z redovnim imenom s. alfonza. Ob vesteh o bojih na Palah jo je sestra alfonza skušala 
prepričati, naj se s Pal umaknejo v sarajevo, da jih ne bodo ubili. s. Krizina ji je prostodušno 
odgovorila: Nas ne bo nihče ubil, ker nismo nikomur nič žalega storile.25

»če ti kdo naredi kaj hudega, mu vrni z dobrim.«

Marija Antonija Fabjan (1907–1941)
Jožefa Fabjan26 se je rodila 23. januarja 1907 v vasi Malo lipje v 
župniji Hinje27 iz drugega zakona polovičnega kmeta (polzemljak) 
Janeza Fabjana (1856–1911) in matere Jožefe, roj. Kralj (1873–
1918).28 Naslednji dan je bila krščena v župnijski cerkvi Marijinega 
oznanjenja v Hinjah. V prvem zakonu z ano Škufca (1859–1896) se 
je njenemu očetu rodilo šest otrok, vendar so trije kmalu po rojstvu 
umrli.29 Ko je dan po porodu hčere Rozalije mati ana Škufca umrla, 
je možu zapustila tri nepreskrbljene otroke.30 Oče Janez Fabjan se 
je nato 4. novembra 1896 poročil z Jožefo Kralj (1873–1918), ki mu 
je rodila pet otrok.31 Družina je bila globoko verna in kot je pozneje 
zapisala Jožefina sestra amalija, por. Pružan, mama ni skrbela 
zgolj za njihove gmotne potrebe, ampak tudi za njihovo duhovno 
vzgojo. V družini so vsak dan molili rožni venec in v nedeljo redno 
hodili k maši v 5 km oddaljeno župnijsko cerkev v Hinjah. Ko je 
bilo Jožefi štiri leta, ji je umrl oče (22. 4. 1911) in zapustil takrat 
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osemintridesetletni noseči ženi Jožefi pet nepreskrbljenih otrok iz drugega zakona.32 angela se je rodila 
dobre tri mesece po očetovi smrti. Jožefa je veljala za mirno, bistro, nadarjeno in zelo pobožno deklico. 
Še bolj boleče kot očetovo so otroci občutili mamino smrt 10. septembra 1918. skrb za otroke so 
prevzeli sorodniki. enajst in pol letno Jožefo je vzela k sebi mamina sestra Marija, por. Poznik, 
ki je bila tako kot Jožefina mama zelo pobožna. Zaradi teh preizkušenj in trdega dela na kmetiji 
je Jožefa, čeprav je bila zelo nadarjena in marljiva, mogla obiskovati samo štiri razrede osnovne 
šole. Ko je v sebi začutila redovniški poklic, jo je njena krušna mati v njem podprla. Pozneje ji je iz 
sarajeva pisala, da je v samostanu zelo srečna.
Po posredovanju sorodnice s. Margarete Jarc (1906 Dolnji ajdovec–1986 Zagreb) iz reda Hčera Božje 
ljubezni se je Jožefa odločila vstopiti v ta red. V sarajevo je prišla 9. aprila 1929 in se pridružila 49 
slovenkam, kolikor jih je bilo tega leta v Družbi Hčera Božje ljubezni. Kot pripravnica (postulantka) se je 
odlikovala v pobožnosti, ubogljivosti in vestnosti pri delu. Noviciat je začela na svoj god, 19. marca 1930, 
in prejela redovno ime s. Marija antonija. sprva je bila v službi v samostanu Betanija pri sarajevu, ki je 
skrbel za ekonomijo redovne družbe. V drugem letu noviciata in v času priprave na redovne zaobljube 
je bila njena vzgojiteljica s. Berchmana, modra in izkušena redovnica, s katero sta pozneje dosegli palmo 
mučeništva. Med odlikami, zapisanimi v osebnem dosjeju pred redovnimi zaobljubami, je s. Berchmana 
zapisala, da je s. antonija »vneta za redovno življenje, vztrajna, pobožna in dosledna v izpolnjevanju 
tega, kar bo obljubila«.33 Začasne zaobljube je naredila 19. marca 1932. Delala je na vrtu, v pralnici 
in na zemljiških posestih v skupnostih, ki so skrbele za vzdrževanje vzgojno-izobraževalnih ustanov 
družbe. Zaradi težav s srcem so jo za nekaj časa premestili na Pale, nato pa v antunovac na ilidži. V 
Betanijo se je vrnila 14. januarja 1934. Po operaciji grla so jo 16. septembra 1936 premestili na Pale nad 
sarajevom. Večne zaobljube je opravila 28. avgusta 1937 v sarajevu. lastnoročno napisano besedilo 
zaobljube dosmrtnega uboštva, čistosti in pokorščine je zaključila z besedami »Prizadevala si bom, da 
bom zaobljube izvrševala z vsemi svojimi močmi, s pomočjo milosti Gospoda Boga«.34

O njenih človeških in krščanskih vrlinah so ohranjena številna pričevanja njenih sosester. sestra 
ljudevita torbašinović se spominja, da je s. antonija zelo resno vzela svoj poklic že v začetku 
redovnega življenja.35 Podobno pričuje s. Vinka udovičić, ki je imela priložnost živeti z njo in ji biti 
blizu: »V začetku se ji nisem mogla približati, ker se mi je zdela preveč resna. Vendar pa sva se ob 
tem, da sva živeli in delali skupaj, tesno zbližali. Prepričala sem se, da je bila odlična redovnica. 
Naše delo na pripekajočem poletnem soncu je bilo zelo težko, delale pa smo vse iz ljubezni do 
Boga«. spoznala jo je kot pobožno, vestno in zelo delavno redovnico, ki je tudi njo spodbujala k 
doslednemu redovnemu življenju. Zlasti ji je bila vzor v tem, da ni nikoli kaj rekla proti predstojnici 
ali kateri izmed sester.36
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sestro antonijo so vsi poznali kot tiho, umirjeno in modro ženo. Govorila je le, če je bilo koristno 
in nujno za drugega ali pa o vprašanjih duhovnega življenja. Na sestro Valerijo trgovčević je 
naredila močan vtis z umirjenostjo, ki je bila sad vztrajnega prizadevanja za samovzgojo: »Njena 
preudarnost je bila odsev njenega mirnega značaja. Bila je polna svetega Duha«. O njeni duhovni 
podobi pa je zapisala: »Kot sestra je bila vzorna; s svojim svetlim zgledom in vzornim življenjem je 
vse do mučeniške smrti druge pritegovala k posnemanju«.37

sestra ligorija Murn se spominja njenega življenjskega načela, ki ga je prevzela od tete, ki jo 
je vzgajala. O njej je med drugim zapisala: Ko je bila s. antonija z menoj na Betaniji, mi je 
pripovedovala, da ji je teta vedno govorila: »če ti kdo naredi kaj hudega, mu vrni z dobrim!« Po 
teh evangeljskih besedah se je vse življenje ravnala tudi sama.38

V knjigi Nekrolog sester je o njej zapisano, da se je odlikovala v pokorščini in ponižnosti, kar je odsevalo 
v razmerju do Boga in ljudi. skrb za vrt, delo v pralnici in opravljanje drugih hišnih del ji je pomagalo, 
da je odkrila vrednost in lepoto majhnih reči, zato tudi ni iskala tega, kar je na zunaj pomembno.
Nadvse je ljubila Boga ter mu v ljubezni izročala svoje vsakdanje delo, ki ga je prepletala z molitvijo. s. 
anita Vlahović se spominja, da je pogosto odhajala v kapelo ter tam tiho in zbrano molila. Njena ljubezen 
do Boga se je dopolnjevala v ljubezni do bližnjega. O tem je v Nekrologih sester zapisano: »Nikoli je ni bilo 
potrebno prositi za kako uslugo, saj je že sama videla naše potrebe in bila pripravljena pomagati«.39

V Marijinem domu je skrbela za bolnike, sprejemala reveže in otroke. Opravljala je vsa dela v kuhinji, 
pralnici, na vrtu in v kapelici. Bila je zelo uslužna in je preprosto prepoznavala potrebe drugih. O 
vsakem je vedela povedati le dobro. Odlikovala se je s poslušnostjo in bila otroško ponižna.40

Križev pot sester na Kalvarijo mučeništva
stanje na Palah, na meji med »Nezavisno državo Hrvaško« in srbijo je 16. oktobra 1941 opisala s. Jula 
ivanišević v pismu svoji rodni sestri Juli Horvatović: časi so težki in zlo vsak dan narašča. tukaj smo kot 
na fronti. Okrog nas neprestano poka, podnevi in ponoči. Doživljamo najrazličnejše strahove. Veliko 
hudega se dogaja, težave so na vsakem koraku. Okrog nas požigajo in rušijo, kradejo in ropajo; ljudje 
postajajo čedalje bolj divji, hujši od zveri. Mi smo, hvala Bogu, živi in zdravi, nas pet sester in sluga, ter 
duhovnik, ki je bil izgnan iz slovenije. čakamo, kaj nam bo Bog še poslal. Nevarnosti so velike, me pa 
ne moremo nikamor. Naj nam Bog nakloni srečno in lepo smrt, drugega ne potrebujemo. 
Našo železnico stalno kvarijo lopovi, da sedaj niti do sarajeva ne moremo. Prosite dragega Boga, 
da nakloni svetu mir. 
Kako je pri vas? Verjetno boljše kot tu, ker pri vas ni toliko različnih ver in narodnosti. Kako je tu, 
si ne morete predstavljati. če ostanemo žive in se nekoč snidemo, ti bom to povedala, toda bil bi 
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božji čudež, če pridemo iz tega zla žive. Moli zame, da bi vztrajala in srečno preživela, kajti vsi smo 
slabotni in se bojimo trpljenja in nesreče.
Pošiljam ti dve svoji fotografiji. slikala sem se za izkaznico in imam več izvodov, imejte jih tudi vi, 
da se spomnite moje duše, če bi me sovražniki ubili.
… V Božjih rokah smo: On najbolje ve, kaj je za nas dobro. če je za rešitev naše duše bolje, da 
živimo, nas bo Bog rešil iz rok sovražnikov, če pa ne, nas bo vzel k sebi«.41 
Na dan napada na samostan, 11. decembra 1941 zjutraj, je s. Jula s. Franciski Dušiš v Zagreb v 
božični čestitki zapisala: »Naj ljubi Novorojeni Odrešenik prinese blaženi mir na to nemirno zemljo 
… Oh ta krvava Bosna, nikoli ni v njej miru. Pomagajte nam moliti in se žrtvovati, da to zlo končno 
izgine in se preselimo v boljše življenje, da ne bomo več gledale zla okrog nas. Z Bogom in molite za 
nas, kajti dnevi so hudi«.42 Zaradi »hudih dni«, ki so jih doživljaje redovnice na Palah, je s. Marija 
Bernardeta Banja v začetku decembra zaprosila predstojnico, naj ji dovoli oditi v sarajevo, vendar 
so vojni dogodki njen odhod prehiteli.
četniški napad na Pale in naporno pot v mučeništvo slabo oblečenih sester, s. Berchmano so odvedli 
kar v copatah, je prvi opisal duhovnik in pisatelj Franc Ksaver Meško leta 1959 v svojih spominih 
in sicer v poglavju z naslovom »V četniškem ujetništvu«.43 svojo pot iz sjetline nad sarajevom na 
tretjo adventno nedeljo, 14. decembra 1941, do srbskih užic v spremstvu slovenskega četnika Milka 
Ozvatiča, bivšega učitelja iz Maribora, je sicer opisal že leta 1944 v zborniku Dom in svet,44 vendar 
niti z besedico ne omenja, kako se je znašel v sjetlini in ne sester, s katerimi so ga četniki odpeljali s 
Pal in od katerih se je tega dne poslovil v Pračah. Presenetljiv je Meškov zapis v Koledarju Mohorjeve 
družbe za leto 1953 z naslovom »Pot iz četniškega ujetništva«, kjer je zapisal: »tretjo adventno 
nedeljo, 14. decembra, sem odpotoval iz sjetline, izpuščen iz četniškega ujetništva … tja so nas, štiri 
rodovine,45 mene in mlado Hrvatico s Pal, katere mož je bil slovenec, a tedaj v ujetništvu v Nemčiji, 
privedli četniki. Zajeli so nas po večdnevnih bojih med Hrvati in četniki na Palah, drugi železniški 
postaji nad sarajevom. leseni samostan pa so nam požgali.«46 
Več podrobnosti o »križevem potu sester« iz Pal čez Romanijo do 65 km oddaljenega Goražda ob Drini 
je Meško kronološko opisal v že omenjenih spominih za izdajo njegovih izbranih del pri Mohorjevi 
družbi, ki jih s poznejšimi pričevanji dopolnjuje ante Bakovič.47 Po Meškovi pripovedi je v noči s srede na 
četrtek zapadlo precej snega. sestra antonija Fabjan se je napotila v četrtek, 11. decembra 1941 zjutraj, 
v »Državno otroško okrevališče«. Na poti sta jo ustavila dva četnika in jo vprašala, če so v vasi ustaši. 
sestra se ju je tako prestrašila, da se je brez besede pognala v beg. eden od četnikov je za njo ustrelil s 
pištolo, vendar je ni zadel. Od strahu in upehanosti se je sestra pri vhodu v samostan zgrudila. V spodnji 
hiši, ki je sicer pripadala samostanu, v njej je takrat stanoval slovenski delavec Pratnekar iz Kotelj s svojo 
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družino, se je nekaj dni pred tem naselilo osem ustašev, da bi branili samostansko imovino. Ob napadu 
četnikov 11. decembra na to postojanko, so se okrog 16. ure ustaši umaknili. četniki so nato obkolili tudi 
samostan in zajete prebivalce samostana ter delavca Pratnekarja z družino odgnali do bližnje gostilne 
družine Vojnović, ki je neuspešno posredovala za sestre. Ker je nočno ustaško topovsko obstreljevanje 
Pal postalo prenevarno, je četniški vodja ukazal premik na drugo lokacijo. Začelo se je naporno nočno 
tavanje čez gozd, travnike, zaledenele potoke in močvirja ter iskanje četniškega poveljnika, ki naj bi 
ujetnike zaslišal. Ob počitku v neki hiši na samem so krog dveh zjutraj privedli še skupino katoliških 
deklet in žena in nato nadaljevali pot čez hrib Rakovec proti kraju Careve vode. skoraj slepo in povsem 
izčrpano šestinsedemdesetletno s. Berchmano so po kratkem premisleku skupaj s sestro Bernardeto pustili 
v hiši, da si malo odpočije. V Careve vode so ju pripeljali naslednji dan dopoldne (petek, 12. decembra). 
Vmes so sestre nekajkrat zaslišali. Za izčrpane in premražene ženske hrane ni bilo. V najboljšem primeru 
kozarec mleka ali kave. Krepile so se s tiho molitvijo, vdanim prenašanjem trpljenja in opogumljanjem 
sotrpinov na poti. Ko so pri nekem postanku Mešku odvzeli zimski plašč, mu je sestra Krizina takoj 
odstopila svojo veliko ruto, da ga ne bi zeblo. če so z Meškom, ki je neprestano ponavljal, da je slovenski 
duhovnik, izgnanec iz domovine ter da je šele pred kratkim prišel v Bosno in v spor med Hrvati in srbi 
ni vpleten, ravnali razmeroma spoštljivo, so bile katoliške redovnice kot pripadnice »Pavlovićeve vere« z 
nekaj izjemami izpostavljene sramotenju in grožnjam. Popoldne ob štirih so nadaljevali pot proti sjetlini. 
sestro Berchmano so naložili na sani, vendar je z njih padla in se hudo poškodovala po glavi. 
Po več kot štirih urah hoje so se pozno ponoči ustavili v samotni muslimanski vasi, kjer so v zapuščeni 
hiši prespali. Ker so ponoči sani izginile, s. Berchmana pa peš ni bila sposobna nadaljevati poti, so 
jo pustili v hiši, kjer so prenočili. V sjetlino so jo pripeljali že po odhodu njenih sosester. Meško je 
v svojih spominih pomenljivo pripomnil: »sicer zaradi te rane [sestra Berchmana] ni dolgo trpela 
...«.48 Ostali so zjutraj (petek, 13. december) nadaljevali pot proti glavnemu četniškemu stanu v 
sjetlini, kamor so prišli po petih urah hoje. tu sta jih zaslišala polkovnik Cvetković, ki je pred 
vojno služboval na Ptuju, in vojvodov pomočnik in pribočnik Djuro Plećaš. Do sester sta bila zelo 
neprijazna, dodatno pa jih je skrbelo, ker so prednico oddaljili od ostalih sester. V sjetlini se je Meško 
seznanil s slovenskim četnikom Milkom Ozvatičem, ki mu je izposloval dovolilnico za pot v Beograd 
in ga na tej poti tudi spremljal. Pri branju Meškovega poročila vzbuja nelagodje ugotovitev, da si je 
Meško ves čas prizadeval le za svojo lastno rešitev, niti enkrat pa ne omenja, da bi se skušal zavzeti 
za sestre, katerih gostoljubje je užival na Palah in katere so kot ujetnice odpeljali skupaj z njim. 
Drugo jutro, na tretjo adventno nedeljo 14. decembra zjutraj, so odšli proti Prači, kjer se je Meško 
okrog poldneva od sester poslovil. svojo pripoved je Meško končal z besedami: »tu [v Prači] smo 
se od sester poslovili. Peljali so jih v Goražde, kjer so imeli četniki bolnišnico; tam bi naj bolnikom 



143

Vi ste luč sveta

stregle. izučene za to seveda niso bile, niso bile usmiljenke, na Palah so delale le na polju in od tega 
živele. Zlasti obe slovenki sta bili kakor mravlji, od jutra do večera, tudi ob najslabšem vremenu, 
vsi premočeni sta bili večkrat v jesenskem dežju. Zdaj so vse izgubile. Kmalu potem menda tudi 
življenje. Njih trupla so, kakor pravijo sporočila, odplavala po Drini, po tisti čudovito lepi Drini, 
po kateri je plavalo, kakor so nam pravili, veliko srbskih trupel, moških in žensk, starih, mladih in 
otrok … Kakor morajo v življenju tolikokrat nedolžni trpeti za grehe drugih«.49 V Goraždu seveda 
bolnice ni bilo. Očitni laži so, zdi se, nasedli tako duhovnik in pisatelj Meško kot redovnice.
sestre je čakalo še 46 km poti do Goražda. ta del njihovega križevega pota ni podrobneje dokumentiran. 
Ohranjenih je le nekaj poznejših pričevanj. Več pričevanj očividcev se je ohranilo o dogodkih v Goraždu. 
Ve se, da so prenočile v privatni hiši v zaselku Brdo Bare in da so četniki štiri sestre v Goražde pripeljali 
v ponedeljek, 15. decembra okrog 16. ure popoldne. Namestili so jih v drugo nadstropje tamkajšnje 
vojašnice. sprva so jih prepričevali, naj se odpovedo redovništvu. sčasoma so postajali vedno bolj nasilni 
in njihove grožnje vedno bolj nazorne. Pozno ponoči so podivjani in pijani četniki vdrli v njihovo sobo 
in jih hoteli onečastiti. V obrambi svojega človeškega dostojanstva in obljube čistosti so se sestre iztrgale 
iz rok napadalcev in s krikom »Jezus, reši nas!« druga za drugo skočile skozi okno. Razbesneli četniki so 
nato hudo ranjene sestre na cesti pred kasarno pokončali z noži in jih odvlekli do brega bližnje Drine. Po 
izjavi takrat desetletnega anta Bakovića, njegova družina je stanovala nasproti kasarne in je pretresena 
poslušala krike sester, ki so se branile pred napadalci, je vaški grobar po naročilu četnikov čez dva dni 
zmrznjena trupla sester vpričo desetletnega anta Bakovića odrinil v deročo Drino. Vsa prizadevanja 
njegove matere Jelene Baković, da bi sestre pokopali na njihovem pokopališču, so bila zaman.50

Onemoglo sestro Berchmano, ki ni mogla nadaljevati poti z ostalimi jetnicami, so v sjetlini nastanili 
v hiši vdovca ilije Gela. Zanjo sta skrbeli njegovi odrasli hčeri. 23. decembra naj bi jo dva četnika 
odpeljala v Goražde, vendar sta se že čez eno uro vrnila v sjetlino. Pri enem od njiju je hči ilije Gela 
opazila rožni venec s. Berchmane, obešen okrog vratu. Po pričevanju Vesne Petrić so s. Berchmano 
ubili pod pračanskim mostom. čez nekaj dni so ji prinesli črno obleko umorjene sestre in zahtevali, 
da iz nje sešije četniško zastavo. Meško je sicer zapisal, da naj bi truplo umorjene redovnice čez 
nekaj dni našli Nemci,51 vendar sestre kljub prizadevanjem njenega groba niso odkrile.52

Predstojnica sester Hčera Božje ljubezni v sarajevu je o mučeniški smrti sester s Pal obvestila 
generalno predstojništvo sester na Dunaju, to pa vse svoje redovne hiše po evropi ter severni in 
Južni ameriki. Najbolj pa je njihova smrt odmevala v sarajevu in njegovi okolici. sestre v sarajevu 
so dale natisniti spominsko podobico z napisom: »Živele so tiho in skromno, delale so za Boga in za 
reveže ter delale dobro vsem, brez razlike. Bodite nam priprošnjice v nebesih«. Podobico so poslale 
tudi pisatelju Mešku, ki se je junija 1945 vrnil v svojo župnijo sela pri slovenj Gradcu. Podobico 
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je dal pod ciborij v tabernaklju. leta 1946 je podobico pokazal s. Dragutini Pajer z besedami: 
»Dal sem jo pod korporal v tabernaklju, da bodo bližje Jezusu, ker so bile tako zveste in dobre 
redovnice. Vedno ko mašujem, se rad spomnim teh dobrih in lepih duš«.53 ljudje, zlasti v Bosni 
in na Hrvaškem, so se Drinskim mučenkam že med vojno priporočali v molitev. Po končani drugi 
svetovni vojni ljudje sicer zaradi strahu o Drinskih mučenkah niso upali več javno govoriti, ves čas 
pa so ohranjali živo zavest o njihovem svetem življenju in njihovi mučeniški smrti.54

Škofijski proces za beatifikacijo Drinskih mučenk je z dovoljenjem pristojne kongregacije v Rimu 4. 
decembra 1999 začel sarajevski nadškof, kardinal Vinko Puljić. Zbrano dokumentacijo škofijskega 
procesa so leta 2003 izročili Kongregaciji za zadeve svetnikov v Rim. Papež Benedikt XVi. je 14. 
januarja 2011 podpisal Dekret o njihovi mučeniški smrti, za blažene jih je v soboto 24. septembra 
2011 v olimpijski dvorani Zetra v sarajevu razglasil papežev legat, kardinal angelo amato ODB, 
prefekt Kongregacije za zadeve svetnikov. Kardinal je v svojem govoru sestre izpostavil kot »resnične 
Hčere Božje ljubezni, ki so s težko preizkušnjo pokazale, da sta ljubezen in odpuščanje močnejši od 
sovraštva in krutosti ... Pet redovnic kaže na to, da se lahko tudi z golimi rokami, vendar z močno 
vero odpovemo zlu ... Mučenci umirajo, a cvetijo za pravo človeškost ... svet mučencev je povabilo, 
da se iztrgamo iz apatičnosti in da zaživimo z duhovnim orožjem, to je z vero in ljubeznijo«.55
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drinske-mucenke (24. 2. 2015).
51 Meško, izbrani spisi, str. 400.
52 Ozana Krajačić, Drinske mučenke, 48–50.
53 slavica Buljan, Zavjet potpisan krvlju, 272.
54 slavica Buljan, Zavjet potpisan krvlju, 271–298.
55 Kardinal amato razglasil Drinske mučenke za blažene, v: http://radio.ognjisce.si/sl/122/aktualno/5411 (26. 4. 2015).



Zadnja pot sester Hčera Božje ljubezni v mučeniško smrt

BOŽJi
sluŽaBNiKi



BOŽJi
sluŽaBNiKi





Vi ste luč sveta

»Le eno je 
potrebno.«

19. januar

Friderik irenej 
Baraga
(1797–1868)



150

Vi ste luč sveta

Misijonar med severnoameriškimi Indijanci
Dne 10. maja letos (2012) je papež Benedikt XVi. podpisal dekret o priznanju junaških kreposti 
Božjega služabnika Friderika ireneja Barage (1797–1868), apostola indijancev in enega prvih 
pionirjev krščanske omike med severnoameriški indijanci. Škofijski postopek v Marquettu, kjer je 
Baraga leta 1868 zaključil svojo zemeljsko pot kot prvi škof  marquettske škofije, je potekal vse od 
leta 1952.1 trenutno poteka preiskava o domnevnem čudežnem ozdravljenju bolnika s tumorjem 
na jetrih na priprošnjo Friderika Barage in če medicinska znanost ne bo mogla razložiti nenadnega 
ozdravljenja, bo to ključni dokaz o Baragovi svetosti, na podlagi katerega ga bo papež razglasil za 
blaženega.
Friderik Baraga2 se je rodil 29. junija 1797 v Mali vasi pri trebnjem. Od očeta Janeza († 1812) 
je podedoval resnost, delavnost, odločnost in urejenost, od matere Katarine Jožefe, roj. Jenčič 
(† 1808), pa srčno milino, dobrodelnost, iskreno pobožnost do Matere Božje in tesno bratsko 
povezanost s sestrama amalijo in antonijo. Mladost je Friderik preživel na gradu pri trebnjem, 
ki ga je oče kupil leta 1799. Da bi mu omogočili boljšo izobrazbo in šolanje v ljubljani, so starši 
Friderika leta 1806 poslali k njegovemu stricu ignaciju Baraga 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 
Friderik 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 Bernard Jenčič, gradbeni inženir in predstojnik 
cestne službe za Kranjsko, ker pa je v času ilirskih provinc odklonil prisego francoski vladi, je bil iz 
ljubljane prestavljen v Karlovac in leta 1813 v sombor. 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 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 Friderik 
zaročil z Dolinarjevo hčerko anico. Poleg študija prava se je Friderik na Dunaju izpopolnjeval v 
francoščini in se učil angleščine, italijanščine in španščine, zanimala pa sta ga tudi risanje in glasba.
Odločilno prelomnico v Friderikovem življenju pomeni njegovo srečanje z redemptoristom 
Klemenom Dvoržakom (Hofbauer), ki je v njem vzbudil željo po duhovniškem poklicu. V dnevnik 
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si je Friderik Baraga 25. julija 1817 zapisal pomenljive 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!«.5 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 Baragovi življenjski poti. apostol Dunaja je Barago 
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 podobe Boga in predvsem ob premišljevanju Jezusovih besedil 
v evangelijih tako poudarjala neizmerno Božjo ljubezen in Božje usmiljenje. svojo neizmerno 

Portret škofa Barage iz leta 1854
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ljubezen nam je Bog na poseben način izkazal v svojem sinu Jezusu Kristusu, ki je postal 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 združiti 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.
V tem duhovnem ozračju na Dunaju je pod Dvoržakovim vodstvom dozorela Baragova odločitev 
za duhovniški poklic, ki pomeni drugi pomemben 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 družinskemu 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 zveličavne 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 strogega, pravičnega, včasih že kar neusmiljenega 
sodnika 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 odrešilno močjo najsvetejšega zakramenta pri svetem obhajilu. Velik del duhovnikov 
ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je bil namreč vzgojen v duhu državne politike cesarja 
Jožefa ii. do Cerkve. Državna oblast si je prizadevala popolnoma podrediti 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 bogoslovnem učilišču pa je ostalo tudi po Jožefovi 
smrti še vedno globoko zakoreninjeno v moralnem rigorizmu, v nekaterih pogledih vse do 20. 
stoletja.
Baraga je bil za duhovnika posvečen ob koncu drugega letnika, 21. septembra 1823, in je že 
naslednji 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 
bogoslovja in kot semeniški duhovnik pomagal v sosednjih župnijah. Jeseni 1824 je škof  anton 
alojzij Wolf  imenoval Barago za kaplana v Šmartnem pri Kranju (danes Kranj–Šmartin).




