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skega rodu, vendar so bili rojeni 
drugje (npr. p. Aleksij Benigar slo-
venskim staršem v Zagrebu), in za 
katere že poteka uradni proces za 
njihovo beatifikacijo, za nekate-
re še na škofijski ravni, za druge 
že pred pristojno kongrega cijo v 
Rimu; med njimi so štirje škofi 
(Friderik Irenej Baraga v Mar-
quettu, Anton Vovk v Ljubljani, 
Frančišek Gnidovec v Skopju in 
Anton Mahnič na Krku), dva bo-
goslovna profesorja (Anton Strle 
v Ljubljani in Jakob Ukmar v Tr-
stu), trije misijonarji (p. Andrej 
Majcen, p. Aleksij Benigar in p. 
Kanut d'Avernas), dva župnika 
(mučenec Danijel Halas v Veliki 
Polani in Alojzij Kozar v Odran-
cih), prenovitelj redovnega živ-
ljenja na Hrvaškem, frančiškan 
p. Vendelin Vošnjah, po rodu iz 
Velenja, ter mistikinja Cvetana 
Priol iz Maribora. 

In koga ni v knjigi?
V knjigi niso predstavljeni tisti, 
za katere se pristojni škof (to je ve-
dno škof škofije oziroma redovni 
predstojnik, če gre za redovnika, 
kjer je kandidat za beatifikacijo 
umrl) ni odločil začeti postopka 
za njegovo beatifikacijo, čeprav je 
okolje prepoznalo svetost kandi-
data (npr. za ljubljanskega stolne-
ga dekana Marka Dolinarja v 17. 
stoletju in misijonarja Ignacija 
Knobleharja v 19. stol.). V knji-
gi niso upoštevani kandidati in 
kandidatke za beatifikacijo, za 
katere je sicer bila dana pobuda 
za njihovo beatifikacijo, vendar 
se uradni postopek še ni začel. 
Prav tako niso upoštevane osebe, 
za katere imamo premalo trdnih 
zgodovinskih podatkov, da bi 
mogli trdneje orisati njihovo živ-
ljenjsko pot in njihovo duhovno 
podobo (npr. Elija iz Koštabone).

Posebna vrednost knjige  je, 
da smo dobili z njo izčr pne 
podatke o vseh »sloven-
skih«  svetnikih, bla ženih 
in božjih služabnikih.

V tej knjigi so poleg svetnikov, 
ki so na poseben način poveza-
ni z našimi predniki in so bili že 
večkrat predstavljeni v različnih 
izdajah življenjepisov svetnikov, 
prvič na enem mestu zbrani vsi 
blaženi, ki jih je do zdaj uradno 
priznalo cerkveno vodstvo. Poseb-
no vrednost pa imajo obširnejše 
predstavitve božjih služabnikov, 
za katere že poteka proces za be-
atifikacijo. Vrednost zato, ker vsi 
procesi za beatifikacijo niso ali ne 
tečejo v Sloveniji. Knjiga seveda 
ni dokončna. V zadnjem času je 
bilo dano še nekaj pobud za beati-
fikacijo oseb z našega prostora, ki 
so umrle v sluhu svetosti, kot pra-
vimo, za nekatere pobud niki celo 
že zbirajo gradivo. Ko bo kateri od 
blaženih razglašen za svetnika, od 
božjih služabnikov za blažene-
ga ali ko se bo uradno začel nov 
škofijski proces za beatifikacijo 
božjega služabnika pri nas ali za 
našega človeka v tujini,  bo po-
trebna »nova izdaja« te knjige.  

IVO ŽAJDELA
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»Pravi protagonisti zgodo-
vine Cerkve so svetniki, 

ki so svoje življenje darovali, da 
bi evangelij bil konkreten. Ti so 
tisti, ki so nas rešili: svetniki.« To 
je prava revolucija, revolucija sve-
tnikov, pravi papež Frančišek in 
nadaljuje, da so svetniki tudi oče-
tje, matere in stari starši, ki vsak 
dan delajo z dostojanstvom in s 
svojim življenjem nosijo naprej 
Cerkev. Pravi, da je to »srednji ra-
zred svetosti« in da je svetost teh 
ljudi ogromna. Zdaj smo dobili 
knjigo o slovenskih svetnikih, 
blaženih in božjih služabnikih. 
Izdala jo je založba Družina z 
naslovom Vi ste luč sveta in pod-
naslovom Sveti na Slovenskem. O 
njej smo se pogovarjali z njenim 
avtorjem, zgodovinarjem dr. 
Francetom M. Dolinarjem.

Zakaj je knjiga Vi ste luč 
sveta pomembna? Kakšno 
vsebino prinaša?

Navdih za to knjigo sem dobil na 
praznik vseh svetih. V praznič-
nem slavospevu je namreč reče-
no: »Radujemo se poveličanja 
vseh svetih članov Cerkve in ob 
njihovem zgledu in priprošnji v 
veri potujemo obljubljeni sreči 
naproti.« Sveti so vsi, ki so se po 
zemeljskem življenju združili z 
božjo neizmerno Ljubeznijo. Da 
bi nam Cerkev olajšala pot k na-
šemu končnemu cilju, nam nekaj 
tistih »naših bratov in sester«, ki 
so izstopali z zgledom predanega 
izpolnjevanja svojih stanovskih 
dolžnosti v duhu, po Jezusovi be-
sedi največje zapovedi, zapovedi 
ljubezni do Boga in do bližnjega, 
postavlja za zgled kot svetnike. 
Ob množici svetnikov in blaže-
nih, o katerih nam pripoveduje 
v slovenskem jeziku pet zvezkov 
knjige z naslovom Leto svetnikov, 
ki jo je izdala Mohorjeva družba 
v Celju, sem želel v tej knjigi iz-
postaviti tiste svetnike, ki so po-
sebej povezani z našimi predniki, 
predvsem pa opozoriti na tiste 
»naše brate in sestre« med nami, 
za katere smo prepričani, da so s 
svojim življenjem in delom v to-
liko zaznamovali svojo okolico, 
da bi bilo primerno, da nam jih 
Cerkev tudi uradno postavi za 
zgled pristnega in prepričljivega 
krščanskega življenja.

Svetost je za katoliško Cer-
kev pomembna. Zakaj?

Bog vsakega človeka brez izjeme 
kliče k svetosti. Prizadevanje za 
svetost je namreč nujen pogoj za 
naše zveličanje. Seveda se nam 
pri tem poraja vprašanje, kaj sve-
tost sploh je. Jezus je v tem pogle-
du zelo jasen: prava ljubezen do 
Boga se razodeva v ljubezni do 
bližnjega. Na vprašanje, kdo je 
moj bližnji, je Jezus odgovoril s 
priliko o usmiljenem Samarija-
nu. Še bolj jasen je z govorom o 
poslednji sodbi tik pred svojim 
trpljenjem: »Lačen sem bil in ste 
mi dali jesti, žejen sem bil in ste 
mi dali priti, tujec sem bil in ste 
me sprejeli, nag sem bil in ste me 
oblekli, v ječi sem bil in ste prišli 

k meni.« Zamisliti se velja zlasti 
ob drugem delu Jezusovega govo-
ra: »Česar niste storili enemu teh 
mojih najmanjših, tudi meni ni-
ste storili.« V teh besedah je vsa 
umetnost in bistvo svetosti. Ker si 
pa mora vsak sam utreti svojo pot 
k Bogu, so zunanje oblike svetosti 
lahko tudi različne, vendar nikoli 
ne smejo zgrešiti zgoraj navede-
nega bistva.

Od kdaj so v katoliški Cer-
kvi svetniki?

Začetki češčenja svetnikov segajo 
v 2. stoletje, ko so krščanske sku-
pnosti začele darovati najsvetejšo 
daritev na grobovih »pomemb-
nejših« mučencev. Ko je Cerkev 
dobila svobodo, so nad grobovi 
mučencev začeli graditi cerkve. 
Skoraj sočasno pa so se začeli spo-
minjati tudi tistih, ki so jih obču-
dovali zaradi svetosti njihovega 
življenja. Od začetka 5. stoletja 
dalje so začeli razlikovati med 
mučenci in spoznavalci ter med 
svetniki in blaženimi. V tem času 
je nekoga razglasila za svetnika 
vera ljudstva, ki je dobila uradno 
potrditev s tem, da je pristojni 
škof posmrtne ostanke božjega 
služabnika, ki so ga verniki častili 
kot svetnika in se mu priporočali, 
dal prenesti v cerkev. Papež Ale-
ksander III. je v 12. stoletju želel 
napraviti red na tem področju, 
zato je zahteval, da razglasitev 
kandidata za blaženega ali svetni-
ka preveri ustrezna kongregacija 
v Rimu in ga nato potrdi papež.

Kako je s svetništvom da-
nes?

V vseh obdobjih zgodovine so 
živeli ljudje, ki so živeli sveto. V 
vseh obdobjih so bili tudi trenut-
ki, ko so nekateri morali svojo 
vero potrditi z mučeniško krvjo. 
Tudi danes ni nič drugače. Po-
membno je, da okolje prepozna 
svetost božjega služabnika in se 
mu priporoča v stiski. Problem 
današnjega časa ni v tem, da med 
nami ne živijo svete osebe. Tudi 
ne, da jim tega ne bi priznali. Pro-
blem današnjega časa je, da se 
božjemu služabniku ne priporo-
čamo, da bi Bog na njegovo pri-
prošnjo storil čudež, ki je potre-
ben, da ga razglasi za blaženega, 
in še en čudež, da ga razglasi za 
svetnika. Božji služabniki uradne 
razglasitve za blaženega ali sve-
tnika ne potrebujejo, ker že uži-
vajo božjo neizmerno Ljubezen. 
Njihovo priprošnjo potrebujemo 
mi, zato si tudi prizadevamo za 
njihovo beatifikacijo, ki je odraz 
naše vere in našega zaupanja.

Cilj svetosti je vse od aposto-
la Petra visoko postavljen. 
Gotovo z razlogom?

Apostol Peter navaja v svojem 
pismu Jezusove besede: »Sveti bo-
dite, ker sem jaz svet« (1 Pt 1,16). 
Utemeljitev svetosti je v drugem 
delu tega stavka: »ker sem jaz 
svet«. Če se hočemo ob koncu 
svojega življenja združiti z ne-
skončno svetim Bogom, se mora-
mo očistiti vsega tistega, kar kazi 
pristno podobo kristjana. In v 

tem je ravno smisel prizadevanja 
za svetost. Morda se tega premalo 
zavedamo v svojem vsakdanjem 
življenju. Svetost se ne »rojeva« v 
odmaknjenosti od življenja, am-
pak je sestavni del in gibalo vsega 
našega življenja ne glede na to, 
na katero mesto nas je postavilo 
življenje in katere naloge so nam 
bile v tem življenju zaupane.

Cerkev nam želi na naši 
življenjski poti nekatere iz-
jemne osebnosti še posebej 
postaviti za zgled svetosti. 
Katere?

Kristjanovo življenje je skorajda 
neločljivo povezano s češčenjem 
svetnikov. Lepa krščanska nava-
da je, da otrok dobi pri krstu ime 
svetnika, navadno tistega, ki je 
krščanskim staršem še posebej 
pri srcu. V življenju krščanske 
skupnosti igrajo pomembno 
vlogo zavetniki župnijskih in 
podružničnih cerkva, navadno 
tudi svetnikov, ki so jim posve-
čeni stranski oltarji. V vesoljni 
Cerkvi pa izstopajo seveda božja 
Mati Marija, sveti Jožef, apostoli, 
svetniki, ki jih je Cerkev razgla-
sila za cerkvene očete (Ambrož, 
Avguštin, Hieronim, Gregor Ve-
liki; Bazilij Veliki, Janez Krizo-
stom, Gregor Nacianški, Atana-

V knjigi ste zapisali, da 
svetnikov ne delajo v Rimu. 
Kaj to pomeni?

Večkrat poslušam očitke, češ da 
nas v Rimu zapostavljajo, ker da 
nimamo še »čisto svojega« svet-
nika. Če jih nimamo, to ni krivda 
Rima, ampak naša. Svetniki zorijo 
in dozorijo za svetništvo v okolju, 
v katerem so živeli in delali. Sku-
paj z njimi pa mora dozoreti tudi 
okolje, da svetništvo določene 
osebe prepozna in se nato božje-
mu služabniku ali služabnici za-
radi tega tudi priporoča, da bi nas 
Bog na njego vo ali njeno pripro-
šnjo uslišal v naših potrebah, in 
če je takšna božja volja, tudi storil 
čudež, ki je potreben, da Cerkev 
božjega služabnika ali služabni-
co razglasi za blaženega, in še en 
čudež, da ga razglasi za svetnika. 
Če zavest o svetništvu neke osebe 
ostane med verniki živa, pristojni 
škof z dovoljenjem kongregacije 
v Rimu sproži uradni postopek za 
beatifikacijo obravnavane osebe. 
Ko je škofijski postopek končan, 
celotno dokumentacijo pošljejo 
pristojni kongregaciji v Rim, ki jo 
skrbno preveri in če je potrebno, 
tudi zahteva dopolnila. V tej fazi 
odigra pomembno vlogo postula-
tor, ki skrbi, da vsi, ki so vključeni 
v postopek, ne zavlačujejo svoje-
ga dela. Res pa je, da je s postop-
kom kar nekaj stroškov, začenši 
s prevodi vseh besedil v enega od 
večjih jezikov, ki so jih na kongre-
gaciji vešči. Ko je to delo končano, 
Rim samo še čaka na sadove naše 
trdne vere, našega neomajnega 
zaupanja in naše nepopustljive 
vztrajnosti v molitvi, da more Bog 
po zgledu vdove in krivičnega so-
dnika v Lukovem evangeliju na 
priprošnjo božjega služabnika ali 
služabnice, ki se jima priporoča-
mo, uslišati našo gorečo, vztrajno 
in zaupno molitev.

Koga ste predstavili v knjigi 
in koga ne?

Knjiga je razdeljena na tri dele. V 
prvem so predstavljeni svetniki, 
ki so posebej povezani s sloven-
skim ozemljem oziroma z našimi 
predniki in imamo zanje dovolj 
oprijemljivih dokazov tudi za 
njihovo duhovno podobo. V dru-
gem delu je predstavljenih sedem 
blaženih z našega ozemlja, ki jih 
je za blažene razglasila vera ljud-
stva s soglasjem krajevnega škofa, 
npr. Liharda iz Kamna v Podjuni 
iz 10. stol., p. Monalda Koprskega 
iz 13. stol., ter blaženih, katerih 
beatifikacijo smo doživeli v na-
šem času: Anton Martin Slomšek 
je bil leta 1999 v Mariboru razgla-
šen za spoznavalca, za mučence 
pa Francesco Bonifacio iz Pirana 
leta 2008 v Trstu, Lojze Grozde 
leta 2010 v Celju ter redovnici 
Hčera Božje ljubezni, s. Marija 
Krizina Bojanc in s. Marija An-
tonija Fabjan skupaj o ostalimi 
tremi drinskimi mučenkami leta 
2011 v Sarajevu.

V osrednjem delu knjige je 
opisanih trinajst božjih služabni-
kov, ki so bili rojeni v širšem slo-
venskem prostoru ali so sloven-

Bog vsakega kliče k svetosti
Zgodovinar dr. France M. Dolinar o knjigi Vi ste luč sveta, in s podnaslovom Sveti na Slovenskem

Zgodovinar dr. France M. Dolinar je vodja Nadško-
fijskega arhiva v Ljubljani. Napisal je vrsto knjig in prispevkov 
o zgodovini Cerkve na Slovenskem. Foto: Tatjana Splichal

PRIZADEVANJE ZA SVETOST 
JE NUJEN POGOJ 
ZA NAŠE ZVELIČANJE.

zij) oziroma za cerkvene učitelje 
(36 po številu), zavetniki Evrope 
(Benedikt, Ciril in Metod, Kata-
rina Sienska, Terezija Benedikta 
oz. Edith Stein, Brigita Švedska), 
zavetniki posameznih dežel in 
posebni priprošnjiki v stiskah. 




