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Ptico boš po petju spoznal, pa človeka tudi; ako lepo petje – tudi lepo srce ima. In kar se o 

človeku posamezno – se lahko o vsemu ljudstvu reče. Kakor ljudje pojejo, tudi po navadi na 

znanje dajejo, kaj veljajo. Iz obilnosti srca se usta glasijo, in kjer čednih pesmi ni, tam tudi 

prebivati ni veselo. Res je pa tudi, da starši in redniki, vojvodi in učitelji premalo petje 

obrajtajo. Petje ima čudežno moč za dobro, pa tudi v hudo, kakor ga obrneš. 

 

(Anton Martin Slomšek) 
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UVOD 

 

 

Štefan Žemlič, 59 let duhovnik v Vuhredu in pri Sv. Antonu na Pohorju, je bil eden 

tistih, ki je na svoji življenjski poti kljub preizkušnjam, izzivom in trdemu delu z 

zagnanostjo stopal po ozki, strmi in težki poti. To je bila pot resnice, vere, upanja in 

ljubezni. 

Njegovo duhovno vodilo je bilo: » Slabotnim sem postal slaboten, da bi pridobil 

slabotne. Vsem sem postal vse, da bi jih nekaj zagotovo rešil.« (1 Kor 9,22) 

Vsak duhovnik v svojem zastonjskem darovanju črpa moč iz neprecenljive Kristusove 

ljubezni. Postati dar za drugega, to je življenjska skrivnost. Žemličeva globoka vera, 

molitev in neomajna gorečnost za sočloveka ga je usmerjala na duhovniški poti. 

Župnijo Vuhred peto leto vodi župnik dr. Ivan Rojnik, upokojeni profesor na Teološki 

fakulteti, ki me je spodbudil k pisanju diplomske naloge o dolgoletnem župniku Štefanu 

Žemliču. Z veseljem sem pobudo sprejel, saj sem Štefana Žemliča poznal. Bil je moj 

krstitelj, spovednik in duhovnik katehet. 

Pobudo sem sprejel v upanju, da bom v Žemličevem življenju odkril delovanje Jezusa 

Kristusa kot duhovnika, preroka in kralja, ki nas vabi k zavestnemu in odgovornemu 

zakramentalnemu življenju, sodelovanju v Cerkvi in svetu. Ko sem se poglobil v 

njegove pisne vire, ki so shranjeni v župnijskem arhivu, sem vse bolj spoznaval njegovo 

gorečnost in prizadevnost pri poslanstvu dušnega pastirja. Čutil sem, da je bil goreč 

duhovnik, katerega dušnopastirsko delovanje si zasluži, da je ovrednoteno. V tej 

diplomski nalogi sem sistematično zbral in kronološko uredil njegovo življenjsko delo, 

ki bo lahko tudi podlaga za nadaljnje raziskovanje. 

Življenje in delovanje Štefana Žemliča sem prikazal v petih delih. V prvem delu sem se 

osredotočil na njegovo življenjsko pot od otroštva pa vse do smrti. V drugem in tretjem 

delu sem geografsko, statistično in zgodovinsko predstavil župniji Vuhred in Sv. Anton 

na Pohorju, v četrtem delu pa Žemličevo pastoralno dejavnost. Peti del daje poudarek 

družini in njeni vlogi pri graditvi občestvenosti. V prilogi sem zbral spomine njegovih 
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sobratov v duhovništvu ter nekaj pomembnih dokumentov in fotografij iz njegovega 

življenja in delovanja. 
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1. ŽIVLJENJSKA POT ŽUPNIKA ŠTEFANA ŽEMLIČA 

 

 

1.1 Otroštvo in mladost 

 

Štefan Žemlič je izhajal iz kmečke družine. Bil je zakonski sin očeta Andreja Žemliča, 

poljedelca, rimokatoliške vere, in matere Marije, rojene Sraka, prav tako rimokatoliške 

vere. Rojen je bil 20. avgusta 1919 ob 23. uri; kraj rojstva so Lipovci, hišna številka 72. 

Štefana so že naslednji dan, 21. avgusta 1919, nesli h krstu v beltinško župnijsko 

cerkev. Krstitelj je bil Štefan Kühar, župnik v Beltincih, botra sta bila Štefan Mertük in 

Frančiška Jakob. V krstni knjigi sta vpisana isti rojstni in krstni datum
1
 (Življenjepis, 

fol. 1). 

»V tistem času je otrokom, predvsem pa dojenčkom pretila nevarnost smrti. Umreti brez 

krsta pomeni priti v tako imenovani 'limbuš' (limbus puerorum), kjer sicer čutno ne 

trpijo, vendar so brez Božje luči, oropani osrečujočega gledanja Boga iz obličja v 

obličje. Tu se zrcali pristna vera staršev: otroka čimprej h krstu.« (Smej 2014) 

Zakrament svete birme je prejel l. 1930 v Beltincih, birmovalec je bil lavantinski škof 

dr. Ivan Jožef Tomažič. 

Otrok je bilo sedem, vendar sta dva umrla že pri porodu. Najstarejša sestra Marija je 

bila rojena 1904 (+1963), druga, Frančiška, rojena 1910 (+2002), tretja je bila Anika, 

rojena 1915, (+2001 v Franciji). Štefan je bil četrti otrok, najmlajši pa je bil brat Andrej, 

rojen 1922 (+1943). Živeli so skromno, a so bili vseeno zadovoljni in srečni s tem, kar 

so imeli. Že v rani mladosti so se otroci navadili na trdo življenje, brez kakršne koli 

udobnosti. Morali so opravljati svoji starosti ustrezna dela: napajati in pasti krave, kidati 

gnoj, pomagati pri košnji, žetvi, mlačvi.  

Tako je bilo takrat v Prekmurju. Zemlja ni mogla prehraniti vseh otrok, zato so mnogi 

odšli na delo v tujino. Tudi Štefanova še ne polnoletna najmlajša sestra Anika je odšla 

iskat delo v Francijo.  

                                                 
1
 Rojstni datum v Žemličevih dokumentih je 21. avgust 1919, kakor v krstni knjigi. 
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Leta 1924 je šestleten Štefan začel obiskovati prvi razred osnovne šole v domači vasi 

Lipovci. Njegova učitelja sta takrat bila Franjo Gumilar in njegova žena Francka, ki je 

učila nižje razrede.  

Po šestih letih v Lipovcih je v šolskem letu 1931/32 nadaljeval šolanje v prvem razredu 

državne realne gimnazije v Murski Soboti. Ravno to leto so na gimnaziji uvedli 

sprejemne izpite, ki jih je Žemlič opravil z odliko. Še ne dvanajstleten je vsak dan, tudi 

pozimi, prehodil okoli sedem kilometrov iz Lipovcev do Murske Sobote, uro in pol 

hoda tja in prav toliko nazaj. Od pouka je izostal samo enkrat. Prvi razred je izdelal s 

prav dobrim uspehom.  

Med počitnicami istega leta je njegov oče v kmečkem časopisu »Slovenski gospodar« 

zasledil oglas, da so redovniki cistercijani iz Stične v Ljubljani, na Poljanski cesti 6, 

odprli Slomškov zavod, v katerega sprejemajo fante, ki imajo veselje do duhovniškega 

poklica. Oče je pisal v Ljubljano in Štefan je bil sprejet v zavod. Prvo leto je bilo v 

zavodu enajst gojencev, osem v prvem, dva v drugem in eden v četrtem razredu. Vsi so 

se vpisali na klasično gimnazijo, kjer je bila v predmetniku že od prvega razreda naprej 

tudi latinščina. Žemliča v drugi razred klasične gimnazije niso sprejeli, ker je bila v 

Murski Soboti realna gimnazija in latinščine v prvem razredu niso imeli. Med šolskim 

letom je predelal vso snov iz latinščine za prvi in drugi razred, tako da je ob koncu leta 

naredil dopolnilni izpit za oba razreda. Že v prvem polletju je postal najboljši učenec v 

razredu, ob koncu leta pa odličnjak. Septembru leta 1933 so ga na klasični gimnaziji 

sprejeli v tretji razred. Med njegovimi sošolci so bili Jožef Kvas, ljubljanski pomožni 

škof, Vinko Žakelj, dušni pastir za Slovence v Belgiji in na Holandskem, v A oddelku 

pa znani skladatelj in akademik Primož Ramovš. 

Leta 1939 je zaključil osmi razred. Po maturi je imel dva meseca počitnic, med katerimi 

je bil na naboru za služenje vojaškega roka. Vojni odsek za Prekmurje je bil takrat v 

Varaždinu. Potrjen je bil za vojaka, vendar mu je bilo služenje vojaškega roka preloženo 

zaradi nadaljevanja študija (Življenjepis, fol. 1).  

Dvajsetega avgusta, ko je dopolnil dvajset let, je vstopil v samostan redovnikov 

cistercijanov v Stični. Dobil je redovno obleko in ime brat (frater) Avguštin. Začel je 

leto noviciata; to je bil čas preizkušnje, molitve, premišljevanja, skratka priprave na 

redovniško življenje, za katerega se je odločil.  
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»Čeprav je včasih bilo strogo, sem bil srečen in zadovoljen.« (Življenjepis, fol. 2)  

Od 20. do 27. avgusta 1940 je opravil duhovne vaje pred redovnimi obljubami. 

Duhovne vaje je vodil pater Evgen Friderer, cistercijan iz Stične. Večji del duhovnih vaj 

je bil namenjen razmišljanju o redovnem življenju, obljubah, pokorščini, uboštvu, 

devištvu in žrtvi samega sebe. Ob zaključku, 28. avgusta 1940, je napravil redovne 

obljube za tri leta. Dan prej je opravil še dolgo sveto spoved pri patru Gerardu Korparju 

(Dnevnik v Stični, fol. 1). 

 

 

1.2 Študij teologije – bogoslovje 

 

S študijem teologije je začel jeseni leta 1940, ko je odšel v ljubljansko bogoslovje. 

Stanoval je zopet v Slomškovem zavodu, kjer je bival že kot dijak. Tam je živel tudi 

njegov tri leta mlajši brat Andrej, ki je za njim prišel v Ljubljano in je prav tako 

obiskoval klasično gimnazijo. 

Študij teologije je potekal v času 2. svetovne vojne, kar je v veliki meri vplivalo na 

nadaljnji potek njegovega šolanja.  

V svojem dnevniku je zapisal: »Jaz sem bil torej še v Stični, in sicer na velikonočnih 

počitnicah. Bil sem prvo leto bogoslovec v cistercijanskem redu. Ta dan, bila je cvetna 

nedelja, sem ob 9. uri igral na orglah med sveto mašo. Med pridigo, ki je bila med sveto 

mašo, pride k meni na kor tovariš in mi pravi: 'Že smo v vojni!' Pretreslo me je, dobro je 

bilo, da je bila ravno pridiga, sicer najbrž ne bi mogel takoj naprej igrati. Torej se je 

začelo! Bali smo se sicer že prej in pričakovali kaj takega, obenem pa upali in prosili 

Boga, da bi nam prizanesel z vojno in ohranil mir. A ni hotelo biti, ampak se je začelo. 

6. april, cvetna nedelja 1941 bo dan, ki bo zapisan v zgodovini naše domovine. Kajti od 

njega je bila odvisna usoda našega naroda.« (Dnevnik v Stični, fol. 1) 

»Najbolj se je pa širila govorica, da bodo 1. maja Nemci zasedli Ljubljano. Vse se je 

tega balo in na to pripravljalo. Če bi se to zgodilo, bi tudi Stične bilo konec. Zato je 

precej sobratov, ki so bili tam bližje doma, odšlo domov. A pripravljeni so bili vsi. Kajti 

kakor hitro bi italijanski vojaki, ki so bili v Stični, začeli odhajati, bi tudi menihi morali 

zapustiti samostan. Zato je tudi meni moj vodja v zavodu dejal, da naj čimprej odidem 
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domov. Nisem vedel, kaj bi naredil. A prišlo je to tako nenadoma, da nisem mogel niti 

prav premisliti. Zato sem se pripravil na odhod.« (Dnevnik slovenskega bogoslovca, fol. 

4) 

V sredo, 30. aprila 1941, je Štefanov brat Andrej odšel na policijo po dovoljenje za 

odhod iz Ljubljane, kajti brez dovoljenja ni smel nihče več ne v mesto ne iz njega. 

Štefan je odšel na gimnazijo po spričevalo za brata, a ga ni dobil. 

»Nato sem hitro spravil svoje stvari skupaj, dobil civilno obleko, obenem pa dobil nekaj 

naukov za potovanje. Kajti bal sem se, kako bo šlo. Kaj bi bilo z mano, če bi me kdo 

spoznal, da sem bogoslovec? A pripravljen sem bil na vse. Zvečer sem šel po slovo k 

Štefanu Kržišniku, mojemu vodji v zavodu. Res dober oče mi je bil. Ko bi bili vsi taki, 

potem najbrž sploh nikamor ne bi šel, ampak bi počakal, naj pride, kar hoče. Čudno se 

mi je zdelo, ko mi je rekel, da naj oba z mojim bratom Andrejem greva v jeseni v 

bogoslovje v Sombotel. On je že slutil, da ne bom prišel več nazaj, medtem ko jaz sam 

tega nisem vedel. Sploh mislil nisem na to. O kako dobro me je poznal! Bolje kakor jaz 

sebe. Vem, da me je tudi imel rad, a jaz sem to prepozno spoznal. Tudi njemu Bog 

povrni vse, kar mi je storil dobrega. Če bi vedel, da bo Ljubljana dva dni po mojem 

odhodu dobila samoupravo, pa ne bi šel nikamor. A tako sem se pa oklenil njegovega 

nasveta in sem šel. Res, da nisem bil preveč zadovoljen v redovnem poklicu, a to sem 

šele pozneje spoznal. Najbolj me je veselila liturgija in petje, a kaj, ko pa to ni vse. 

Koliko drugih stvari je še poleg tega! Pokorščina, uboštvo, zlasti pa celo življenje živeti 

skupaj z istimi ljudmi in od teh je bilo nekaj, ki me že zdaj niso mogli videti. Zato je 

bilo tudi njim prav, da sem se jim umaknil. A zakaj mi je vodja zavoda Kržišnik 

svetoval, da naj grem v bogoslovje? Saj je vedel, da imam obljube. Gotovo je vedel za 

vse tiste stvari, za vse točno, kako je z menoj. Vedel je, da bo mogoče zame tako bolj 

prav, če ne pridem več nazaj. Tako sem vsaj na lep način in še pravočasno odšel. 

Mogoče bi bilo pozneje prepozno ali težko ali pa morda sploh nemogoče. Kdo ve? 

Mogoče je pa Bog tako hotel, da sem šel. Škoda je le, zakaj sem sploh vstopil v red. Če 

bi to vedel, ne bi nikoli vstopil. A sem le precej pridobil v tem letu in osmih mesecih, 

kar sem bil v samostanu. Hvala Bogu in predstojnikom tudi za to.« (Dnevnik 

slovenskega bogoslovca, fol. 5) 

O svojem slovesu od Ljubljane piše Žemlič takole: »Zjutraj sem se skoraj malo 

prepozno zbudil, zlasti še, ker je vlak precej zgodaj odšel. Ljubljana je bila še vedno 
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italijanska. Mrak je še bil nad Ljubljano in megla, povsod vse tiho, ko sva z bratom po 

Resljevi cesti odhajala proti postaji. Kratko je bilo moje slovo od Ljubljane. Tako 

nenadoma sem moral oditi, da se nisem mogel niti od najdražjih mi oseb posloviti. 

Koliko spominov me je vezalo na Ljubljano! 

Edino slovensko mesto, ki sem ga res poznal, je bila Ljubljana. Sedem let sem preživel 

tam kot dijak in eno leto kot bogoslovec. In zdaj jo zapuščam, mogoče za vedno. 

Mogoče pa še ne za vedno? 

Na svidenje, Ljubljana, na veselo snidenje! Bog daj, da bo snidenje lepše, kot je bilo 

slovo. Še bolj žalostno je bilo moje slovo od Ljubljane, kot je tukaj zapisano. A naj bo. 

Kakor znam, tako napišem. Ni moja krivda, če nisem ne pesnik in pisatelj, da bi znal 

lepše napisati. Po svoji zmožnosti delam.« (Dnevnik slovenskega bogoslovca, fol. 5) 

1. maja leta 1941 sta se skupaj odpravila na svoj dom v Prekmurje, od koder je Štefan 

odšel v Sombotel, brat Andrej pa se je kasneje vrnil v Ljubljano, bil interniran, tam 

hudo zbolel in oslepel. 27. aprila 1943 je za posledicami bolezni umrl v Ljubljani, 

pokopan je na Žalah. 

Poleg Štefana so se v tem času na svoje domove vrnili tudi drugi prekmurski 

bogoslovci. Ko so Nemci sredi aprila 1941 predali Prekmurje Madžarom, je madžarska 

vojska vkorakala v Prekmurje. Tako je Prekmurje cerkvenoupravno pripadalo kot 

apostolska administratura sombotelski škofiji.  

V četrtek, 26. junija 1941, je bil Štefan skupaj s petnajstimi drugimi bogoslovci iz 

Prekmurja sprejet v sombotelsko bogoslovje. Na tako imenovanem »konkurzu« so 

bogoslovci morali zapeti tudi kakšno pesem. Madžari so takrat veliko dali na liturgijo 

koralnega petja; to je bil tudi eden izmed pogojev za sprejem v bogoslovje.  

Ob koncu počitnic, 3. septembra 1941, se je Štefan z drugimi bogoslovci vrnil v 

Sombotel. V bogoslovje so se morali vrniti mesec prej kot drugi madžarski bogoslovci. 

Ves mesec september je bil namreč namenjen pouku madžarskega jezika. Poučeval ga 

je dr. Ede (Franc) Törnar, duhovnik premonstratenskega reda
2
, doma iz Turnišča, sicer 

                                                 
2
 Premonstratenski red – red, ustanovljen v 12. stoletju v Premontreju; ustanovil ga je nadškof sv. Norbert 

iz Xantena. Po ustanovitelju se imenujejo tudi norbentinci, zaradi popolnoma belih kut pa jim pravijo tudi 

beli kanoniki. 
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pa profesor grščine in latinščine na klasični gimnaziji v Sombotelu. Tečaj madžarskega 

jezika je potekal od 3. pa vse do 24. septembra, po duhovni obnovi pa so se začela 

predavanja na Visoki bogoslovni šoli v Sombotelu. Madžari so latinščini dajali velik 

poudarek; vsi glavni predmeti, kot so: dogmatika, moralka, kanonsko pravo in filozofija 

so potekali v latinščini. Tudi v času tečaja madžarskega jezika je vicerektor dr. János 

Kappel, profesor cerkvenega prava, dajal »punkta« za premišljevanje v latinščini.  

V času študija v Sombotelu so se pojavljale tudi težave. Tam je bilo precej Slovencev, 

ki so se med seboj pogovarjali slovensko in slovensko tudi peli. Ker to Madžarom ni 

bilo po godu, so enega bogoslovca zaradi tega celo izključili iz bogoslovja, a so ga 

kasneje sprejeli nazaj (Življenjepis, fol. 3). 

Žemlič je imel težave tudi zaradi redovnih zaobljub, ki jih je naredil v samostanu v 

Stični. Iz Stične je dobil konec leta 1941 pismo, naj se vrne v samostan, sicer mu bodo 

zaračunali stroške šolanja na klasični gimnaziji v Ljubljani. Ker so bili stroški za 

takratne razmere zelo visoki (Žemlič je vsoto primerjal z višino zaslužka župnika v 

celem svojem življenju), se je Žemlič v dušni stiski obrnil na vicerektorja bogoslovja, 

dr. Jánosa Kappela (1900–1979), profesorja cerkvenega prava. Na njegovo 

posredovanje mu je Kongregacija za redovnike spregledala začasne obljube in ga 

oprostila plačila stroškov. 

To je po vsej verjetnosti razlog, da je Žemlič nižje redove prejel več mesecev kasneje 

kot njegov sošolec, škof Smej. 

Žemlič je prejel prvo tonzuro (PT = prima tonsura) 28. februarja 1943, škof Smej pa 11. 

junija 1942; nižja redova OL = ostariatus (red vratarja) 4. aprila 1943, škof Smej 4. 

februarja 1943; in EA = E = eksorcitatus (red izganjalca hudobnega duha) 2. maja 1943, 

škof Smej pa 7. februarja 1943.  

Višje redove pa: subdiakonat 6. februarja 1944; diakonat 11. junija 1944; prezbiterat 

(mašniško posvečenje) 8. decembra 1944, vse v Sombotelu, pa sta s škofom Smejem 

prejela skupaj. 

»Mirno lahko rečemo, da je Žemlič imel znake, po katerih lahko sklepamo, da je bil 

poklican v duhovniški stan: pravi namen, življenje brez graje, čista vera, moralno 

življenje in gorečnost.« (Smej 2014) 
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1.3 Priprava na posvečenje 

 

V letu 1945 bi morali biti posvečeni štirje Slovenci: trije iz Bogojine (Janez Eljaš, Ivan 

Pucko, Jožef Smej) in Štefan Žemlič iz Lipovcev. V začetku decembra leta 1944 so 

prodrli trije ruski tanki do Velike Kaniže, mesta na jugu Madžarske. To je Madžare 

prestrašilo; mislili so, da bo kmalu konec vojne in s tem pričakovali tudi prihod ruske 

oblasti.  

Sombotelski škof Sándor (Aleksander) Kovács je na prvo adventno nedeljo zvečer, 3. 

decembra 1944, diakonom nepričakovano sporočil, da bodo posvečeni v duhovnike čez 

pet dni, na praznik Brezmadežne, 8. decembra 1944. Tako so se v ponedeljek, 4. 

decembra, začele tridnevne duhovne vaje za prezbiterat. Dne 6. decembra med 

duhovnimi vajami so doživeli bombardiranje zaveznikov (Življenjepis, fol. 3). 

 

 

1.4 Mašniško posvečenje 

 

Zakrament mašniškega posvečenja je Žemlič prejel na praznik Brezmadežne, v petek, 8. 

decembra 1944, ob 10. uri v škofijski kapeli. Podelil mu ga je škof Sándor (Aleksander) 

Kovács. Poleg Žemliča so bili posvečeni še: Janez Eljaš, János Németh, Kálmán 

Pálmai, Ivan Pucko in Jožef Smej (Sobočan 2007, 155). 

 

 

1.5 Nova maša 

 

Po posvečenju je ostal v bogoslovju, ker se predavanja še niso končala. Maševal je 

redno, vsak dan. Jožef Smej, Janez Eljaš in Ivan Pucko so novo mašo darovali v 

bogoslovni kapeli. Žemlič je med mašo igral na harmonij, ker je bil v zadnjem letu v 

bogoslovju za organista. Vstopna pesem je bila: »Novomašnik, bod' pozdravljen!«, peti 

pa je žal niso smeli, čeprav je bilo dovolj Slovencev, da bi lahko peli slovensko 

(Sobočan 2007, 159).   
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Novo mašo je Žemlič daroval v nedeljo, 10. decembra, ob 9. uri. Bila je v zelo skromnih 

okoliščinah, v neki sirotišnici, kjer so redovne sestre skrbele za deklice, ki so bile brez 

staršev.  

Do božiča je nato maševal v stolni cerkvi. Na god sv. Štefana je maševal v bogoslovni 

kapeli, od 27. decembra dalje pa v bolnišnični kapeli. Zjutraj je moral zelo zgodaj 

vstajati. Vse od ordinacije do prvega dekreta je ostal v bogoslovju kot semeniški 

duhovnik. Študija zaradi vojnih razmer ni mogel dokončati. Končal ga je kasneje v 

Mariboru. 

4. marca 1945 je doživel bombardiranje, poškodovana je bila tudi stolna cerkev, in to 

dobro uro po tistem, ko so bogoslovci odšli iz cerkve od svete maše. Tudi bogoslovje je 

bilo poškodovano. Proti koncu meseca marca, ko se je že vedelo, da bo vojne konec, so 

se bogoslovci začeli razhajati. Slovenski novomašniki so že računali na to, da bodo 

odšli opravljat duhovniško službo med Slovence (Življenjepis, fol. 4) . 

Žemlič je od sombotelskega škofa Kovácsa dobil dekret za kaplansko službo v Bogojini 

(25. marec 1945, št. 880). S tem dekretom se je na veliki torek, 27. marca 1945, 

odpravil proti Prekmurju (Dekret 880/1945, fol. 1). 

Pot domov je bila težavna, ker so bile od bombardiranja proge tako uničene, da vlaki 

niso vozili. Na cestah je bilo veliko beguncev, ki so bežali pred Rusi. Tem se je tudi 

pridružil in prišel na veliki četrtek ponoči do madžarsko-jugoslovanske meje. Tam mu 

je prevoz ponudil madžarski vojaški kamion in ga ponoči pripeljal v vas Rogaševci v 

Prekmurju. Sprejel ga je tamkajšnji kaplan in mu dal prenočišče. Naslednje jutro je 

odšel peš v sosednjo vas Pertoča, kjer je bil za župnika Štefan Tratnjek, njegov 

sovaščan iz Lipovcev. Pri njem je ostal štirinajst dni. Tukaj je doživel tudi umik 

Nemcev, to je bilo v sredo, 1. aprila, po veliki noči. Slišalo se je močno streljanje, ki ga 

je preživel z župnikom v zaklonišču. Po prihodu ruskih vojakov so ju pregnali iz 

župnišča, ki so ga zasegli, zato sta šla stanovat v neko drugo hišo. Tukaj so imeli Rusi 

celo glavni štab, česar pa z župnikom nista vedela in sta zaradi tega imela neprijetnosti, 

ki pa so se srečno končale. Rusi so ju imeli namreč za vohuna. Komaj sta dokazala, da 

sta duhovnika.  

Drugo soboto po veliki noči se je z moškim iz okolice Turnišča podal naprej na pot ob 

reki Ledavi proti svojemu domu. To je bilo kakih 25 do 30 kilometrov.  
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»Popoldan enkrat sem z dvema 'punkloma' na rami (druge stvari sem pustil na Pertoči) 

prišel domov. Oče so prišli do ograje pred hišo, in ko so me zagledali, so si zakrili obraz 

z rokami in šli nazaj proti hiši. Tako sem našel očeta s solzami v očeh. Ko sem vprašal, 

zakaj jočejo, so mi rekli: Kako smo nekoč slovesno sprejemali novomašnike, ti pa si 

prišel domov kot berač. Jaz pa sem jih potolažil: Boga zahvalite, da sem živ in zdrav. 

To je sedaj najbolj važno.« (Življenjepis, fol. 5) 

Ob prihodu domov je popoldan šel v Beltince, da se pogovori z g. župnikom Molnarjem 

o novi maši, ki naj bi bila v Beltincih 22. aprila 1945. V času, ko je bil doma, je ves 

teden maševal v domači kapeli v Lipovcih; pri mašah se je zbralo veliko ljudi. Med 

tednom je ročno tiskal novomašne podobice, na katerih je bilo zapisano: »Veliko je 

usmiljenje Gospodovo« (Sir 17,29). 7000 izvodov mu je kupila učiteljica v Lipovcih, 

Primorka Marija Jericijo. Kupila mu je tudi talar, enega pa je dobil od madžarskega 

škofa Jožefa Pehma, ki si je leta 1941 spremenil priimek v Mindszenty
3
, leta 1946 pa 

postal kardinal (Življenjepis, fol. 5). 

Nova maša doma, v Beltincih, 22. aprila 1945, je bila skromna. V Prekmurju je takrat 

bila Rdeča armada. Med novo mašo se je okoli cerkve vseskozi vozil z jeepom ruski 

oficir. Ko so v procesiji vstopali v cerkev, so pevci peli pesem »Novomašnik, bod' 

pozdravljen!«. Pridigal mu je njegov dobri prijatelj, salezijanec Štefan Zorko iz 

Ižakovcev. Po sveti maši je podelil novomašni blagoslov in delil podobice. Majhno 

slovesnost je kasneje imel še v kapeli na Melincih, kjer je kot bogoslovec poučeval 

petje, in tudi v Dokležovju, kjer je bil organist (Življenjepis, fol. 5). 

Prekmurje je v tem času cerkvenoupravno kot apostolska administratura spadalo še pod 

sombotelsko škofijo, s strani mariborske škofije pa je že bil za škofovega namestnika ali 

generalnega vikarja za Prekmurje imenovan Ivan Jerič, dekan in župnik v Turnišču. Ob 

osvoboditvi so Prekmurje zapustili vsi madžarski duhovniki. Na njihovo mesto je Jerič 

                                                 
3
 Leta 1941 se je odpovedal svojemu nemškemu priimku Pehm iz protesta do preganjanja drugih 

narodov, zlasti Židov in ciganov, ki so ga uprizarjali nacisti, in priredil novi priimek po svojem rojstnem 

kraju Csehimindszentu v Mindszenty. 4. marca 1944 ga je papež Pij XII. imenoval za veszprémskega 

škofa. 25. marca istega leta je prejel škofovsko posvečenje. Mnogi preganjani od nacistov – zlasti Judje – 

se mu lahko zahvalijo za življenje, ker jih je spravil na varno. To dobroto je moral plačati s tem, da so 

Nemci tudi njega zaprli. Po osvoboditvi iz zapora ga je 16. avgusta 1945 papež Pij XII. imenoval za 

esztergomskega nadškofa. Kmalu zatem, 18. februarja 1946, ga je isti papež povišal v kardinala in 

imenoval za kardinala-duhovnika pri Santo Stefano al Monte Celio. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Nacizem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE_Pij_XII.
http://sl.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9m
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kofovsko_posve%C4%8Denje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Esztergom
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nad%C5%A1kof
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kardinal-duhovnik
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Santo_Stefano_al_Monte_Celio&action=edit&redlink=1
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imenoval prekmurske duhovnike, ki so se vrnili z Madžarske. Kam bodo razporejeni, jih 

je po predhodnem dogovoru s škofom Ivanom Jožefom Tomažičem konec maja 

seznanil Jerič na sestanku vseh duhovnikov v Murski Soboti (Življenjepis, fol. 5). 

 

 

1.6 Od novomašnika do župnijskega upravitelja 

 

Nekaj mesecev po posvečenju je bil Žemlič kot novomašnik nastavljen za kaplana v 

Bogojini (de iure), od 25. marca 1945 do 3. junija 1945. Tamkajšnji župnik ni 

potreboval pomoči, zato je Žemlič (de facto) ostal doma pri starših.  

Preden je dobil dekret za župnijo Vuhred, je prosil generalnega vikarja Jeriča, da bi ga 

dal najprej za kaplana. Prošnjo mu je Jerič zavrnil, ker da nima nikjer mesta za njega, 

saj se je takrat nazaj vrnilo mnogo duhovnikov.  

Nato je od škofa Ivana Jožefa Tomažiča dobil dekret, številka 220, na katerem je bilo 

zapisano: »Odkaže se vam župnija Vuhred pri Marenbergu, da tam, če treba, v sosednih 

župnijah začasno, izvršujete duhovniška opravila.« (Dekret 220, fol. 2) 

Tako se je torej odpravil proti Vuhredu. Prometne razmere po vojni so bile zelo slabe, 

mostovi so bili porušeni, tako na Muri pri Veržeju kot na Dravi pri Ptuju. Z avtobusom 

se je prvi dan pripeljal do Ptuja in tam prespal pri znancih, družini Brenčič. Družina je 

bila med vojno izseljena iz Lipovcev na Ptuj. V petek, 8. junija, zjutraj je maševal v 

cerkvi na Ptuju, nato je šel peš do broda, ki ga je prepeljal čez reko Dravo, potem peš do 

železniške postaje na Hajdini, od tam pa z vlakom do Maribora. Tam je prespal v 

župnišču pri Sv. Magdaleni. V soboto dopoldan je šel na obisk k škofu Tomažiču, 

zvečer, 9. junija 1945, ob četrt na sedem pa se je z edinim vlakom, ki je vozil proti 

Koroški, pripeljal v Vuhred. Na vlaku je srečal domačina, Ivana Soreca, ki mu je 

povedal, kje naj izstopi in kam naj gre. Najprej je poiskal ključarja Ivana Kralja, s 

katerim sta skupaj odšla do zakristana Konrada Verdineka. Še isti večer si je ogledal 

cerkev in župnišče. Ker je bila v vuhreškem župnišču med vojno nemška policija, ki je 

pustila velik nered, je odšel k Sgermu, kjer ga je sprejela Terezija Sgerm, mu ponudila 

prenočišče in za poldrugi mesec tudi hrano. V nedeljo, 10. junija 1945, je imel v cerkvi 

sv. Lovrenca prvo mašo ter se predstavil svojim bodočim župljanom. Naslednji dan, v 
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ponedeljek, pa sta z zakristanom Konradom Verdinekom zasilno uredila sobo, desno od 

vhoda v župnišče, kjer je bila kasneje veroučna učilnica, danes pa je tam zimska kapela 

(Življenjepis, fol. 6). 

 

 

1.7 Župnijski upravitelj 

 

Za župnijskega upravitelja v Vuhredu je bil imenovan z dekretom dne 3. junija 1945. 

Zaradi razmer in slabih prometnih povezav po vojni je službo nastopil šele 10. junija 

1945. Vuhred po štirih letih tako dobi dušnega pastirja. 

V nedeljo, 10. junija 1945, je imel prvo sveto mašo v Vuhredu in oznanil je, da bodo 

čez tri dni, na god sv. Antona v procesiji odšli k Sv. Antonu, kjer je ta dan romarski 

shod. Antonska dekleta so jim prišla naproti z Marijinim kipom do kmetije Malej. K Sv. 

Antonu so prišli tudi župniki sosednjih župnij: Alojz Vrhnjak iz Ribnice na Pohorju, 

Ignacij Nadrah iz Puščave in Ivan Dolinar s Sv. Primoža na Pohorju. Maševali so 

istočasno, po takratnih pravilih vsak pri svojem oltarju. Ob tej priložnosti sta se Žemlič 

in Vrhnjak dogovorila, da bo Žemlič prevzel Sv. Anton na Pohorju, saj je bil po 

Vrhnjakovem mnenju mlajši in je imel tudi manjšo faro. Tako je Žemlič dobil v 

soupravljanje še župnijo Sv. Anton na Pohorju. Sicer pa je tudi v dekretu škofa Ivana 

Jožefa Tomažiča pisalo, da Žemliča imenuje za duhovnika v Vuhredu ter mu nalaga 

opravljanje duhovniške službe v sosednjih župnijah, dokler se ne vrnejo redni dušni 

pastirji. S tem dekretom so mu bila dana tudi vsa pooblastila (Življenjepis, fol. 7). 

8. julija 1945 je bila lepa nedelja na Šentvidu v vuzeniški župniji. Ker dekan Hüttner 

zaradi bolezni ni zmogel opraviti svete maše in procesije z Najsvetejšim, je Žemlič 

oboje opravil sam. Takrat je kot mlad duhovnik prvič nosil Najsvetejše v monštranci.  

Naslednji dan je šel v Prekmurje, da poišče gospodinjo, saj se je zavedal, da ne more 

ves čas obremenjevati Sgermovih (Življenjepis, fol. 7). 
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1.8 Imenovanje Štefana Žemliča za župnika v Vuhredu in pri Sv. 

Antonu 

 

Ko je prišel kot župnijski upravitelj v Vuhred, je po nekaj mesecih dejal: »Najbolj 

čudno se mi je zdelo, da so me ljudje klicali za župnika, jaz pa še niti kaplan nisem bil.« 

(Življenjepis, fol. 8) 

Od 15. julija 1954 je bil po uradnem dokumentu št. 1382 določen za župnika v 

Vuhredu. Kanonična umestitev je bila opravljena 8. avgusta 1954 s strani Zdravka 

Kordeža, dekana in nadžupnika v Vuzenici (Kanonična umestitev, fol. 3). Pri Sv. 

Antonu na Pohorju je bil imenovan za župnika 1. junija 1988. 

Poleg župnika je opravljal še druge dodatne službe. Prodekan dekanije Radlje-Vuzenica 

je bil od leta 1975 pa vse do leta 1996. Naziv častnega konzistorialnega svetovalca 

mariborske škofije je prejel 15. januarja 1993. 

Srebrno mašo je obhajal 8. decembra 1969, zlato mašo 8. decembra 1994.  

Kot bi slutil, da svojega bisernomašnega jubileja, 8. decembra 2004, ne bo dočakal, je 

biserno mašo obhajal že prej v Vuhredu, Beltincih in Bogojini. V Vuhredu nekaj 

mesecev pred obletnico, na praznik farnega zavetnika sv. Lovrenca, v nedeljo, 8. 

avgusta 2004.  

Zadnjo soboto svojega zemeljskega življenja, 2. oktobra 2004, je s svojimi pevci 

poromal v Sombotel. Dobro razpoložen je igral harmonij v kapeli, kjer je bil posvečen. 

S pevci se je pozno zvečer vrnil v Vuhred. Naslednji dan, v nedeljo, 3. oktobra, se je kot 

vsako nedeljo, odpravil z avtom k Sv. Antonu na Pohorju. Med potjo je doživel 

prometno nesrečo. Zaradi notranjih krvavitev je umrl v bolnišnici v Slovenj Gradcu v 

ponedeljek, 4. oktobra 2004, okrog treh zjutraj (Smej 2005, 148). 
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2. ŽUPNIJA VUHRED 

 

 

Župnija Vuhred leži pod vznožjem Pohorja na desnem bregu reke Drave. Ob njej se vije 

železnica, ki povezuje dve pokrajini, Štajersko in Koroško. Proti vzhodu meji na 

župnijo Brezno-Podvelka, proti jugu na župnijo Ribnica na Pohorju in župnijo Sv. 

Anton na Pohorju, proti zahodu na župnijo Vuzenica in proti severu na župnijo in 

občino Radlje ob Dravi, kateri tudi pripada kot krajevna skupnost. Župnija Vuhred 

danes spada pod dekanijo Radlje-Vuzenica. 

 

 

2.1 Zgodovina Vuhreda 

 

Iz starih zapisov je razvidno, da se kraj Vuhred omenja že v 15. stoletju. Zapisi in 

razlage, od kod izhaja ime kraja, so različni. Najbolj verjetna je, da izhaja ime iz 

nemške besede »Bachern«, kar pomeni Pohorje. To pa izhaja iz dejstva, da so nekoč v 

krstnih knjigah namesto B pisali W. Iz vpisovanja krščencev se da potem razbrati, od 

kot izvira ime Vuhred. Za ime Blasius so v krstni knjigi zapisali Wlasius. Pri prvem 

krščenem otroku je v krstno knjigo vpisano bivališče Wachern, hišna številka 14, pri 

osmem krščencu pa že Wochern, hišna številka 9. Od leta 1789 naprej pa je v krstni 

knjigi zapisano Wuchern. Tako lahko pridemo do zaključka, da se je beseda Bachern 

preoblikovala v besedo Wachern in nato v Wuchern, to pa je nemško ime za Vuhred 

(Črnko 1901, 121). 

Vuhred je strnjeno naselje, kateremu je bilo ob ustanovitvi samostojne župnije leta 1891 

pridruženo nekaj hiš iz ribniške Orlice, s Sv. Antona na Pohorju in Sv. Vida v vuzeniški 

nadžupniji. Takrat je kraj štel okrog 600 prebivalcev. V župnijo Vuhred je v tem času 

spadalo 42 hiš iz Vuhreda, 4 s Sv. Vida, 4 s Sv. Antona, 12 z Orlice, 7 pa z Janževskega 

Vrha (121). 

Statistika števila gospodinjstev in prebivalstva za župnijo iz začetka aprila leta 1956 pa 

kaže, da je bilo v Vuhredu in njegovi okolici skupaj 128 gospodinjstev in 842 

prebivalcev: 
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KRAJ ŠTEVILO 

GOSPODINJSTEV 

ŠTEVILO 

PREBIVALCEV 

Vuhred 90 610 

Orlica 19 129 

Janževski Vrh 10 27 

Sv. Anton na Pohorju 5 27 

Sv. Vid 4 29 

SKUPAJ 128 842 

 

 

2.2 Stara cerkev sv. Lovrenca 

 

V Vuhredu je bila najprej postavljena lesena cerkev z zidanimi oboki in lesenim 

stolpom.  

Prvotna cerkvica sv. Lovrenca se omenja že leta 1668. V času kuge so se tukajšnji 

prebivalci zaobljubili, da bodo zgradili cerkev. Dokončana je bila leta 1701. Imela je 

lesen stolp, lesen strop, zidovi pa so bili zidani iz kamna. Stala je na prostoru pred 

današnjim župniščem. Bila je podružnica vuzeniške nadžupnije in najrevnejša izmed 

vseh vuzeniških podružnic.  

Šele leta 1788 je prišel v Vuhred prvi duhovnik, kurat (oskrbnik), Matija Bergant. Novo 

ustanovljeno kurijo so opremili z vsem potrebnim za bogoslužje. Iz opuščene 

samostanske cerkvice v Marenbergu so prenesli krstni kamen, pri katerem je bil 5. 

marca 1788 v Vuhredu krščen prvi otrok. Dva zvonova so dobili iz opuščene cerkve 

avguštincev na Muti (121).  

Leta 1819 je bil za upravitelja postavljen Martin Rietz in v času njegovega dvoletnega 

službovanja so postavili stolp, prizidali zakristijo in obokali cerkev. 

Od leta 1821 in vse do leta 1858 je kuracijo prevzel Blaž Čibašek. V času njegovega 

delovanja je bilo v Vuhredu postorjenih veliko del pri cerkvi in župnišču. Izkopan je bil 

studenec pri župnijskem vrtu, streha župnišča je bila prekrita z opeko, narejena je bila 

stolpna ura, nabavile so se mašne knjige in leta 1855 naročile nove orgle (121).  

Zvonik v stari cerkvi je imel dva zvonova; kaj se je z njima zgodilo, ni znano. Leta 1857 

so za staro cerkev naročili tri nove zvonove pri Antonu Samassu, ki je takrat vodil 

slovito družinsko zvonarsko delavnico v Ljubljani. Zvonove je ob priliki birme 
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blagoslovil lavantinski škof Anton Martin Slomšek. Ob tej priliki je Slomšek župljane 

pohvalil za veliko darežljivost, da so priskrbeli predmete, potrebne za bogoslužje (121).  

Župnik Blaž Čibašek je v starosti 81 let in po 36-ih letih pastirovanja odšel v pokoj ter 

se preselil v svoje rojstno mesto Kranj.  

 

 

2.3 Nova cerkev sv. Lovrenca 

 

V Vuhred je 4. avgusta 1882 prišel Anton Kocuvan, prej župnik pri Sv. Urbanu blizu 

Ptuja. V času, ko je deloval v Vuhredu, so na njegovo pobudo leta 1883 staro leseno 

cerkev z zidanimi oboki podrli in sezidali sedanjo v neogotskem slogu. »Marsikateri 

popotnik, ki se vozi mimo po železnici, občuduje njeno lepoto.« (121) 

»Le jeklena volja in neupogljiva srčnost novega župnika je premagala vse zadržke in 

težave, ki so se pokazale pri zidanju nove hiše Božje. S svojo prepričevalno 

zgovornostjo je za zidanje nove cerkve navdušeni župnik nagnil premožnega in že 

priletnega veleposestnika Fr. Pahernika, da je daroval 24.000 gld. za zidanje nove 

cerkve, je pa tudi župljanom znal srce omehčati, da so marljivo dovažali za zidanje 

potrebne reči. Urno je napredovalo zidanje in sproti so se odstranjevale ovire, ki so se 

stavile od marsikatere strani, tako da je novo cerkev posvetil že 7. septembra 1884 knez 

in škof Jakob Maksimiljan. Prav primerno je tedaj, da se nad žajgradnimi vrati z zlatimi 

črkami lesketata vtisnjeni imeni dveh oseb, po katerih trudu in darežljivosti se je 

postavila krasna gotiška cerkev v Vuhredu, namreč: R.D. 'Antonius Kocuvan', parochus 

in D. 'Franciscus Pahernik', fundator. Potrebna je bila še notranja oprava, ki se je 

oskrbela s pomočjo radodarnih dobrotnikov, posebno obitelji Pahernikove.« (122) 

O veliki dobrotljivosti pri zidanju nove cerkve je bil obveščen cesar Franc Ferdinand. 

Časopisi so 21. maja 1886 objavili novico, da je veleposestnik Franc Pahernik 

odlikovan s srebrnim križcem s krono. Izročen mu je bil na binkoštni ponedeljek.  

Ko je bila cerkev končana, so nad portalom oblikovali napis: »Veni viator! ecce 

Tabernaculum Dei vivi«, kar pomeni: Pridi, popotnik, glej Hišo živega Boga. Župnik 

Kocuvan se je odločil, da kot dušni pastir stori še kaj za blagor njemu zaupanih 

vernikov, zato je sklenil opraviti sv. misijon. Za to je naprosil očete jezuite, ki so od 18. 
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do 25. maja 1887 priredili prvi znani sv. misijon v Vuhredu. Župljani so se ga udeležili 

z veliko pobožnostjo in v velikem številu. Za bivanje misijonarjev je bilo potrebno 

urediti tudi župnišče. Popravili so ga in naredili še dve dodatni podstrešni sobi, tako je 

župnišče dobilo pet sob. Ko je bilo vse delo (svetno in duhovno) končano, je Kocuvan 

dne 8. oktobra 1887 odšel za župnika v Limbuš pri Mariboru. Na njegovo mesto je 

prišel Jožef Črnko, ki je bil 19. februarja 1888 s strani vuzeniškega nadžupnika in 

dekana umeščen za stalnega župnika v Vuhredu.  

Zvonovi prvotne cerkve so bili kasneje prestavljeni v novo cerkev. Tam so ostali do 

prve svetovne vojne, ki je večja dva vzela, ostal je le najmanjši. Leta 1936 so za časa 

župnika Leberja priskrbeli tri nove zvonove, tako da so potem bili štirje. Tudi ti zvonovi 

niso dolgo ostali. Leta 1943 je okupator vzel večje tri, ostal je najmanjši. Dva nova je 

župnija dobila zopet leta 1983, enega večjega od prejšnjega, enega pa manjšega.  

Zvonova je skupaj z daritvenim oltarjem blagoslovil mariborski pomožni škof dr. Jožef 

Smej 22. oktobra 1983. Danes so v cerkvenem zvoniku trije zvonovi (Življenjepis, fol. 

11). 

Skozi čas zvonovom tako prvotne kot nove cerkve ni bilo prizaneseno. Zaradi prve in 

druge svetovne vojne je bilo iz Vuhreda kot vojni plen odpeljanih pet, do danes pa 

kupljenih deset zvonov. 

 

 

2.4 Vuhred od leta 1891 samostojna župnija 

 

Z odlokom knezoškofijskega ordinariata v Mariboru s 1. aprila 1891, dokument številka 

521, je bila kuracija sv. Lovrenca povzdignjena v župnijo. Tako se pravilno nameščen 

dušni pastir imenuje župnik (123). 

Za oskrbo redne Božje službe je bilo preskrbljeno, vendar pa je še marsikaj manjkalo. 

Tako je po smrti veleposestnika Franca Pahernika prevzel službo cerkvenega ključarja 

njegov sin, Janez Pahernik. Tudi on je bil navdušen nad lepoto cerkve in je s svojim 

bistrim očesom opazil, da še marsikaj manjka. Z njegovo finančno pomočjo so lahko 

cerkvi priskrbeli monštrance in kelihe, stolpno uro, zastave, lestence in poslikavo 

cerkve, za kar je poskrbel umetnik Jakob Brollo. V času od maja do julija leta 1892 je 
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opravil mojstrsko delo. V prezbiteriju so naslikane podobe iz življenja farnega 

zavetnika, diakona sv. Lovrenca. Ker je bila tudi tukaj vpeljana podružnica šolske 

družbe sv. Cirila in Metoda, sta v prezbiteriju tudi njuni sliki: na južni (epistelski) strani 

je nadškof sv. Metod, na severni (evangeljski) pa njegov brat sv. Ciril z »azbuko« ali 

staroslovanskim abecednikom. Na apsidi, ki ločuje prezbiterij in ladjo, so naslikani 

prebivalci nebeškega kraljestva, zbrani okoli Svete Trojice. Ladja je bogato okrašena, 

rebra gotskih stebričkov so pozlačena. Na koru sta sliki sv. Cecilije, zavetnice 

glasbenikov, in kralj David s harfo v rokah. Slike in podobe je na Lovrenško nedeljo, 

dne 14. avgusta 1892, blagoslovil kanonik Karol Hribovšek ob prisotnosti petih 

duhovnikov.  

Ob sv. birmi, 3. junija 1899, je škof Mihael Napotnik nagovoril birmance, starše in 

botre. Za lepo urejeno cerkev je dejal, da je »kakor rožica med cerkvami lavantinske 

škofije«. Starše je tudi opomnil, naj skrbno čuvajo srca birmancev, saj so sedaj tudi oni 

postali tempelj Svetega Duha. Ob tej priložnosti je bila tudi kanonična vizitacija. 

Župljanom je s prižnice oznanil tudi veselo novico, da je bil Janez Pahernik, veliki 

dobrotnik domače cerkve in tudi sosednjih cerkva, od papeža Leona XIII odlikovan s 

srebrnim križcem »pro Ecclesia et Pontifice«. Po končani sveti maši in birmovanju mu 

ga je v župnišču slovesno podelil škof Napotnik (123). 

Cerkev v Vuhredu, ki je posvečena sv. Lovrencu, diakonu in mučencu, se od časa 

postavitve ni predelovala ali prezidavala. Tudi notranjost cerkve, poslikave, kipi in slike 

so v prvotnem stanju. Leta 1934 je bila v cerkev napeljana elektrika.  

Ladja cerkve je dolga 18,80 m, prezbiterij 9,20 m, širina ladje je 9,50 m, prezbiterija 

5,50 m, višina ladje je 12,50 m , prezbiterija pa 10,50 m.  

Danes ima pet oltarjev. Glavnega, na desni strani oltar sv. Jožefa, na levi pa sta oltar 

rožnovenske Matere Božje in križev oltar. Leta 1965 so pred obhajilno mizo postavili 

nov, daritveni oltar. Glavni oltar je posvečen sv. Lavrenciju ali Lovrencu, diakonu in 

mučencu, katerega kip stoji v sredini nad tabernakljem. Zraven njega stojita kipa 

svetega Petra in Pavla. 

Nad stransko križevo kapelo se dviga neogotski zvonik, visok šestinštirideset metrov. 

Zidan je s kamenjem in opeko, ima leseno ogrodje, krit pa je s pločevino. 
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2.5 Novomašnika iz Vuhreda 

 

V Vuhredu je pel 21. julija 1889 novo mašo domačin Alojz Urban, ki je umrl 23. 3. 

1893 v Heluanu v Afriki.  

Domačin Maksimilijan Gosak, rojen 28. 8. 1950, je v Vuhredu pel novo mašo 13. julija 

1975; sedaj je župnik v Braslovčah.  

 

 

2.6 Seznam duhovnikov v Vuhredu 

 

1. Matija Bergant (1788–1796) 

2. Tomaž Gnezda (1796–1802) 

3. Jožef Schutz (1802–1808) 

4. Jurij Apat (1808–1817) 

5. Jakob Pesante (1817–1818) 

6. Martin Reitz (1818–1820) 

7. Valent Zorzini (1820–1821) 

8. Blaž Cibašek (1821–1858) 

9. Martin Grobelnik (1858–1866) 

10. Lovro Potočnik (1866) 

11. Martin Kramberger (1866) 

12. Martin Satler (1867–1869) 

13. Jurij Rubin (1869) 

14. Tomaž Mraz (1869–1882) 

15. Franc Osterc (1882) 
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16. Anton Kocuvan (4. 8. 1882–8. 10. 1887) 

17. Jožef Črnko (9. 10. 1887–1. 12. 1910) 

18. Henrik Krašovec (1. 12. 1910–7. 5. 1934) 

19. Ivan Leber (1. 2. 1935 – interniran 1941, umrl na Hrvaškem 5. 7. 1944) 

20. Štefan Žemlič, provizor (9. 6. 1945–7. 8. 1954) 

21. Štefan Žemlič, župnik (8. 8. 1954–4. 10. 2004) 

22. Ernest Berložnik, začasni žpk. soupr. (15. 10. 2004–1. 2. 2005) 

23. Matjaž Franc, ned. pomočnik (15. 10. 2004–2. 11. 2004), razrešen zaradi bolezni 

24. dr. Marjan Turnšek, ned. duhovni pomočnik (14. 11. 2004–1. 2. 2005) 

25. mag. Stanislav Nežič, župnik revizor (1. 2. 2005–1. 8. 2009) 

26. dr. Ivan Rojnik, župnik (1. 8. 2009–)  

V župniji Vuhred je od leta 1788 do leta 1941 delovalo 19 duhovnikov, njihova 

povprečna dušnopastirska doba v Vuhredu je bila sedem let in pol. Tudi iz tega se da 

razbrati, da so bili pogoji za delo in življenje težki. Statistika je splošna, ker vanjo ni 

zajetih drugih dejstev, vendar kaže na to, da je bila pastoralna dejavnost glede na 

okoliščine zelo težavna. 
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3. ŽUPNIJA SV. ANTON NA POHORJU 

 

 

Kraj se omenja že v 15. stoletju; zanj so bila znana različna imena. Gledano od današnje 

cerkve sv. Antona, se je kraj zahodno in severozahodno imenoval Masnik ali Messnik. 

Po vzhodni in jugovzhodni strani hribovja pa se je raztezal kraj Uro ali Wuro. V 16. in 

17. stoletju se je za oba kraja skupaj uporabljalo ime Mošajnik (Moscheunik). Kraj je 

kot celota dobil ime Sv. Anton na Pohorju po letu 1684, ko so sezidali cerkev, katere 

farni zavetnik je sv. Anton Padovanski. Cerkev leži na najvišji točki kraja (854 m), za 

katerega so značilne po celotnem pobočju razsejane kmetije, kot samostojne enote ali 

celki. Imena nekaterih kmetij segajo v začetek 15. stoletja. Kraj se po katastru 

razprostira na 2147-ih hektarih površine in šteje nekaj manj kot 300 prebivalcev. Na 

južni strani se razprostira Pohorje s Črnim vrhom (1543 m), ki je najvišji vrh Pohorja, 

proti zahodu nam seže pogled na Uršljo goro in Peco, proti severu na avstrijski strani 

vidimo hribovje Strojne (1055 m) in Golico (2141 m), na Dravsko dolino in Kozjak pa 

nam gozd zastira pogled
 
(Roškar 2009, 23). 

 

 

3.1 Cerkev sv. Antona 

 

O zidanju Cerkve je v kroniki zapisana tale pripoved: Ko so leta 1681 začeli zidati 

cerkev, je na kraju, kjer stoji sedaj, stalo več brez. Na eni izmed njih se je nekega jutra 

pojavila slika sv. Antona Padovanskega, za katero nihče ni vedel, od kod je prišla. Zato 

so ljudje sklenili, da bodo na tem mestu postavili cerkev svetniku na čast. Ker pa je bil 

kraj zaradi strmine neprikladen za gradnjo, so podobo prenesli na ravnino proti zahodu, 

na kamniti steber, po domače »Dajnikov križ«, in tukaj sklenili zidati cerkev. Toda 

drugo jutro je bila slika zopet na prejšnjem mestu, na brezi (Življenjepis, fol. 10). 

Cerkev sv. Antona so začeli graditi leta 1681. »Od leta 1759 je bil Sv. Anton 

samostojna župnija. Župniki so stanovali v župnišču, ki je stalo pod cerkvijo. Poleg je 

stalo gospodarsko poslopje. Od leta 1841 do leta 1854 je bil pri Sv. Antonu župnik 

Martin Weble, ki je prvi dal pobudo za ustanovitev šole. Blizu župnišča je stala lesena 
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hišica-mežnarija, ki jo je dal podreti in leta 1843 sezidati drugo, prostornejšo in lepšo 

mežnarijo. V tej stavbi je sam začel poučevati otroke.« (Roškar 2009, 74) 

Po nekaterih virih naj cerkev do leta 1864 ne bi imela zvonika. Prizidali naj bi ga leta 

1847. »Tako dopolnjeno in prenovljeno cerkev je 24. septembra 1849 posvetil 

lavantinski knezoškof Anton Martin Slomšek.« (Roškar 2009, 23) 

Leta 1868 so popravili razpoke v cerkvi, leta 1873 pa je bil postavljen nov tabernakelj. 

Prejšnjega pa so prenesli k oltarju Svete Trojice (Življenjepis, fol. 10). 

16. oktobra 1874 je pogorela mežnarija. Iz mežnarije se je razširil ogenj tudi na cerkev. 

Zagorela sta streha in zvonik, obok v cerkvi pa se je porušil, le nad prezbiterijem je 

ostal. Božja služba se je tako lahko nadaljevala. Z veliko vnemo so cerkev začeli 

obnavljati in leta 1876 je bila obnovljena. Tako obnovljeno je 4. avgusta 1878 ponovno 

posvetil škof Jakob Maksimiljan Stepišnik. »Na mestu, kjer je stala mežnarija, je bila 

leta 1877 zgrajena šola.« (Roškar 2009, 74)  

Cerkev ima skupaj z daritvenim oltarjem pet oltarjev: glavnega, na katerem je oljna 

slika sv. Antona Padovanskega, ki jo ljudje častijo kot milostno podobo, stranski oltar 

Svete Trojice na levi strani, oltar Marijine zaroke na desni strani, na levi strani pri steni 

pa je oltar štirinajstih priprošnjikov, ki je najstarejši, iz leta 1728. 

Grajena v baročnem slogu meri v dolžino 31 m, širina je 14 m, v prezbiteriju je širina 7 

in višina 8 metrov ter ima tri ladje, glavno in dve stranski. Zvonik stoji na zahodni strani 

cerkve.  

 

 

3.2 Novomašnik na Sv. Antonu na Pohorju 

 

Do danes edini novomašnik je bil Jurij Verdinek, ki se je rodil leta 1770 in umrl leta 

1836 v Starem Trgu pri Slovenj Gradcu. »Bil je duhovnik in nabožni pisec. Kot mlad 

fant je bil planinski pastir v domačem kraju. Ko je dopolnil trideset let, se je vpisal v 

prvi letnik liceja v Gradcu. Preden je prišel k Sv. Antonu na Pohorju, je bil beneficiat v 

Ribnici ter župnik pri Sv. Janezu v Razboru pri Zidanem Mostu in Šmartnem na 

Pohorju.« Pri Sv. Antonu na Pohorju je bil župnik le eno leto – od 1816 do 1817. Med 
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farani naj ne bi užival prevelike naklonjenosti zaradi svoje siromašne preteklosti, ko je 

bil še pastir pri župniku. Od tam je odšel v Sele pri Slovenj Gradcu (Roškar 2009, 80). 

 

 

3.3 Seznam duhovnikov na Sv. Antonu na Pohorju 

 

1. Jakob Velicogna (1760–28. junij 1787) 

2. Andrej Bevk (1787–1795) 

3. Jurij Korelli (1795–1796) 

4. Jakob Bevk (1796–1802) 

5. Tomaš Gnesda (1802–1815) 

6. Gašper Remic (1815–1816) 

7. Jurij Verdinek (1816–1817) 

8. Blaž Cibašek (1817–1819) 

9. Gregor Beglavec (1819–1822) 

10. brez duhovnika (1822–1832) 

11. Franc Horvat (1832–1841) 

12. Martin Weble (1841–1845) 

13. Janez Jug (1845–1850) 

14. Matija Omerzu (1850–1853) 

15. Janez Kinčič (1853–1861) 

16. Jožef Novak (1861–1864) 

17. Matevž Pogelšek (1864–1867) 

18. Andrej Repič (1867–1873) 
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19. Jožef Hajšek (1873–1875) 

20. Valentin Stiplovšek (1875–1879) 

21. Maksimilijan Globočnik (1879–1880) 

22. Mihael Bračko (1880–1884) 

23. Mihael Strašek (1885–1889) 

24. Franc Slavič (1889–1909) 

25. Jožef Panič (1909–1917) 

26. Konrad Šeško (1917–1927) 

27. Franc Letonja (1927–1934) 

28. Ivan Dolinar (1934–1934) 

29. Matko Krevh (1934–1938) 

30. Alojzij Verhnjak (1938–1939) 

31. Ivan Leber (1839–1940) 

32. Anton Cefuta (1940–1941) 

33. Štefan Žemlič (1945–2004) 

34. Fredi Mlinarič (2004–)   

Pri Sv. Antonu na Pohorju je bilo od leta 1760 pa do leta 1941 31 duhovnikov. Njihova 

povprečna dušnopastirska doba je bila pet let. To vsekakor kaže, da so se duhovniki 

srečevali z izredno težkimi pogoji pastoralnega dela in življenja na župniji.  
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4. PASTORALNA DEJAVNOST ŠTEFANA ŽEMLIČA 

 

 

Zakonik cerkvenega prava iz leta 1983, ki sledi smernicam 2. vatikanskega koncila, v 

kanonu 515 podaja jasno definicijo župnije: »Župnija je določena, trajno ustanovljena 

skupnost vernikov v delni Cerkvi, katere pastoralna skrb je pod oblastjo krajevnega 

škofa zaupana župniku kot njenemu lastnemu pastirju.« Bistveni elementi župnije so 

torej: skupnost vernikov, župnik kot njen lastni pastir, določeno ozemlje v škofiji – 

praviloma, ni pa nujno. Seveda se je skozi zgodovino njena definicija spreminjala. 

Župnija je danes močno povezana s pastoralno dejavnostjo vsakega duhovnika. V veliki 

meri je odvisna od njegove zavzetosti, ustvarjalnosti, iznajdljivosti, izvirnosti in 

gorečnosti. Njen pastoralni in občestveni vidik se kaže predvsem v medsebojnem 

odnosu Bog-duhovnik-verniki. 

Žemličeva pastoralna dejavnost
 
je imela svoje korenine že v domači kmečki družini. 

Lep zgled vere sta mu dajala starša. Pastorala je živela v njegovi družini, saj lahko iz 

njegovega življenja in družinskega okolja ugotovimo, kakšen je bil njegov odnos do 

Boga, staršev, brata, sester, okolja, v katerem je živel, materinega jezika in domovine. 

Vse to lahko beremo v njegovem osebnem dnevniku. Od samega začetka, ko je prišel v 

Vuhred, je zavzeto opravljal svoje poslanstvo dušnega pastirja. Vodilo njegovega 

dušnopastirskega delovanja je bilo: »Slava Božja in naša sreča je cilj našega življenja.« 

Tako je nagovoril svoje vernike ob nastopu službe Božje v Vuhredu dne 10. junija 

1945. 

Deloval je v dekaniji Radlje-Vuzenica, v župnijah Vuhred in Sv. Anton na Pohorju, 

včasih pa tudi zunaj dekanijskih meja. Župniji sta si po svoji zgodovini in geografiji 

precej različni, socialno zaključeni, imata drugačen življenjski stil, število prebivalcev 

in še mnogo drugega.  

Po končani drugi svetovni vojni sta Vuhred in šest mesecev kasneje še Sv. Anton na 

Pohorju po štirih letih dobila rednega dušnega pastirja. V dekretu je bilo tudi zapisano, 

da se Žemliču nalaga opravljanje duhovniške službe tudi v sosednjih župnijah, dokler se 

ne vrnejo redni dušni pastirji. S tem dekretom so mu bila dana tudi vsa pooblastila za 
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opravljanje pastoralne dejavnosti. Z vso vnemo in zavzetostjo je poprijel za delo 

dušnega pastirja. 

Po letu dni svoje pastirske službe v Vuhredu je Žemlič dobil zahtevek od Ivana Jeriča, 

apostolskega administratorja za Prekmurje, da naj se vrne nazaj. Po drugi svetovni vojni 

je Prekmurje do leta 1946 spadalo še pod sombotelsko škofijo. Žemlič je z dopisom na 

lavantinsko škofijo to zahtevo zavrnil z razlogom, kakor je sam zapisal: »Na željo 

Prevzvišenega g. škofa dr. Tomažiča sem bil poslan za dušnega pastirja v Vuhred ob 

Dravi, kjer sem naletel na velike težave, saj je bilo zaradi okupacije vse v velikem 

neredu, župnišče popolnoma zanemarjeno in skoraj prazno, sam pa tudi nisem imel 

ničesar. Razen tega sem vršil dušnopastirske posle tudi v župniji Sv. Anton na Pohorju, 

ki je skoraj dve uri oddaljena od Vuhreda in za 500 metrov višja. Upravljal sem obe 

župniji najprej dva meseca (junija in julija), sedaj pa zopet od novembra 1945 naprej, ko 

sem dobil dekret za provizorja v Vuhredu in soprovizorja pri Sv. Antonu. Vodstvo dveh 

župnij, ki sta tako oddaljeni druga od druge in po teritoriju zelo obširni, je združeno s 

precejšnjimi težavami, ker je zlasti pot k Sv. Antonu zelo strma in naporna, posebno še 

pozimi. Kakšni starejši duhovnik bi težko to vršil. Ljudje so zelo hvaležni in veseli, da 

imajo svojega duhovnika, saj so ga v štirih letih okupacije pogrešali, zato se bojijo, da 

bi ga izgubili. Zlasti župnija sv. Antona bo težko dobila svojega duhovnika, ker je 

župnišče pogorelo in duhovnik tam nima kje stanovati, razen v mežnariji, ki je tudi že v 

slabem stanju. Poleg tega mnogokrat pomagam mnogočastitemu g. dekanu Hüttnerju iz 

Vuzenice, ki je zelo oslabel in nikakor ne more k bolnikom na visoke in oddaljene hribe 

Pohorja. Tudi on bi potreboval kakega pomočnika ali kaplana.« (Žemlič 1946) 

Žemlič je dobil od škofa Tomažiča pozitivno rešeno pritožbo in tako ostane dušni pastir 

v Vuhredu in pri Sv. Antonu na Pohorju vse do svoje smrti, skoraj 60 let. 

V Cerkvi uresničujemo štiri temeljne oblike pastoralne dejavnosti: bogoslužje, 

oznanjevanje, služenje in graditev občestva. Te teološke utemeljitve lahko izpeljemo iz 

Jezusovih obljub, kako bo on sam navzoč med nami. Pastoralna dejavnost Štefana 

Žemliča je opisana prav pod temi vidiki: bogoslužje (liturgija), oznanjevanje (kerigma), 

služenje (diakonija) in graditev občestva (koinonija). 
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4.1 Bogoslužje (liturgija) 

 

Bogoslužje ali liturgija je:  

- “vir in vrhunec vsega krščanskega življenja” (C 11), 

- “središče in vrhunec zakramentov” (M 9), 

- “središče in vrhunec vsega življenja krščanskega občestva” (Š 30,2), 

- “korenina in središče” (D 6), 

- “dovršenost Cerkve” (M 39). 

 

4.1.1 Navdušenec nad liturgično prenovo 

 

»V duhovništvu me je vedno najbolj privlačila liturgija in lepo cerkveno petje, koral.« 

(Žemlič 1960) 

Bogoslužje je v tesni povezavi s cerkvenim petjem, zato si je Žemlič prizadeval, da so 

bile pesmi vedno pravilno izbrane glede na liturgični čas in del bogoslužja.  

Ker ni imel na razpolago pesmaric, se je v pismu obrnil na škofijo: »Zelo potrebne bi 

nam bile pesmarice ali vsaj besedila, posebno ako še hočemo vsaj malo ljudi pripraviti 

do ljudskega petja. Brez besedil nikakor ne bo šlo v redu. Sicer je v Sporočilih glede 

tega nekaj obljubljenega. Želim, da ne bi ostalo samo pri obljubi.« (Žemlič 1957) 

S svojo iznajdljivostjo je ta problem z besedilom začasno reševal s pisanjem besedil na 

velike plakate, obešene na stojalu v cerkvi, ki jih je potem menjaval pri vsaki maši, 

primerno liturgiji in cerkvenemu delu leta, ko se je maša obhajala. »Ljudje pojejo v 

klopeh, tudi pevci ostanejo spodaj in imajo pred seboj besedilo ljudskih pesmi napisano 

na velikih listih 'plakatih', tako da lahko vsi pojejo. Zato je ljudsko petje sedaj nekoliko 

bolj živo.« (Žemlič 1960)  

V posebnem zvezku je imel seznam vseh pesmi in vpisan vsak datum, kdaj se je 

posamezna pesem izvajala. Tako je lahko pesmi izbiral v enakomernem zaporedju in se 

niso ponavljale le ene in iste, druge pa pozabile.  



29 

 

Ves čas svoje pastoracije je sledil navodilom škofijskega ordinariata. V pismih se je 

nanj obračal s prošnjo: »Prečastitemu lavantinskemu škofijskemu Ordinariatu« in 

zaključil »ostajam svojemu Ordinariatu v Kristusu vdani župnik« (Žemlič 1964). 

Zaradi skrbi in velike pastoralne zaposlenosti so se začele pri Žemliču pojavljati tudi 

težave z zdravjem. Večkrat je upravljal tri župnije, poleg Vuhreda in Sv. Antona na 

Pohorju je kot vikar prevzel še župnijo Ribnica na Pohorju in kasneje Radlje ob Dravi, 

vendar ne več kot za dobo enega leta. 

Duhovnik, ki binira oziroma trinira, 2 uri pred drugo oziroma tretjo sveto mašo ne sme 

zaužiti nobene tekočine in 4 ure nobene trde hrane. Pred prvo sveto mašo mora biti tešč 

od polnoči naprej. Apostolska konstitucija »Christus Dominus« z dne 6. januarja 1953 

(Sporočila 1953-II, 18 in 1957-IV, 39) je glede evharističnega posta prinesla nekaj 

olajšav tudi za duhovnike, da lahko po naporni poti ali kakem težkem delu eno uro pred 

mašo zaužijejo nekaj hrane v obliki pijače vendar ne alkohol. Redno je pošiljal prošnje 

za vsako binacijo in trinacijo sv. maše, še posebej ob praznikih in slavjih, prav tako za 

vsak blagoslov križa ali kapelice. Pisanje teh prošenj mu je vzelo veliko časa. Z 2. 

vatikanskim koncilom se je ta zahteva tudi spremenila.  

Prenova celotnega krščanstva kakor tudi Cerkve po 2. vatikanskem koncilu se je najbolj 

odražala v bogoslužju in Žemlič je bil vesel vsega, kar je novega prinesla. Tukaj ga 

lahko primerjamo s psalmistom, ki moli »Pojte Gospodu novo pesem« (Ps 98,1). Pri 

tem ne gre za novo besedilo ali melodijo, ampak za nov žar, novo lepoto, novo 

ustvarjalnost in nov duh, s katerim moli psalmist.   

Liturgično gibanje je to obnovo skrbno pripravljalo že pred koncilom. Novo in globlje 

pojmovanje bogoslužja, ki ga je sprejel in uzakonil 2. vatikanski koncil s konstitucijo o 

svetem bogoslužju, katerega je utrdila celotna obnova bogoslužnih knjig, je zbudilo v 

Cerkvi pravo liturgično pomlad. Nekateri so temu seveda nasprotovali. Pred koncilom 

je bil ideal vse natančno, enako, brez vsake osebne note. Po koncilu pa se uvede v 

bogoslužju »ustvarjalnost«, saj mora le-to ustrezati potrebam časa in ljudi. Ker se tudi v 

življenju vse spreminja, je treba sproti ustvarjati novo bogoslužje. Bogoslužje mora 

ustrezati trenutni stvarnosti in občutju, zato mu je treba dati svobodo. Bogoslužje je 

izraz občestva, ki mora v njem biti ustvarjalno (Vesenjak 1977, 276).  



30 

 

Ob prebiranju Žemličevih zapisov iz časa dušnega pastirovanja v Vuhredu in pri Sv. 

Antonu na Pohorju lahko zasledimo, da je velik pomen pripisoval doslednemu izvajanju 

liturgičnih obredov in sledil smernicam, ki sta jih narekovala vesoljna Cerkev pred in po 

2. vatikanskem koncilu. Vseskozi je budno spremljal vsako novost, ki je bila sprejeta s 

strani škofije in Svetega sedeža. Veliko je pisal za pastoralne konference na dekanijski 

ravni. V prispevke je poleg cerkvenih dokumentov ter druge strokovne literature 

vključeval tudi svoja razmišljanja.  

Tudi iz njegovih pisem sestri v Francijo lahko razberemo, kako je bil navdušen nad 

novimi obredniki, dokumenti, poslanicami, vzpodbudami, ki so bili sprejeti pri Svetem 

sedežu in objavljeni v knjigi ali obredniku. Ker pri nas v Sloveniji marsikatere knjige še 

ni bilo v tisku, je od sestre iz Francije dobil kakšno novo knjigo ali obrednik. Ena od 

prejetih knjig je bil obrednik za veliki teden (Ordo hebdomadae majoris instauretus). V 

pismu se je sestri zahvalil in zapisal: »Tako bom sedaj imel še zadosti časa, da se bom 

lahko pripravil na veliki teden. Pred enim tednom, 21. marca, smo imeli vsi sosednji 

duhovniki (vseh nas je bilo 10) konferenco ali sestanek in sem jim tam pokazal to 

knjigo. Vsi so se zelo začudili in me spraševali, kje sem jo dobil.« (Žemlič 1957)  

Njegovo zavzetost in skrb za pastoralno dejavnost lahko razberemo tudi iz njegovega 

osebnega dnevnika, ki ga je zapisal v 65. letu starosti: 

»VELIKA NOČ 1984 

Veliki teden 

16. 4., ponedeljek: Zjutraj maša v Vuhredu, ob 11h verouk pri Sv. Antonu, po verouku 

spoved na dveh kmetijah, ob 17.30 maša na domu na tretji kmetiji (3 spovedi in 12 

obhajil).  

17. 4., torek: Verouk mala šola, 7. razred, po verouku spoved veroučencev, ob 16h 

spoved na domu, potem po g. Bračiča, ki je spovedoval pri večerni maši (31). Po večerji 

sem ga peljal nazaj v Ribnico.  

18. 4., sreda: Zjutraj sv. maša, dopoldne verouk v Vuhredu. Po verouku v Vuzenico in 

nato v Trbonje k misijonu. Tam pri maši in govoru.  
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19. 4., četrtek: Ob 8h z avtom v Maribor, kjer je ob 9h sv. maša s škofom, blagoslov sv. 

olj in malica na škofiji. K svečarju po svečo za antonsko cerkev. V Radlje po tiskovino 

»Nedelje vabijo«. K Sv. Antonu – ob 16.30 sv. maša, zvečer ob 19h sv. maša v Vuhredu 

in molitvena ura.  

20. 4., petek: Zjutraj sv. križev pot v Vuhredu. Nato s sv. olji v Vuzenico k Ernestu 

Berložniku, nato v Trbonje na misijon. Ob 12.30 drugi križev pot. Ob 15.30 pri Sv. 

Antonu obredi velikega petka, zvečer ob 18.30 pa v Vuhredu. Med obredi je prišel 

Milan Gosak. Po sv. maši molitve pri Božjem grobu.  

21. 4., sobota: Ob 6.30 blagoslovitev ognja. Ob 10h in 12h blagoslov jedil v Vuhredu. 

Na Sv. Antonu blagoslov jedil ob 13h. Blagoslov v Vuhredu še ob 16h in potem 

spovedovanje. Zvečer ob 19h pri Sv. Antonu začetek sv. obredov, vodil Milan Gosak. 

Lepo vreme, malo ljudi. Ponoči v Vuhredu sv. obredi in sv. maša. Potem sem še pisal 

oznanilo.  

22. 4., nedelja – velika noč: Zjutraj ob 7h pri Sv. Antonu procesija spodaj pod 

pokopališčem in sv. maša. Lepo vreme. Ob 10h je v Vuhredu imel procesijo in mašo 

Milan Gosak, jaz pa sem bil na koru. Ob 15h v Trbonjah zaključek svetoletnega 

misijona. Somaševali smo s škofom Krambergerjem: Ornik, tajnik in jaz. Berložnik je 

zamudil. Po sv. maši procesija zunaj po vasi. Malica pri Galunu. Zvečer v Vuhredu 

večernice. 

23. 4., velikonočni ponedeljek: Prva maša v Vuhredu, ob 9.30 pri Sv. Antonu. Po kosilu 

verouk antonskih veroučencev. Zvečer v Vuhredu še ena sv. maša.« (Žemlič 1984)  

 

4.1.2 Župnijsko zakramentalno življenje 

 

Pastoralna dejavnost Žemliča je bila v veliki meri naravnana na zakramentalno 

življenje. Ko govorimo o Cerkvi, govorimo o skupnosti verujočih. Prvi cilj Cerkve je: 

biti zakrament notranjega zedinjenja ljudi z Bogom in obenem edinosti ljudi med seboj 

(KKC 775). 

Saj: »Nepropadljivi Duh pa živi v preprostosti ter kaotični in tekmovalni svet 

spreobrača v bistvene stvari, kjer se človeška krhkost sreča z delovanjem milosti, suša z 

dežjem, kjer se to, kar je zlomljeno, znova sestavi, in to, kar je bolno, ozdravi. Tako kot 
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v zakramentu. V zakramentu je nekaj revnega nekaj izjemno preprostega in bistvenega. 

In vendar se v to preprostost prav zato, ker je bistvena, naseli sam Kristus, kajti njegova 

človeškost je bila taka.« (Rupnik 2012, 234) 

Posameznik vstopi v Cerkev z vero in krstom. V Cerkvi dobi svoje poslanstvo za 

skupnost. Gre za privilegiran prostor, kjer živi svojo vero (Trenti 2000, 237). 

Obljuba staršev, da bodo vzgajali svojega otroka v krščanski veri, je njihova obveza za 

krščansko oznanjevanje, ki se prav gotovo začenja v družini. Solidarnost in 

dobrodelnost se pri obhajanju zakramentov lahko pokaže v pogostitvi prijateljev ali 

širše skupnosti, ki je sodelovala v pripravi (Zorec 2009, 206). 

 

4.1.3 Zakramenti uvajanja 

 

Zakramenti uvajanja so: sveti krst, sveta evharistija in sveta birma. Priprave na te 

zakramente so bile tudi kot kateheza za starše in za celotno občestvo. Žemlič si je 

prizadeval, da bi vsi otroci prejeli te zakramente. Iz njegovega poročila je razvidno, da 

leta 1963 v vuhreški župniji ni bil krščen samo en otrok, pri Sv. Antonu na Pohorju pa 

so vsi otroci prejeli zakrament svetega krsta. Upoštevati je treba tudi, da je bilo zaradi 

takratne oblasti nekaterim staršem onemogočeno javno izražati voljo in nesti otroka h 

krstu ter pustiti, da bi otrok prejel še druge zakramente. Glede tega je Žemlič mnogokrat 

poslal prošnjo na škofijski ordinariat za krst na domu. Ta je potekal v tajnosti zaradi 

posledic, ki bi pretile materam in očetom, ki so bili v javnih službah. Zakonik 

cerkvenega prava govori v kanonu št. 857, § 1. Pravi kraj za krščevanje je, razen v sili, 

cerkev ali kapela. § 2. Praviloma naj bo odrasli krščen v domači župnijski cerkvi, otrok 

pa v župnijski cerkvi svojih staršev, razen kadar bi upravičen razlog svetoval kaj 

drugega.  

Zakrament evharistije je v katehetskem smislu zelo povezan s prvim svetim obhajilom. 

Kateheza je namreč predpogoj za dejavno udeležbo pri bogoslužju. Bogoslužje, ki se 

obhaja v župnijski skupnosti, pa daje pravo vsebino krščanskemu verovanju. Določila 

glede obhajanja evharistije in prejemanja obhajila vsebuje obrednik Sveto obhajilo, ki 

ga je izdala Kongregacija za bogoslužje 21. junija 1973 (Zorec 2009, 206).  
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Prav tako so pomembno vlogo pri pripravi otrok na prvo sveto obhajilo odigrali starši, 

saj so se ob tej priložnosti tudi sami vključevali v občestvo in zakramente. To je bila na 

eni strani tudi priložnost in spodbuda, da so poglobili svojo vero in globljo povezanost z 

župnijskim občestvom ter tudi sami pogosteje prejemali sveto obhajilo.  

Pot uvajanja v krščansko življenje se nadaljuje z zakramentom svete birme. Pri tem 

zakramentu birmanci prejmejo Svetega Duha, ki ga je Jezus poslal na binkoštni dan 

apostolom, da bi bili njegove priče.  

Uvajanje otrok v zakramentalno življenje je dolžnost krščanskih staršev. Starši so tisti, 

ki bodo otroku posredovali in oblikovali vero, nato pa jih s pomočjo župnika, kateheta 

pripravili na prejem zakramentov. Tudi priprava na zakrament svete birme je v tesni 

povezanosti zakramentoma svetega krsta in svete evharistije. Za pripravo krščenih na 

prejem svete birme je odgovorno Božje ljudstvo (Kongregacija za bogoslužje 1971, 

Sveta birma, 3), dušni pastirji pa morajo skrbeti, da se vsi krščeni polno uvedejo v 

krščanstvo. Tudi ZCP kan. 889–891 določa glede primernosti prejema svete birme. 

Pravi, da naj se vernikom deli približno v letih, ko »pridejo k pameti«, vendar pa morejo 

biti ti primerno notranje pripravljeni, primerno poučeni ter zmožni obnoviti krstne 

zaobljube. ZCP še dodaja, da vernike veže dolžnost, da ta zakrament prejmejo dovolj 

zgodaj, starši, kateheti in zlasti župniki pa naj poskrbijo, da bodo za prejem birme 

pravilno poučeni (Zorec 2009, 207). 

Škof Smej je v nedeljo, 26. junija 1983, ob 10. uri birmoval v Vuhredu. »Pri skušnji 

pred birmo so birmanski kandidati zelo dobro odgovarjali na postavljena vprašanja. 

Znamenje, da je bil Žemlič dober dušni pastir, dober katehet.« (Smej 2014) 

 

4.1.4 Zakramenta ozdravljanja 

 

Sveta spoved je sprava med Bogom in človekom. » Kajti če smo se po smrti njegovega 

Sina spravili z Bogom, ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni po njegovem 

življenju, odkar smo prišli do sprave.« (Rim 5,10) 

Cerkev, ki je na eni strani sveta zaradi Božje navzočnosti, je na drugi strani tudi grešna 

zaradi človeške slabosti in omejenosti, zato pa kot taka vedno rabi očiščenje. Tega se je 

Žemlič zavedal, zato je mnogokrat poudarjal pomembnost zakramenta svete pokore. 
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Pripravljal je katehezo, s katero je otroke in odrasle vernike vzpodbujal in pripravljal na 

sveto spoved. V referatu za dekanijsko konferenco je zapisal: »Splošna pokvarjenost je 

danes že tako velika, da posvetni ljudje nečistih grehov sploh več ne smatrajo za greh, 

marveč za potrebo narave, v smislu tistega znanega pravila: 'Natura habet sua jura.' Zato 

v tej stvari zelo lastno sodijo in ker je človek že v svoji naravi nagnjen k slabemu, 

mnogi mislijo, da morajo temu nagonu nujno ustrezati.« (Žemlič 1954) 

Veliko je pomagal spovedovati tudi v drugih župnijah ob različnih priložnostih. Vedno 

je bil na voljo tako sobratom v duhovništvu kakor tudi vernikom, ki so želeli opraviti 

sveto spoved. Vernike je poučeval o tem, kakšen pomen ima zakrament pokore ter o 

načinih opravljanja pokore preko sprejemanja križa, kot je sam zapisal v svojem 

bogoslovnem dnevniku: »Ljubimo križ odpuščanja! Ta križ bo osladil naše trpljenje. 

Tako bo Gospod tudi meni istočasno odpustil, a odpustil neskončno več, kot jaz 

odpuščam. Mlad človek težje odpušča kot starejši. Zunaj v življenju nas bo zadelo 

veliko več žalitev kot tukaj v bogoslovju. In če tukaj ne bomo znali odpuščati malih 

žalitev, kako bomo potem zunaj znali odpuščati veliko večje žalitve? Tam se bo šele 

začelo! Tam bo treba šele odpuščati! Zato si ne smemo preveč obetati od življenja. Kajti 

zunaj nas čaka veliko večje trpljenje kot tukaj. Gospod, pripravljen sem! Pošlji me, 

kamor hočeš! Zgodi se tvoja volja.« (Žemlič 1942, Dnevnik, fol. 7) 

»Spreobračanje se v Cerkvi uresničuje po bogoslužju, spokornih opravilih, 

oznanjevanju Božje besede, molitvi in zakramentu pokore.« (Zorec, 2009, 216) 

Rimski obrednik Sveta pokora v prehodnih navodilih razlaga potrebnost svete spovedi, 

ki se deli po službenem predstavniku Cerkve, duhovniku. Greh ni samo osebna stvar 

grešnika, temveč vpliva na celotno občestvo, zato je potrebno, da se tudi odpuščanje 

vrši znotraj občestva (Slovenska škofovska liturgična komisija 1973, Sveta pokora, 5). 

Bolniško maziljenje je kot zakrament ozdravljenja med ljudmi bolj znan kot »poslednji 

zakrament«, zato imajo verniki do tega zakramenta tudi določene pomisleke. Že 2. 

vatikanski koncil je v svoji Konstituciji o svetem bogoslužju jasno poudaril, naj se 

imenuje »bolniško maziljenje«, saj ni namenjen samo vernikom v smrtni nevarnosti, 

temveč vsem, ki zaradi bolezni ali drugih poškodb ne morejo opravljati običajnih 

življenjskih opravil. Žemlič je vernike poučeval, da je nespametno odlašati s tem 

zakramentom in naj svojci oziroma tisti, ki strežejo bolnikom, še pravi čas pokličejo 
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duhovnika. Kot je navajal v statistiki, jih je približno polovica umrla brez podelitve 

zakramenta bolniškega maziljenja. Zakrament bolniškega maziljenja nam govori o 

resničnosti življenja, ki ga z vso odgovornostjo živimo tukaj na zemlji in ga 

nadaljujemo v večnosti.  

 

4.1.5 Zakramenta služenja občestvu 

 

Zakramenta služenja občestvu sta: zakrament svetega reda ali služenje občestvu v 

poslanstvu in zakrament svetega zakona ali služenje občestvu v družinskem poslanstvu.  

Tudi Žemličeva priprava na zakrament svetega reda se je začela že v otroški in 

mladostni dobi. S pomočjo staršev, prijateljev in duhovnikov je spoznaval svojo pot. 

Prisluhnil je Božjemu povabilu; nikoli se ni ustrašil izzivov, dvomov in pričakovanj, s 

katerimi se je srečeval. Duhovništva ni jemal kot grožnjo, temveč kot odgovor, da to 

poklicanost resnično živi in da to lastno izkustvo Boga deli z verniki. Njegov trud 

iskanja in radost poklicanja sta se zrcalila v njemu zaupanih vernikih. 

Za pravilno sklenitev zakramenta svetega zakona so poleg ženina in neveste odgovorni 

tako družina, duhovnik, škof, kakor tudi cerkveno občestvo. Žemlič se je vedno 

zavzemal, da se je preko liturgičnega praznovanja poroke kazala zakramentalna 

povezanost med zakoncema, ki je znamenje povezanosti Kristusa in Cerkve. Zakonce je 

ob različnih priložnostih spodbujal, naj drug drugega krepijo, naj drug za drugega 

molijo in naj zakon oblikujejo po krščanskih vrednotah. 

 

4.1.6 Ljudske pobožnosti 

 

»Ljudske pobožnosti so tista oblika bogoslužja vernikov, ki poskuša velikokrat ljudem 

zelo težko umljive verske resnice poenostaviti in zavzeti svoj odnos do njih na čim bolj 

preprost in razumljiv način. Lahko rečemo, da so takšni poskusi v Cerkvi vse od 

njenega začetka. Cerkev jih dopušča ali nekatere tudi zelo spodbuja, predvsem povsod 

tam, kjer pripomorejo vernikom k večji bližini Bogu in k neposrednejšemu izražanju in 

oblikovanju vere. Blizu pa so predvsem starejšim ljudem, manj izobraženim in tudi 

“obrobnim” vernikom, ki si želijo preprosto razlago verskih skrivnosti in čim manj 

zahteven dostop do njih.« (Kvaternik 2014) 
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Med najbolj znanimi ljudskimi pobožnostmi so šmarnice. Majniška šmarnična 

pobožnost se je v župniji Vuhred obhajala tako, da so najprej zapeli Marijino pesem, 

potem je sledilo šmarnično berilo, nato pa zborna sveta maša. Po maši so zmolili litanije 

Matere Božje, nato je sledil blagoslov z Najsvetejšim. Kadar pa ni bilo svete maše, se je 

po berilu izpostavilo Najsvetejše, potem so peli litanije, nato je pri glavnem oltarju 

sledil blagoslov z Najsvetejšim. Žemlič je bil z obiskom šmarnic vedno zadovoljen, saj 

se jih je vedno udeleževalo veliko otrok in odraslih.  

Sveti rožni venec so molili vsako nedeljo pred sveto mašo, v mesecu oktobru pa vsak 

dan zjutraj in zvečer. Tako so imeli vsi verniki priložnost, da so se pobožnosti udeležili. 

Po Žemličevem mnenju je bil obisk bolj skromen zaradi zasedenosti z delom. Rožni 

venec so v cerkvi molili tudi v postnem času. Ob tej priložnosti so brali tudi Sveto 

pismo Stare zaveze, kar je vernike pritegnilo; obisk je bil nekoliko večji kot v mesecu 

oktobru.  

Pobožnost prvih četrtkov, petkov in sobot so obhajali slovesneje kot navadne dneve. Ob 

prvih četrtkih je bila večerna sveta maša, ki je bila v zimskih mesecih bolj, v poletnih 

mesecih pa zaradi dela nekoliko manj obiskana. Na prvi petek je bila peta sveta maša, 

na prvi četrtek in soboto pa zborna sveta maša. Na prvi četrtek in petek se je takoj po 

sveti maši izpostavilo Najsvetejše in molile so se litanije presvetega Srca Jezusovega ter 

spravna molitev. Na prvi četrtek vsakega drugega meseca je bila molitvena ura za 

duhovnike. Na prvo soboto so se najprej zmolile lavretanske litanije Matere Božje in 

posvetitev brezmadežnemu Srcu Marijinemu, nato se je izpostavilo Najsvetejše in sledil 

je blagoslov. Pred sveto mašo se je molil rožni venec in bral odlomek iz Monsabrejeve 

knjige »Premišljevanja ob svetem rožnem vencu«.  

 

 

4.2 Služenje (diakonija) 

 

Bistvo Žemličeve duhovniške službe je bilo služiti Bogu in bližnjemu. Zavedal se je, da 

je duhovništvo v prvi vrsti služenje in ne gospodovanje ali kakršna koli vzvišenost. 

Beseda služenje (diakonija) izhaja iz Jezusove obljube, dane v govoru o poslednji sodbi: 

»'Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in 
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ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi 

sem bil in ste prišli k meni.'… 'Resnično, povem vam: Kolikor niste storili enemu od teh 

najmanjših, tudi meni niste storili.'« (Mt 25,35–46) 

Še bolj je to poudarjeno pri zadnji večerji, ko Jezus učencem umije noge: »Nato je vlil 

vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil 

opasan.« (Jn13,5) 

Žemlič se je zavedal, da je vsak duhovni poklic v svoji polnosti delovanje Svetega 

Duha, ki je navzoč in odvisen od naše pozornosti, sodelovanja in služenja. S krstom 

smo vcepljeni v Kristusa po Svetem Duhu. Pri krstu prejmemo tudi službo duhovnika, 

preroka in kralja.  

 

4.2.1 O služenju in stalnih diakonih 

 

Žemlič je bil navdušen nad obnovo stalnega diakonata kot samostojne službe v Cerkvi. 

Lahko bi opravil še veliko več, če bi imel pomoč stalnega diakona.  

O diakonski službi je za jesensko dekanijsko pastoralno konferenco v letu 1966 

pripravil referat.
4
 

»Dva duhovnika iz naše dekanije sva v letošnjem letu imela to srečo, da sva bila v 

Lurdu, dva izmed nas pa sta tam bila že pred nekaj leti. Med vsemi lepimi slovesnostmi, 

ki se tam vršijo, se človeku verjetno najbolj vtisne v spomin procesija s presvetim 

Rešnjim telesom, ki se vrši vsak popoldan ob pol peti uri. Proti koncu te procesije je 

blagoslov bolnikov s presvetim Rešnjim telesom, med tem blagoslovom pa duhovniki, 

ki stojijo na stopnicah pred rožnovensko baziliko, po mikrofonu ponavljajo različne 

vzklike in prošnje, npr. Gospod, daj, da vidim; Gospod, daj, da slišim; Gospod, daj, da 

hodim. Človeku se zdi, da se vrača v Kristusove čase in sliši vzklike slepca pri Jerihi: 

'Gospod, da bi spregledal' (Lk 18,41). 

Ta prizor mi je prišel na misel, ko sem premišljeval, kaj naj bi napisal o diakonih. Kako 

je to v zvezi med seboj? Čisto enostavno! V Lurdu imaš občutek, da se vračaš v 

Kristusove čase, ob obnovitvi diakonata kot samostojnega reda v Cerkvi pa imaš vtis, da 

                                                 
4
 Referat se v celoti nahaja v župnijskem arhivu, mapa D1. 
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smo se vrnili v prve krščanske čase. Diakonat namreč ni nova stvar, marveč le 

obnovitev nečesa, kar so poznali že prvi kristjani. 

Prvo poročilo o diakonih najdemo v Apd v 6. poglavju. Tako je sv. Luka sam zapisal: 

'Število učencev pa je naraščalo … ter položili roke nanje.' (Apd 6,1–6) 

V postavitvi sedmerih za službo pri mizah je verjetno šlo za ustanovitev diakonata. 

Kandidate je izbrala cerkvena občina, oblast pa so jim podelili apostoli s polaganjem 

rok. O teh sedmerih vemo iz Apostolski del tudi to, da je prvi izmed njih, Štefan, kot 

prvi mučenec dal svoje življenje za Kristusa, dalje vemo o Filipu, da je krstil dvornika 

etiopske kraljice, posebej pa jih Apostolska dela ne omenjajo. Tudi imena diakon v 

Apostolskih delih ne najdemo. To ime najdemo v Svetem pismu prvič v pismu apostola 

Pavla Filipljanom, kjer pravi takole: 'Pavel in Timótej, služabnika Kristusa Jezusa, vsem 

svetim v Kristusu Jezusu, ki so v Filípih, skupaj s škofi in diakoni.' (Flp 1,1–2) 

V 1 Tim pa sv. Pavel naroča, kakšni naj bodo diakoni. Takole piše: 'Prav tako morajo 

biti diakoni dostojanstveni, nikakor ne hinavski, pa tudi ne vdani obilnemu vinu in 

hlepenju po sramotnem dobičku. Skrivnost vere morajo varovati v čisti vesti. Tudi ti 

morajo najprej opraviti preizkušnjo in šele potem, ko se jim ne bo moglo nič očitati, naj 

prevzamejo službo. Prav tako morajo biti ženske dostojanstvene, ne obrekljive, marveč 

trezne in vsestransko vredne zaupanja. Diakoni naj bodo možje ene žene, taki, ki dobro 

vodijo otroke in svoj dom. Tisti, ki diakonsko službo dobro opravljajo, si namreč 

pridobijo lep položaj in veliko zaupnost v veri v Kristusu Jezusu.' (1Tim 3,8–13) 

Iz teh poročil iz Svetega pisma vidimo, da so bili prvi diakoni izbrani in postavljeni 

škofom in duhovnikom za pomočnike. To navado je Cerkev tudi pozneje ohranila. Tudi 

pozneje je bilo treba skrbeti za reveže in vdove, saj je Kristus sam rekel, da bomo uboge 

imeli vedno med seboj. V rimskem mestu so prevzeli navado iz Jeruzalema, saj so v 

Rimu prav tako kot v Jeruzalemu imeli sedem diakonov. Eden izmed njih je bil tudi sv. 

Lovrenc, ki je bil strežnik papeža Siksta II. in je nekaj dni za papežem, 10. avgusta 285, 

tudi sam umrl mučeniške smrti. V poznejši zgodovini so diakoni izgubili svoj nekdanji 

pomen. Posebnega reda diakonov v Cerkvi ni bilo, ker zanj ni bilo potrebe. Diakonat je 

ostal samo še kot vmesna stopnja pred mašniškim posvečenjem. Že na 2. vatikanskem 

koncilu, na 2. zasedanju, še bolj pa na 3. zasedanju, so koncilski očetje začeli 

razpravljati o tem vprašanju: o potrebi, da se zaradi pomanjkanja duhovnikov v mnogih 
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škofijah po svetu zopet uvede diakonat kot samostojen red. Ti diakoni naj bi bili v 

pomoč duhovnikom tam, kjer so duhovniki z delom preobremenjeni ali pa jih je 

premalo, da bi mogli opraviti vse delo. Na več sejah so o tem razpravljali, dokler se niso 

odločili za končno besedilo, o katerem so glasovali na seji 30. septembra 1964, ko se 

1903 koncilski očetje odločijo za osnutek o diakonih, 242 glasov pa je bilo proti 

osnutku. Tako je bil osnutek sprejet in so ga kot 29. točko vnesli v Dogmatično 

konstitucijo o Cerkvi. O tem glasovanju je v svojem govoru po vatikanskem radiu dne 

3. decembra prvič spregovoril najmlajši slovenski koncilski oče, škof Janez Jenko. 

Takole je rekel: 'Kaj so v koncilski dvorani naredili ta teden? Morda je bilo na pogled 

najvažnejše to, da je izglasovana obnova stalnega diakonata v Cerkvi. Posamezne 

škofovske konference po odobrenju Svetega sedeža so za to pristojne. Starejšim, že 

poročenim kandidatom se bo lahko podelil diakonat, medtem ko bodo morali mlajši 

kandidati za diakonat ostati neporočeni kakor duhovniki. Ko bo to na javni seji sprejeto 

in bo odlok podpisal papež, se bo odprlo novo poglavje verske dejavnosti v misijonih in 

v deželah latinske Amerike, kjer vlada največje pomanjkanje duhovnikov.'  

Dogmatična konstitucija o Cerkvi z 29. členom vred, ki govori o diakonih, pa je bila 

sprejeta na slovesni seji 2. vatikanskega cerkvenega zbora dne 21. novembra 1964. 

Takrat je postala veljavna in potrjena. S tem je Cerkev dobila nekaj novega, česar v 

zadnjih stoletjih ni poznala, to je samostojni red diakonata, nove službe v Cerkvi. 

Kako bo pri nas? Ali bodo naši škofje vpeljali diakonat? Na to sedaj ne more nihče 

odgovoriti. Treba je o tem razmišljati in razpravljati, kakšne bi bile koristi od tega, če se 

vpelje. Če bi bile te koristi majhne, težave pa večje od koristi, potem seveda naši škofje 

tega ne bi storili. Odločitev je v rokah naših škofov. Diakonat spada v zakrament 

svetega mašniškega posvečenja. Diakon je član cerkvene hierarhije. Uvedba diakonata 

kot samostojne in trajne službe bo pomenil bogatejši razcvet cerkvenih služb in na ta 

način se bo lažje uresničilo vse, kar je Kristus hotel, da sveta služba v Cerkvi izvršuje. 

Diakoni se ne smejo smatrati kot neki nadomestek duhovnika, kot polduhovniki, marveč 

morajo izvrševati svojo posebno službo v Cerkvi, kakršna jim pripada.« (Žemlič 1966) 
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4.2.2 Sodelovanje na dekanijski ravni 

 

Kot župnik in prodekan dekanije Radlje-Vuzenica se je zavzemal za sodelovanje in 

pomoč med duhovniki. Duhovniki so se pred 2. vatikanskim koncilom srečevali dvakrat 

na leto na tako imenovanih pastoralnih konferencah, ki so bile na dekanijski ravni. 

Župnik iz Ribnice na Pohorju, Franc Bračič, je na pastoralni konferenci 31. avgusta 

1964 predlagal, da bi imeli duhovniki mesečna srečanja ali rekolekcijo, ki naj bi bila v 

popoldanskih urah v Radljah ob Dravi ali v Vuhredu, ker sta kraja lažje dostopna. 

Rekolekcija naj bi obsegala duhovni nagovor in razgovor o dušnem pastirstvu ter ostalih 

temah.  

Žemlič je rad pomagal svojim sobratom v duhovništvu. Vedno je bil pripravljen 

pomagati kot duhovnik, katehet, spovednik, organist, pridigar, pevec. Ta gorečnost je 

razvidna iz njegovih prošenj za binacijo ali trinacijo na škofijski ordinariat. »Večkrat 

moram kot sosed ob kakršni koli priliki biti v pomoč kateremu od sosedov ali pa tudi 

koga nadomestiti, včasih pa imam v kateri izmed svojih dveh župnij tako nujno delo, da 

v župniji ne morem še dopoldan binirati. To velja npr. za slovesnost prvega svetega 

obhajila ali sedaj za tako imenovano lepo nedeljo pri Sv. Antonu, ko bom moral ves 

dopoldan ostati pri Sv. Antonu in imam šele popoldan priložnost za sveto mašo v 

Vuhredu. Pa tudi drugače, kadar pomagam kateremu sosedu, bi moral v kateri izmed 

svojih župnij opustiti sveto mašo, kar pa zelo nerad storim, ker se ljudje s tem še bolj 

odvadijo službe Božje. Zato sem mnenja, da je bolje opraviti službo Božjo popoldan, 

kakor pa jo opustiti.« (Žemlič 1953)  

Takole ga je opisal Fredi Mlinarič, župnik v Ribnici na Pohorju: »A služenje, oziroma, 

kaj je služenje, to pa smo imeli duhovniki najlepši zgled in vzor v župniku Štefanu. Zanj 

ni bilo nič na tem svetu težko. Imeti 3 ali 4 maše, na treh ali štirih različnih krajih. Dajal 

in razdajal se je razsipno za vse, brez izjeme. Nikoli ni znal reči “ne”, vedno je bil 

pripravljen pomagati.« (Mlinarič 2014, priloga 2) 

 

4.2.3 Odnos do ostarelih, bolnih in socialno šibkih 

 

V času svojega dušnega pastirstva v Vuhredu je Žemlič veliko pozornosti posvečal tudi 

tistim, ki jim je začela pešati življenjska moč. Obiskom bolnikov je posvečal več 
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pozornosti, še posebej v hudi bolezni. Le tako je lahko bolnike lepo pripravil na zadnjo 

uro. Pogosto je priporočal, naj bolniki darujejo svoje trpljenje v apostolske namene, 

zavedajoč se, da je apostolat trpljenja važna stvar v dušnem pastirstvu. Vsak prvi petek 

je obiskoval bolnike na domu in jim delil zakramente. 

Kljub različnim socialnim ustanovam in podporam so bili vedno tudi ljudje, ki so bili 

pomoči potrebni in so zanjo tudi sami prosili. Svojo ljubezen je pokazal s skromnim 

darom, še bolj pa s prijazno besedo. Še kako se je zavedal Jezusovih besed: »Uboge 

imate namreč vedno med seboj, in kadar hočete, jim lahko dobro storite.« (Mr 14,7) 

Svojim vernikom je priporočal izvrševanje telesnih kakor tudi duhovnih del usmiljenja. 

Pri tem pa je tudi sam dajal lep zgled. S svojim avtom je večkrat prevažal starejše, da so 

lahko prišli k sveti maši ali na cerkvene pevske vaje. 

 

 

4.3 Oznanjevanje (kerigma) 

 

Žemlič se je tudi zavedal, da ni rodovitnega oznanjevanja brez kreposti, kot je sam 

zapisal: »Duhovniku potrebna krepost je potrpežljivost, s katero se mora truditi z 

mladino pri verouku, dalje tudi skromnost, ponižnost, čistost, in še marsikaj drugega, 

kajti vzgled bi mladino prav gotovo bolj pritegnil kot še tako lepe besede.« (Žemlič 

1960). 

Svojo moč je v vseh trpkih preizkušnjah in izzivih, pred katere je bil postavljen, črpal iz 

Kristusove ljubezni. Dajal je zgled v vsakem trenutku svojega življenja, saj je vedel, da 

je še kako pomembno, da sta beseda in podoba skupaj. O sadovih krščanskega življenja 

je pričeval z zgledom in besedo, neutrudno oznanjal evangelij in vabil ljudi, naj se 

vrnejo k Bogu. V srca mladih se je trudil položiti kal vere, upanja in ljubezni, vedno 

znova pa je s svojimi oznanili vabil ljudi k dobremu krščanskemu življenju.  

Služba oznanjevanja izhaja iz Jezusove obljube, dane ob odpošiljanju 

dvainsedemdesetih učencev: »Kdor posluša vas, posluša mene, kdor pa zavrača vas, 

zavrača mene. In kdor zavrača mene, zavrača tistega, ki me je poslal.« (Lk 10,16) 
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4.3.1 V službi kateheta  

 

Ko je Žemlič prišel v Vuhred kot župnijski upravitelj, je takoj začel redno poučevati 

verouk. V Vuhredu je leta 1946 poučeval verouk v štirih oddelkih osnovne šole po dve 

uri tedensko, skupaj osem ur. Na osnovni šoli na Sv. Antonu na Pohorju, ki je bila v 

mežnariji, pa v dveh oddelkih samo eno uro na teden zaradi oddaljenosti in težke poti. 

Verouk je bil po končanem šolskem pouku (Žemlič 1946). 

Verouk je potekal v šolskem poslopju. Vendar pa je za poučevanje verouka Žemlič 

moral imeti dovoljenje. Vse od prihoda v Vuhred pa do konca šolskega leta 1949/50 ga 

je dobival od Okrajnega ljudskega odbora v Mariboru, prosvetni oddelek, in od 

Ministrstva za prosveto.  

»V odnosih med Cerkvijo in državo so se po drugi svetovni vojni začeli usodni premiki 

v smeri ločevanja med splošno in versko vzgojo. Do 1. februarja 1952 so v Sloveniji 

duhovniki enkrat tedensko še poučevali v šoli, a je bil neobvezen šolski predmet. 

Veroučence je šolska oblast kontrolirala in preštevala, večkrat tudi odvračala od obiska. 

Bistveno prelomnico predstavlja 1. februar 1952, ko je bil verouk v šolskih prostorih 

uradno ukinjen in prepovedan.« (Zorec 2009, 9)  

Na ukinitev verouka v šolskih prostorih se je takoj odzvala mariborska škofija. 

Duhovnikom je poslala dopis, da naj se na to odločbo pritožijo. Na mnoge prošnje za 

dovoljenje in pritožbe, ki jih je Žemlič poslal na Okrajni ljudski odbor v Slovenj 

Gradec, ni dobil nobenega odgovora, ne pozitivnega in ne negativnega, kljub temu da je 

priložil znamke in pismo za povratno pošto. V eni izmed prijav je razviden tudi urnik 

verouka. Kljub prepovedi je otroke na željo staršev poučeval med počitnicami v cerkvi. 

Verouk je Žemlič poučeval v dveh oddelkih; bil je naravnan bolj zakramentalno. V 

Vuhredu je bil verouk za otroke višjih oddelkov ob sredah ob 8. uri zjutraj kot priprava 

na sveto birmo in ostale zakramente. Ob petkih ob 8. uri zjutraj pa je bila priprava na 

prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo, verouk za otroke nižjih letnikov. 

Šoloobveznih otrok je bilo povprečno okoli 120, od tega jih je verouk obiskovalo okoli 

85 odstotkov. Svete zakramente je polovica prejemala enkrat mesečno, ostala polovica 

pa tri do štirikrat letno. 
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Pri Sv. Antonu na Pohorju pa je poučeval vse otroke hkrati v enem oddelku, ob 

ponedeljkih ali torkih, enkrat na teden, ko je tam imel sveto mašo. Šoloobveznih otrok 

je bilo 40, vsi so redno obiskovali verouk. 

Taka razporeditev poučevanja verouka v cerkvi je veljala po 20. juniju, ko so otroci 

zaključili s šolskim poukom. Ko pa se je začelo novo šolsko leto, je urnik verouka 

priredil tako, da ni oviral šolskega pouka. »K temu pouku bodo otroci prihajali 

prostovoljno, ne da bi jih k temu kdo silil, oziroma v kolikor jih bodo poslali starši. 

Prosim, da cenjeno overjeništvo za notranje zadeve vzame to mojo prijavo na znanje. 

Prilagam znamko za odgovor, ako je potrebno.« (Žemlič 1952) 

Otroke, mlade in manj mlade se je trudil pritegniti k sodelovanju v cerkvi, kakor tudi k 

dobremu verskemu življenju. Nadaljevale so se težave s strani državne uprave, ki je 

takrat močno nasprotovala, zatirala in onemogočala duhovnike pri delu.  

Za poučevanje verouka med poletnimi počitnicami je bil kaznovan z globo 5000 

dinarjev, ki jo je moral plačati sam, in to večkrat. V pritožbi je zapisal: »Kako naj se 

izpolni želja staršev, da bi se otroci poučevali v krščanskem nauku, ako nimam jaz 

nobenega dovoljenja? Prosim, da bi se tudi v tem pogledu upoštevala volja ljudstva, kar 

bo na ljudi zelo dobro vplivalo.« V prošnji je še zapisal: »Naj se še upošteva dejstvo, da 

podpisani že šest let, od osvoboditve dalje nudim (cerkveno hišo) mežnarijo pri Sv. 

Antonu na Pohorju, da se v njej vrši šolski pouk, ker je šolo in župnišče požgala 

partizanska vojska leta 1944. Zato sem tudi jaz pričakoval, da bo oblast šla tudi meni na 

roko.« (Žemlič 1951) 

»Olajšanje je nastopilo, ko je bil leta 1953 v FLRJ sprejet prvi Zakon o pravnem 

položaju verskih skupnosti (Uradni list FLRJ, 27. maj 1953, 22). Cerkev je bila tako 

spet priznana kot pravni subjekt: dovoljen je bil verski pouk v cerkvenih poslopjih, 

ustanavljanje verskih šol za vzgojo duhovnikov in verskega tiska.« (Zorec 2009, 10) 

Z ukinitvijo verouka v šoli in prepovedjo poučevanja vere na javnih mestih je bila 

kateheza prepuščena njegovi iznajdljivosti. V župniji ni bilo primernih veroučnih 

prostorov, zato je bil verouk kar v cerkvi. Zaradi mraza v zimskem času verouka ni bilo, 

v poletnem času je bil pouk v cerkvenih klopeh, od leta 1956 pa se je v zimskem času 

vršil v posebnem prostoru nad stranskim oltarjem oziroma nad križevo kapelo. Ta 

prostor je bil pozimi zaprt in primerno ogrevan.  
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4.3.2 Skrb za duhovne poklice  

 

Molitev je Žemliča spremljala že od rane mladosti. Njegova družina je bila globoko 

verna, s tem pa mu je bila v srce vlita ljubezen do Boga. Zagotovo lahko rečemo, da je 

bil Žemlič goreč molivec. Prepričan je bil, da je vsak duhovni poklic izmoljen.    

V poročilu škofiji je zapisal: »Za poklic se moram v prvi vrsti zahvaliti svojim vernim 

in pobožnim staršem, ki so me že od otroških let, kolikor se spominjam, vzgajali v tem 

duhu. Pozneje so me poslali v cistercijanski Slomškov zavod v Ljubljano, kjer so me 

dalje v tem duhu vzgajali. Seveda pa je name vplivalo tudi veliko število duhovnikov 

domačinov iz moje rojstne župnije Beltinci.« (Žemlič 1960) 

Iz molitve je vedno črpal moč za svoje delo in poslanstvo. Še posebej je molitev velik 

pomen odigrala v povojnem času proticerkvenega totalitarnega režima, ko so nanj 

osebno letele mnoge krivične obtožbe, zaradi katerih se je moral zagovarjati pred 

režimom in je bil leta 1947 tudi tri tedne v zaporu na Prevaljah. Začetek dušnega 

pastirstva v Vuhredu ni bil lahek, čakalo ga je izpraznjeno župnišče, v katerega se ni 

bilo mogoče takoj naseliti. Bilo pa je tudi še mnogo drugih težav, ki so nastale zaradi 

druge svetovne vojne.  

Iz župnijske kronike lahko razberemo, da je že na samem začetku pastirovanja vpeljal 

molitev za duhovniške poklice. »V župniji Vuhred so bile takoj leta 1945 po 

osvoboditvi vpeljane prve sobote, ob katerih so se opravljale molitve za duhovniške 

poklice. Pozneje pa so se uvedli prvi četrtki, ki se redno opravljajo z večerno zborno 

sveto mašo. Obisk je še kar zadovoljiv. Udeležuje se maše tudi nekaj otrok, nekateri od 

teh prejemajo tudi svete zakramente. Molitve za duhovnike se opravljajo tudi ob 

kvatrnih nedeljah.« (Žemlič 1960) 

Veliko pozornosti je posvečal skupni družinski molitvi in je svoje farane vedno znova 

pozival k molitvi tako doma v družini kakor v cerkvi pri skupni pobožnosti, še posebej 

na kvatrne nedelje in prve četrtke. Iz njegovih poročil dekanijskemu uradu lahko jasno 

razberemo gorečnost za molitev.  

»Najlažje bi se zainteresirale družine, da bi sodelovale pri tem delu, če bi se jim pogosto 

priporočala molitev za duhovniške poklice, poleg tega pa je potrebno velikokrat 
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oznaniti, ob vsaki priliki, ko je le mogoče, kakšno pomanjkanje duhovnikov je danes 

povsod. Dobro bi včasih bilo tudi pridigati o tem, posebno ob kvatrnih nedeljah. Tudi 

pri verouku je treba to poudarjati.« (Žemlič 1960) 

 

 

4.3.3 Poučevanje petja in orgel 

 

Petje v Cerkvi omogoča, da je praznovanje bolj veselo. To pa tudi poveže ljudi med 

seboj, saj »spodbuja enotnost navzočih, krepi njihovo skupno molitev in končno 

razodeva velikonočno veselje, ki ga mora obred izražati« (Slovenska škofovska 

liturgična komisija 1970, 11). Konstitucija o vlogi cerkvene glasbe, ki je sestavni del 

slovesnega bogoslužja, govori: »Glasbeno izročilo vesoljne Cerkve je zaklad 

neprecenljive vrednosti, vzvišen nad druge izraze umetnosti zlasti zato, ker kot 

cerkveno petje v zvezi z besedilom sestavlja nujno in neločljivo sestavino slovesnega 

bogoslužja.« (B 112) 

 

Glasbena izobrazba. 

Veselje do glasbe je Žemlič imel že od doma, kjer se je dosti pelo. V drugem razredu 

gimnazije v Ljubljani, v Slomškovem zavodu, se je začel učiti klavir, pozneje pa tudi 

harmonij. V tretjem razredu ga je pol leta poučeval p. Evgen Fiderer, ki je bil prior v 

Stični, istočasno pa vodja Slomškovega zavoda (leta 1934). Preostali čas se je učil sam. 

V 7. razredu gimnazije je zopet dobil za pol leta učitelja, akademika Zupana. Po 

končani gimnaziji, leta 1939, se je ob prihodu k cistercijanom v Stični začel posvečati 

igranju orgel. Spet je imel učitelja na razpolago le kratek čas, večinoma se je učil sam. 

Druge glasbene izobrazbe ni imel.   

 

Kje je uporabljal glasbeno znanje? 

Svoje glasbeno znanje je uporabljal najprej v bogoslovju z igranjem na harmonij. V 

času okupacije je med počitnicami v domačem kraju učil več zborov po vaseh beltinške 

župnije. »Novomašnik Štefan Žemlič je na orglah igral melodijo (samo melodijo): 

'Novomašnik, bod' pozdravljen …' Med mašo so bogoslovci peli madžarske pesmi.« 

(Sobočan 2007, 159) 
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Vodenje zborov  

Žemlič je vsa leta na župniji sam imel na skrbi tamkajšnje petje. S prihodom v Vuhred 

leta 1945 je začel poučevati petje najprej šolarje, potem mladinski zbor. Dvoglasno 

petje je učil tudi pri Sv. Antonu. V obeh zborih so bila samo dekleta, fantje so se 

umaknili. Zbor se je sčasoma manjšal (predvsem zaradi porok deklet-pevk), so se pa 

kasneje pridružile nekatere starejše pevke.  

Leta 1952 pa se je zboru pridružilo 6 do 7 moških. Tako je nastal mešani pevski zbor; v 

začetku julija so prvič peli pri sveti maši. Za božič so v cerkvi priredili koncert, na 

katerem so peli nekaj božičnih in nekaj drugih pesmi. Ta zbor je pel samo občasno, ob 

posameznih priložnostih. Stalno petje pri bogoslužju pa so ohranjale ženske z 

dvoglasnim petjem.  

Petje pri šmarnicah je bilo ljudsko, vendar bolj revno, ker se, po Žemličevih besedah, 

»Pohorci v cerkvi neradi oglasijo« (Žemlič 1957).  

V mesecu maju so začeli z zbornimi mašami, ki so jih imeli vsak večer med tednom. Pri 

teh mašah je skušal uveljaviti ljudsko petje, a še vedno ni bilo tako, kot si je želel. Da bi 

ljudi bolj pritegnil k ljudskemu petju, je dva- do trikrat na mesec pevke s kora poslal 

med vernike v prve klopi. Ob tem se je pojavila nujna potreba po pesmaricah, vsaj z 

besedili.  

Za potrebe svojih pevcev je prepisal veliko notne literature in marsikatero skladbo tudi 

priredil za trenutno aktualno zasedbo svojih zborov.  

Leta 1955 je ponovno ustanovil otroški zbor in jih naučil nekaj pesmi, ki so jih peli ob 

različnih priložnostih, kot je na primer otroško skupno sveto obhajilo. Tako so nekajkrat 

na leto peli otroci sami. 

Petje je bilo tudi pomemben del veroučnih ur. Manj se je prepevalo le, če je bila v 

ospredju priprava na sv. birmo in je za petje ostalo manj časa. 

Peli so večinoma na začetku veroučne ure, še posebej kot uvod oziroma motivacijo v 

novo snov. Pesem je bila včasih tudi namesto molitve na začetku ali na koncu veroučne 

ure namesto zaključne molitve, kakor so pač narekovale okoliščine.  
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Žemlič je za otroško petje uporabljal plakate iz tanjšega kartona, velike 70 x 100 cm, na 

katerih so bila z velikimi črkami zapisana besedila pesmi. Ob obešenih plakatih so 

otroci potem peli. 

Cilj je bil tudi, da bi vsak šolar na koncu osnovnošolske obveznosti znal vse tiste 

ljudske pesmi, ki so se prepevale v župniji, tako Marijine kot tudi obhajilne, božične, 

postne in darovanjske pesmi.  

Zelo je bil navdušen nad magnetofonom, s katerim je pomagal tudi sosednjemu 

katehetu. Ob spremljavi sta zapela in posnela pesmi, ki jih je potem katehet lahko učil 

pri svojih veroučnih urah.  

»Veroučno petje bi lahko primerjali z vrtom, na katerem rastejo novi pevci mladinskega 

zbora, pozneje pa bodo iz njih postali pevci, ki bodo peli pri mešanem ali moškem 

zboru, kjer ga imajo.« (Žemlič 1965)  

Pri Sv. Antonu so običajno pele dve ali tri pevke ob spremljavi orgel, ki jih je igrala ena 

izmed pevk.  

 

Organisti, poučevanje organistov.  

Župnija Vuhred organista ni imela do leta 1947, ko je začela igrati na orgle ena izmed 

pevk, Marica Krebl, ki jo je Žemlič začel poučevati še kot šolarko in je bila hitro 

sposobna igrati tudi težje zborovske skladbe.  

Ko se je organistka z družino preselila drugam, jo je nasledila gospodinja Marija Petrun, 

ki se je učila klavirja v Mariboru pri šolskih sestrah v meščanski šoli in ob Žemličevi 

pomoči obnovila svoje znanje.  

Prav tako pod njegovim vodstvom se je igranja naučila Jožefa Mravljak, hči najbližjega 

soseda cerkve na Sv. Antonu, in je tudi igrala pri mašah.  

Vse tri omenjene organistke je igranja naučil Žemlič v letih 1945–1955.  

Za igranje oz. poučevanje jim je služil harmonij, prav tako tudi za pevske vaje in 

poučevanje otrok. Gospa Sgerm je dala prepeljati v župnišče harmonij, ki je bil 

družbena last.  
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Tako je bil za glasbene potrebe na razpolago velik koncertni harmonij vse od leta 1945, 

ko je prišel v Vuhred, januarja leta 1957 pa ga je občinski Krajevni ljudski odbor Radlje 

vzel kot družbeno lastnino. 1. maja 1957 je Žemlič kupil drugega, manjšega, s 4 

oktavami in enim nožnim registrom, a je za potrebe v Vuhredu zadostoval.  

 

Orglavec v sosednjih župnijah 

Po potrebi je večkrat pomagal kot organist na sosednjih župnijah: Kapla, Ribnica na 

Pohorju, Radlje ob Dravi, Sv. Anton na Pohorju. 

V pismu je sestri v Francijo zapisal: »Jaz moram dosti krat igrati na orgle in voditi petje 

pri takšnih cerkvenih slovesnostih, proščenjih in podobnih stvareh. Sicer pa je petje 

moje veselje. Tudi v svoji fari že 15 let, kar sem tukaj, učim petje in sem do zdaj že tri 

osebe naučil, da igrajo na orgle.« (Žemlič 1960) 

 

Predavanje na duhovnih vajah, namenjeno katehetom. 

Žemlič je dobil od škofijskega ordinariata naročilo, da pripravi predavanje z naslovom 

Kateheza in petje, namenjeno katehetskim pomočnikom in pomočnicam.  

Sprva nekoliko v zadregi, saj je dobil le naslov, je z nasveti starejših in izkušenejših 

duhovnikov pripravil svoje prvo predavanje na temo Kateheza in petje, izvedeno 19. 

avgusta 1965 na duhovnih vajah za katehetske pomočnike in pomočnice v Mariboru. 

Na začetku je opisal svoje izkušnje o povezavi med katehezo, verskim poukom in 

petjem. V dvajsetih letih, odkar je postal duhovnik, se je tudi sam ukvarjal z obojim, 

poučevanjem verouka in petjem.  

Namen kateheze je najprej pouk o verskih resnicah, o zakramentih, spoznavanje 

zapovedi. Kateheza ima tudi namen vzgoje otrok, kar je drugi in skoraj še važnejši 

namen verskega pouka, seveda pa mora biti kateheza tudi priprava na bogoslužje, 

predvsem na dejavno sodelovanje. To pa se kaže v skupni molitvi in petju, saj je sama 

navzočnost v cerkvi premalo.  

V nadaljevanju se je Žemlič opredelil na štiri vprašanja v zvezi s petjem: 1. Zakaj naj 

pojemo? 2. Kdaj? 3. Kaj? 4. Kako naj pojemo? 

Tudi tukaj je izhajal iz svojih izkušenj ob poučevanju petja.  
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Žemlič se dotakne še ene, takrat aktualne teme, namreč velikega števila najrazličnejših 

popevk po radiu, na gramofonskih ploščah, na magnetnih trakovih, ki »ogrožajo našo 

mladino«. Zato priporoča petje lepih ljudskih, tudi narodnih posvetnih pesmi, lahko tudi 

pri verouku, sploh če je veroučna učilnica izven cerkve. Stare domače pesmi naj se 

zbirajo, da se ohranijo, posebej tiste, ki so se prepevale ob raznih domačih običajih.  

Seveda pa so morale biti vse pesmi, ki so se prepevale v cerkvi, odobrene s strani 

cerkvene oblasti.   

Kot primer navede pesem »Je angel gospodov«. Slišati jo je bilo mogoče na celovškem 

radiu, ponekod so jo posneli in tudi prepevali. Tudi sam je zapisal note zanjo, pa je 

kasneje na seji sveta za cerkveno glasbo izvedel, da se je ne sme peti, ker je melodija 

povzeta po neki narodni pesmi, ki nima lepega besedila. Pri izbiri pesmi je torej treba 

biti pazljiv in previden.  

Predavanje sklene z naslednjimi mislimi:  

»Storimo tudi mi v tej stvari svojo dolžnost. Učimo otroke ne samo pesmi, marveč 

vtisnimo v njihove duše tudi zavest, da je petje molitev, dvojna molitev, ne samo v 

smislu, da kdor lepo poje, dvakrat moli, marveč tudi v drugem smislu: petje je osebna 

molitev tistega, ki poje, in molitev, ki se opravlja v imenu ljudstva, ki je navzoče pri 

Božji službi.  

Lepo petje privablja več ljudi v cerkev kakor veliki, mogočni zvonovi! Zato pomagajmo 

tudi mi pri petju po svojih močeh, s tem, da bomo tiste, ki so nam izročeni v 

poučevanje, poučevali tudi v lepem petju.  

Želim vam vsem skupaj, da bi imeli pri tem delu lepe uspehe in da bi vas pri tem delu 

spremljal Božji blagoslov!« (Žemlič 1965) 

 

Prepisovalec notne literature 

»Znan je bil kot glasbenik in kot organist. Prirejal je tudi ljudske pesmi za zborovsko 

petje. V sodelovanju z župnikom Jožetom Tovšakom je prirejal Tovšakove pesmi, od 

katerih so danes mnoge ponarodele. Veliko truda in napora je vlagal v cerkveno petje v 

domači župniji. V dekaniji je skrbel za letna srečanja cerkvenih pevskih zborov.« 

(Šeruga 2014, priloga 1) 
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Za evharistično slavje za Pomurje, 26. aprila 1987 v Beltincih, pa je harmoniziral pesem 

Antona Martina Slomška »Srce, povzdigni se«. Pesem so, zapisano na kartonih, delili 

vernikom na omenjenem slavju (Smej 2014). 

            

2. On, ki mu angeli* svetniki Božji vsi* goreče služijo* s teboj se sklenil bo. 

3. On, ki je zvezdice* in lepe rožice* ustvaril bil nekdaj* prihaja k tebi zdaj.
5
  

  

V Vuhredu in pri Sv. Antonu na Pohorju je učil pesmi, ki so jih takrat peli v Prekmurju, 

saj tukaj ni našel nobenih drugih pesmi, ki ne bi bile poznane ali zapisane. Opazil je, da 

so ljudje v teh krajih manj navdušeni nad petjem kakor v Prekmurju. Veliko notnih 

partitur je sam ročno prepisal. 

 

 

 

4.3.4 Oznanila 

 

Ko je Žemlič kot dušni pastir prejel v upravljanje župnijo Vuhred, je bilo župnišče 

izpraznjeno. Župnijske kronike v župnišču ni našel, ker so jo Nemci odnesli na matični 

urad v Mravljakovo hišo, od tam pa ob koncu vojne nekam v Avstrijo. Matične, krstne, 

poročne in mrliške knjige so kasneje vrnili, vendar so jih dobili matični uradi. Tako je 

Žemlič sam zbral podatke za krste, poroke in pogrebe od leta 1941 do leta 1945 in jih 

zapisal v knjige.  

                                                 
5
 Notografija Damijana Sgerm - Kristan 
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Ker mnogi verniki niso vedeli, kdaj morajo darovati za sveto mašo za svoje pokojne, 

tako tudi ni bilo daru, ki je bil edini zaslužek za duhovnika. V tej stiski se je obrnil na 

župnika z daljšo pastoralno prakso, Dušana Dogšo v Radljah ob Dravi, in ta mu je 

svetoval, naj napravi nekakšen »stenčas«, na katerem bodo zapisane obletnice smrti 

rajnih župljanov za en teden naprej. Ko so verniki pogledali na oglasno tablo »stenčas«, 

so videli, da je obletnica smrti za njihovega pokojnega člana družine, in tako so potem 

tudi radi darovali za sveto mašo.  

Njegova oznanila na koncu svete maše so bila obširna in dolga.  

 

4.3.5 Žemlič kot pridigar 

 

Pred 2. vatikanskim koncilom je bogoslužje potekalo v latinskem jeziku. Pridiga je bila 

takrat edini del maše, ko se je duhovnik obrnil proti vernikom in jih nagovoril v 

ljudskem jeziku. V pridigah se je Žemlič poglabljal v evangeljsko sporočilo, ki ga je v 

sebi tudi uresničeval. Da bi čim bolj pritegnil vernike, je skoraj vsako pridigo začel s 

kratko in zanimivo zgodbo. Jezik je bil zelo preprost in razumljiv, oprt na živo ljudsko 

govorico. Vernikov ni nagovarjal z besedami »drage sestre in bratje«, ampak »predragi 

v Gospodu« ali »dragi v Gospodu«, tudi večkrat med samo razlago pridige. Središče 

njegovih pridig je bil Jezus Kristus, križani in od mrtvih vstali. Najpomembnejše je bilo 

večkrat poudarjeno vabilo k služenju, ponižnosti, spokornosti, poslušnosti ter nravni 

drži. Pridigal je starejšim, možem in ženam, kakor tudi otrokom. S pridigami je želel 

doseči, da bi verniki resnično spoznali Kristusa in prišli do globljega uvida in življenja v 

Kristusu. Poudarjal je pomembnost zakramentov, še posebej pa svete spovedi za 

očiščevanje vesti in svete evharistije. Poudarek pri vsebinah je bil na zakramentalnem 

življenju oziroma življenju po zakramentih. Sadovi tega pridiganja so se kazali v številu 

prejetih zakramentov, še posebej svetem obhajilu. Število prejetih svetih obhajil je 

statistično zapisoval ter enkrat na leto oznanil.  

Pridige so bile skrbno pripravljene in zapisane; vse so shranjene v njegovem arhivu. 

Ohranjena je tudi njegova prva pridiga ob nastopu Božje službe v Vuhredu, med sveto 

mašo, dne 10. junija 1945. Takole je takrat nagovoril njemu zaupane vernike: 
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»Predragi v Gospodu, 

veliki apostol sv. Pavel v svojem pismu Efežanom, ki smo ga brali pri sv. maši na 

praznik Srca Jezusovega razlaga svoj poklic v Cerkvi. V zavedanju svoje majhnosti 

kloni pred Božjim veličastvom in se smatra za najmanjšega, najslabšega, mi pa vemo, 

da je on eden izmed največjih apostolov.  

'Bratje, meni najmlajšemu izmed vseh svetih, je bila dana milost, da bi narodom razodel 

nedoumljivo bogastvo Kristusovo …' (Ef 3,8) 

To je bil poklic sv. Pavla, to je poklic vsakega duhovnika. Tudi mene, dragi moji, 

najmlajšega izmed vseh duhovnikov naše škofije, je Božja previdnost poslala sem k 

vam, da vam oznanjam Kristusov nauk, njegov evangelij in vas vodim k Bogu.  

'Slava Bogu na višavah in mir ljudem na zemlji' (Lk 2,14) so oznanjali v sveti noči 

angeli na betlehemskih poljanah in v tem kratkem stavku je obsežen ves cilj 

duhovnikovega življenja. Zavedam se te težke naloge, saj še nimam nobenih izkušenj o 

dušnopastirskem delu, ker je ravno danes pol leta, odkar sem opravil novo sv. mašo. 

Toda kljub temu ne obupavam, ampak z zaupanjem v Božjo pomoč grem na delo, 

spominjajoč se zopet besed sv. Pavla: 'Vse premorem v Njem, ki mi daje moč.' (Flp 

4,13) 

Na vas pa, predragi v Gospodu, se obračam s prisrčno prošnjo za pomoč vaše molitve. 

Lajšajte moje delo s tem, da boste radi prihajali v cerkev in radi prejemali sv. 

zakramente, jaz pa vam obljubljam, da vam bom vedno na razpolago, kadar koli bo kdo 

potreboval mojo pomoč.  

V bogoslovju so nam neprestano poudarjali, da duhovnik ne sme imeti uradnih ur, kakor 

jih imajo uradniki po svojih uradih. Zato pa brez strahu prihajajte. Kakor bom vedel in 

mogel, bom rad pomagal.  

Torej slava Božja in naša sreča je cilj našega življenja. Da, predragi, človek ni samo iz 

telesa, ampak tudi neumrljive duše, ki jo mora tudi rešiti. Bog je človeku dal šest dni v 

tednu, da skrbi in se trudi za svoje telo, enega, nedeljo, pa je pridržal sebi in ukazal, da 

naj ljudje ta dan počivajo od telesnega dela in ga posvečujejo njegovi službi.  
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Zato bo naša prva dolžnost, da bomo nedeljo in zapovedane praznike prav posvečevali s 

tem, da bomo prav vsi prišli k sv. maši. V ta namen bomo v bodoče ob nedeljah in 

praznikih imeli dve sv. maši, da boste tako vsi lahko prišli. Slovesnost službe Božje 

bomo povzdignili z lepim cerkvenim petjem, ki nam je bilo v teh preteklih štirih letih 

prepovedano. Tudi v tem vam bom rad šel na roko, saj je petje moje največje veselje.  

Zavedajmo se, da dvakrat moli, kdor lepo in z veseljem prepeva. Premalo pa bi storili, 

predragi v Gospodu, če bi se zadovoljili z eno sv. mašo ob nedeljah.  

V katekizmu smo se učili, da kdor se hoče zveličati, mora izvršiti tri stvari: verovati, kar 

je Bog razodel, izpolnjevati, kar zapoveduje, in prejemati sredstva milosti, ki nam jih 

pripravlja. Ta sredstva milosti pa so: sveti zakramenti, zlasti sv. pokora in sv. Rešnje 

telo. 

Cerkev nas vabi, da bi jih čim pogosteje prejemali. Če vam je bilo to doslej zaradi 

pomanjkanje otežkočeno, bo zdaj nekoliko lažje.  

Vsak dan pred sv. mašo boste imeli priliko za sv. spoved, pozneje pa bomo morda 

izpeljali stanovska skupna sv. obhajila.  

Dragi moji, moje največje veselje bo, če boste v čim večjem številu prihajali k 

spovednici in obhajilni mizi. S tem bomo napravili veliko veselje presvetemu Srcu 

Jezusovemu, ki je v časih te vojne bilo tolikokrat in tako zelo razžaljeno. Zadoščujmo 

za svoje grehe in za grehe drugih ljudi, ki na Boga pozabljajo in ga z grehi žalijo. 

Storimo to prav posebno v tem mesecu, ki je na poseben način posvečen presvetemu 

Srcu Jezusovemu.  

Taki naj bodo za enkrat načrti našega verskega življenja. Bodimo Bogu hvaležni za 

milost, da nas je iz te vojne tako srečno rešil, za mir, ki ga je nam podaril, se zahvalimo 

s tem, da si bomo prizadevali ustvariti tudi notranji mir v naših dušah, hvaležnost za 

vrnjeni slovenski jezik pa pokažimo s tem, da v njem ne bomo Boga žalili in ga 

preklinjali, ampak ga v njem hvaležno častili. Pokažimo, da hočemo še naprej ostati 

verni Slovenci. Amen.« (Žemlič 1945)  
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4.3.6 Ljudski misijoni 

 

»Ljudski misijoni so stara oblika oznanjevanja evangelija in poglabljanja duhovnega 

življenja v župniji ali dekaniji. Misijon se priporoča vsakih sedem ali deset let. Ljudski 

misijonarji – duhovniki, redovniki in redovnice – pridejo v župnijo, kjer ostanejo osem 

do deset dni. Z duhovnimi nagovori, srečanji, okroglimi mizami, predavanji in 

podeljevanjem zakramentov pomagajo vernikom na poti poglabljanja osebne vere in 

utrjevanja duhovnosti.« (Jezuiti 2014)  

Prvi znani misijon v župniji Vuhred, o katerem obstaja poročilo, je bil od 18. do 25. 

maja 1887. To je bilo dve leti po postavitvi in posvetitvi nove cerkve, za časa župnika 

Antona Kocuvana. Misijon so vodili očetje jezuiti. Poročilo pravi, da so se ga verniki z 

veliko pobožnostjo in v velikem številu udeležili (Črnko 1901, 122). 

Drugi misijon je potekal od 1. do 8. septembra 1901. Bil je ponovitev prejšnjega, o njem 

ni nobenega poročila, je pa na križevem oltarju na križu spodaj napis: »Ponovljenje sv. 

misijona od 1. do 8. septembra 1901.« Takrat je bil v Vuhredu duhovnik Jožef Črnko.  

Tretji misijon je potekal v Vuhredu od 24. aprila do 1. maja 1938. Takrat je bil v 

Vuhredu duhovnik Janko Leber. Misijon sta vodila frančiškana p. Silvin Lenartič in p. 

Odilo Hajnšek. Misijon je bil uspešen, skoraj vsi župljani, razen nekaj izjem so prejeli 

sv. zakramente. Ob sklepu misijona se je vršila rimska procesija s prižganimi svečami, 

ki je ljudi zelo navdušila in so se je še kasneje radi spominjali. 

 

Četrti misijon v Vuhredu in pri Sv. Antonu na Pohorju  je bil po 25-ih letih, od 28. 

aprila do 5. maja 1963. 

V svojem poročilu pred četrtim misijonom v Vuhredu in pri Sv. Antonu na Pohorju, leta 

1963, je Žemlič analiziral stanje. Ob zbiranju podatkov je bil prepričan, da je misijon 

potreben, s čimer so se strinjali tudi drugi verniki. 
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Graf št. 1 

Število vernikov je leta 1963 v Vuhredu znašalo 890. Dušni pastir je bil eden, podružnic 

pa ni bilo. Imeli so namen uvesti stanovske nedelje; zaradi upravljanja dveh župnij je 

bila uvedena samo otroška nedelja, in sicer 4. v mesecu. Udeležilo se je je okrog 80–

100 otrok. Šoloobveznih otrok je bilo v župniji 214, vpisanih k verouku pa 204, 

dejanski obisk je bil 157. Vzroki zanemarjanja verskega pouka so bili: malomarnost 

staršev in otrok ter verska mlačnost (Žemlič 1963). 

Odstotek udeležbe vernikov pri nedeljski sv. maši:  

Nedeljsko mašo je obiskovalo 25 odstotkov vseh vernikov, največ žensk, 50 odstotkov, 

otrok polovico manj, 25 odstotkov, moških pa najmanj, 15 odstotkov. Poleti je bil obisk 

večji, pozimi pa za 5 odstotkov nižji. Število obhajil skozi vse leto je bilo okoli 4000 ( v 

letu 1962 3672, v letu 1961 3922). 

 

 

 

 

 

 

Odstotek prebivalstva v Vuhredu leta 1963 

Kmetov 17 %

Delavcev in
uslužbencev 83 %
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Graf št. 2 

Pobožnost prvih petkov je bila slabo obiskana. Moških skorajda ni bilo, žena je bilo 

okrog 10, mlajših tudi do 10; število ni bilo vedno enako. Civilno je bilo poročenih 24 

parov; nekrščen je bil samo eden otrok, za nekaj otrok ni bilo znano. Krstov je bilo na 

leto povprečno 20–25, pogrebov pa povprečno 8. V zadnjih petih letih jih je brez 

zakramenta svetega maziljenja umrlo približno polovica. Pri vernikih so se pojavljale 

večje napake, kot obrekovanje in sovraštvo. Vzroki za to so bili hudobni jeziki, 

nevoščljivost in bogokletje. Pijančevanja je bilo precej, a manj doma in več v gostilnah. 

Tudi nedelja se je precej skrunila z opuščanjem svete maše in z nedeljskim delom. 

Vzrok za to so bili pomanjkanje verskega prepričanja, vpliv je imelo tudi obvezno delo 

in šola ob cerkvenih praznikih. Družinsko življenje je bilo zelo različno, ponekod dobro, 

marsikje pa ni bilo tako, kot bi moralo biti. Molitev je bila v družini še prisotna, vendar 

samo pri nekaterih hišah. Razlogi za to so bili pomanjkanje vere, nemoralno življenje, 

mnogim je šlo predobro (dobro so zaslužili), zato niso potrebovali Boga in so nanj 

pozabili. Za Žemliča je bila najbolj pomembna obnova verskega življenja, utrjevanje 

vere, za kar je bila potrebna verska vzgoja staršev in otrok. Otroci so bili večkrat 

zanemarjeni. Sadovi, ki jih je pričakoval od misijona kot dušni pastir, so bili: »Pohorci 

so trdi in včasih hladni ljudje; treba jih je ogreti, da bodo trdno prepričani v veri, 

resnično po veri živeli, to pa se bo pokazalo v molitvi, zasebni in skupni, v obisku sv. 

maše in v pogostem prejemanju sv. zakramentov.« (Žemlič 1963) 

 

 

 

Šoloobveznih otrok 214 

Vpisanih k verouku 204

Obiskuje verouk 157
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Graf št. 3 

Število vernikov pri Sv. Antonu na Pohorju je bilo 250.  

Odstotek udeležbe vernikov pri nedeljski sv. maši: od vseh vernikov se udeležuje sv. 

maše 30 % moških, 40 % žensk in 30 % otrok. Poleti je obisk večji kot pozimi.  

 

Graf št. 4 

Zadnji misijon je bil leta 1919. Vodili so ga lazaristi. Naslednji je bil od 28. aprila do 5. 

maja 1963 v župnijski cerkvi (Žemlič 1963). 

Odstotek prebivalstva na Sv. Antonu na Pohorju leta 
1963 

Kmetov 53 %

Delavcev in uslužbencev 47 %
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Število letnih obhajil je bilo okrog 600, pri tem je treba še dodati 600 obhajil, ki jih 

prejmejo romarji ob prazniku sv. Antona. Vseh obhajil je bilo okrog 1200. 

Šoloobveznih otrok je bilo v župniji 32, prav toliko tudi vpisanih k verouku, dejanski 

obisk pa je bil 29 otrok. Vzroki za zanemarjanje verskega pouka so bili delo in 

malomarnost staršev in otrok. Pobožnosti prvih petkov ni bilo, civilno poročena sta bila 

samo dva para, krščeni so bili vsi otroci. Na leto je bilo povprečno šest krstov, pogrebi 

pa povprečno trije. Brez zakramenta svetega maziljenja sta v zadnjih petih letih umrli 

dve osebi. Od večjih napak vernikov je izpostavil obrekovanje in sovraštvo, vzroki za to 

so bili hudobni jeziki, nevoščljivost in bogokletje. Pijančevanja je bilo precej, a manj 

doma, v gostilnah pa več, ljudje so bili pod vplivom drugih. Ob nedeljah so opuščali 

maše, predvsem zaradi lova in dela, ali pa so bili med mašo zunaj, ne v cerkvi. 

Družinsko življenje je bilo zadovoljivo, molitev v družini je bila prisotna le ponekod, 

zakramente bi bilo potrebno pogosteje prejemati. Žemlič je pričakoval, da bo misijon 

vplival na bolj resen pogled na življenje in prihodnost, ljubezen do domače grude in 

domače cerkve, večjo pripravljenost na žrtve (Žemlič 1963).  

 

Žemlič je svojemu misijonarju Štefanu Zorku zapisal, da je bil misijon že zelo potreben: 

»Potrudil se bom, da bom z Božjo pomočjo in kolikor bo v moji moči pripravil dneve 

svetega misijona. Saj je sveti misijon v moji župniji zelo potreben.« (Žemlič 1962) 

Misijon je bil oznanjen na 1. adventno nedeljo, 2. decembra 1962. Že med samo 

pripravo na misijon je Žemlič sam raznašal vabila po domovih, tudi verniki so bili 

mnenja, da je misijon potreben. 

»Takrat sem vernikom priporočil molitev za uspeh misijona, predvsem molitev svetega 

rožnega venca po domovih. Razdelil sem vernikom listke z molitvijo, ki jih je razmnožil 

lavantinski škofijski ordinariat. Vsaka družina je dobila več izvodov te molitve. Pet 

nedelj pred začetkom svetega misijona je bilo pet nagovorov z misijonsko vsebino: 1. 

Kaj je sveti misijon?, 2. Potrebnost in važnost svetega misijona, 3. Trojni namen 

svetega misijona, 4. Kdo so misijonarji?, 5. Kaj nam je storiti, da se bomo čim bolj 

okoristili z milostmi svetega misijona?. Otroci so se pripravljali na sveti misijon pri 

verouku; razdeljeni so jim bili posebni duhovni šopki, na katere so zapisovali svoja 

dobra dela. Ob zaključku svetega misijona pa so otroci pri darovanju okrog oltarja te 

duhovne šopke prinesli na oltar kot svoj dar. Za uspeh svetega misijona se je molilo po 
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družinah, v Cerkvi pa po vsaki službi Božji, v postu še posebej skupno v Cerkvi vsak 

večer sveti rožni venec in obe molitvi.« (Žemlič 1963) 

Za uspeh svetega misijona je v ta namen opravil šest svetih maš. Misijon je vodil 

salezijanec Štefan Zorko iz Trstenika, pomagal pa mu je selezijanec Egidij Dolinar iz 

župnije Boštanj ob Savi. Kakor je razvidno iz sporeda, so bili v nedeljo štirje govori, 

druge dneve pa en splošni govor za vse zjutraj in en zvečer. V ponedeljek, torek, sredo 

in četrtek je bil po drugi jutranji sveti maši še govor za šolarje. Ta sveta maša in govor 

za šolarje iz previdnosti nista bila vnesena v program, da ne bi šola za otroke priredila 

kaj takega, kar bi jih odvrnilo od svete maše. Prve štiri dni so otroci imeli prosto v šoli 

zaradi 1. maja in so se lahko udeleževali svetih maš in govorov.  

Od torka do petka so bili še štirje stanovski govori, za žene in dekleta pred večerno 

sveto mašo, za može in fante pa po večerni sveti maši. V petek ob 9. uri dopoldne je bila 

sveta maša za stare in bolehne, v soboto ob 9. uri pa za matere z malimi otroki in 

blagoslov otrok. Tako so, razen ponedeljka, bili dnevno štirje govori. V soboto zvečer, 

ob spravni pobožnosti je bil samo en daljši govor. Splošni govori so trajali po 45 minut 

do ene ure, za otroke do 30 minut, stanovski govori za žene, može pa tudi preko ene ure. 

Stanovskih govorov se je udeležilo 151 moških, 230 žensk, 80 fantov in 128 deklet. 

Stanovskih svetih obhajil ni bilo mogoče posebej prešteti, za posamezne dni pa veljajo 

podatki: 

DAN VSEH OD TEGA OTROK 

nedelja 145 137 

ponedeljek 136 106 

torek 238 79 

sreda 304 87 

četrtek 309 129 

petek 329 43 

sobota 262 53 

nedelja 421 74 

ponedeljek 149 ni podatka 

SKUPAJ 2287 709 
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Obhajila so bila razdeljena tudi bolnikom na domovih, štirim v domači župniji in petim 

pri Sv. Antonu na Pohorju. Župnija je po zadnjem štetju imela 890 vernikov; ob 

misijonu je okrog 400 odraslih in 130 otrok opravilo sveto spoved. Misijonarja sta s 

seboj prinesla 700 posebnih spovednih listkov, ki so jih delili vsi spovedniki. Pred 

koncem misijona je listkov zmanjkalo, z verniki, ki so prišli z drugih župnij, je bilo 

spovedanih preko 700 ljudi. 

Misijona so se udeleževali tudi verniki iz drugih župnij in iz župnije Sv. Anton na 

Pohorju. Stanovskih govorov se je udeležila večina mladih vernikov iz župnije Sv. 

Anton na Pohorju, predvsem fantov in deklet, nekaj tudi mož, žena in otrok, čeprav so v 

avgustu leta 1962 tudi sami imeli sveti misijon. Okrog 150 ljudi iz te župnije se je 

udeležilo vsaj enega govora v Vuhredu, tisti, ki so bližje Vuhredu, pa še več. Iz župnije 

Vuzenica je prihajalo okrog 50 ljudi, iz Dobrave in Spodnje Vižinge, ki spadata pod 

župnijo Radlje, okrog 50 ljudi, nekoliko manj pa iz kraja Orlica, ki spada pod župnijo 

Ribnica na Pohorju. Teh je bilo 20 do 30. Od vernikov iz sosednjih župnij so nekateri 

prišli samo k stanovskim govorom, nekateri pa tudi k drugim. Točno število udeležbe bi 

bilo težko ugotoviti. 

Misijonarji vsebinsko liturgične obnove v svojih govorih niso posebej omenjali, v 

župniji se je vršila v smislu navodil o sodelovanju vernikov pri bogoslužju, o tem pa so 

se vsako leto pripravljali in pošiljali statistični podatki in vizitacijska poročila (Žemlič 

1964). 

»Ko sam gledam na trenutni uspeh svetega misijona, posebno na število obiska v drugi 

polovici in proti koncu misijona ter pri stanovskih govorih, potem pa na število 

razdeljenih svetih obhajil, sem mnenja, da se je misijon posrečil. Bojim pa se, da je 

uspeh le bolj zunanji in navidezen in da v dušah ne bo kaj dosti ostalo. O tem sem se v 

teh mesecih po misijonu deloma že prepričal. V Dravski dolini je mlačnost že 

tradicionalna.« (Žemlič 1963) 

»Uspeh svetega misijona skušam utrditi predvsem tako, da pogosto spominjam vernike 

na misijon pri pridigah, otroke pa pri verouku, posebno še na sklepe, ki smo jih takrat 

ali pa bi jih vsaj takrat naj storili. Od vernikov nismo posebej zahtevali, da bi delali 

kake izrecne ali izredne sklepe, tudi ne glede skupne molitve. Seveda pa se je vse to 

vernikom pri misijonu priporočalo. Če pa se je kdo posebej zavezal za skupno molitev 
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svetega rožnega venca, mi ni znano. Kakor pa otroci pri verouku zatrjujejo, so še 

družine, ki skupno molijo.« (Žemlič 1963) 

V dneh od 29. aprila do 2. maja 1965 je bil »mali sv. misijon« ali obnova sv. misijona, 

ki je bil v Vuhredu od 28. aprila do 5. maja 1963. Obnovo je vodil Štefan Zorko, ki je 

vodil tudi misijon, pomagal mu je salezijanec Stanko Rebec. 

Naslednji misijon je bil leta 2004, vodila sta ga kapucina Miha Sekolovnik in Klemen 

Verdev. 

 

4.3.7 Žemličeva skrb za verski tisk 

 

Verski tisk dopolnjuje ustno oznanjevanje Božje besede v pridigi in katehezi. Pravijo, 

da branje človeka oblikuje; če to drži, potem je verski tisk za vsakega kristjana resnični 

spremljevalec. Vedno se obrača na posameznika in ne toliko na občestvo, zato ima velik 

pomen pri oznanjevanju. Tega se je Žemlič dobro zavedal, zato je vestno spodbujal 

vernike, da ostanejo naročniki verskega tiska, vesel pa je bil tudi vsakega novega 

naročnika. Če kdo od naročnikov ni dvignil verskega tiska, mu ga je tudi sam odnesel 

na dom.  

V Vuhredu je bilo v letu 1994 in 1995 890 župljanov, naročnikov na verski tisk pa je 

bilo: 

VERSKI TISK ŠTEVILO 

NAROČNIKOV 

tednik Družina 47 

mesečnik Ognjišče 122 

revija Mavrica 27 

Misijonska obzorja 20 

Mohorjeve knjige 50 

Prijatelj 13 

SKUPAJ VSEH NAROČNIKOV 279 
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4.4 Graditev občestva (koinonija) 

 

Človek kot družbeno bitje svoje vrednote vedno živi v odnosu do drugega. Ta odnos se 

najprej odraža v skupnosti kot neki zaključeni celoti. Skupnost ali občestvenost se v 

Cerkvi označuje kot najbolj notranja povezanost človeka s Kristusom, v kateri se 

uresničuje občestvo z Bogom. »Kar smo torej videli in slišali, oznanjamo tudi vam, da 

bi bili tudi vi v občestvu z nami – in mi smo v občestvu z Očetom in njegovim Sinom 

Jezusom Kristusom.« (1 Jn 1,3) 

Takšna občestvenost vsakega vernika z Bogom je podlaga za občestvenost vseh 

verujočih med seboj. Med nami vlada nekakšno duhovno sorodstvo. V moči te 

»dvojne« občestvenosti, ki je v bistvu ena, vsi verujoči sestavljamo eno skrivnostno 

vesoljno Kristusovo telo. Po krstu smo vcepljeni v Kristusa, postanemo Božji otroci, 

zato smo vsi skupaj ena Božja družina, vsi med seboj pa bratje in sestre. 

»Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli 

prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v 

mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,19–20) Po teh besedah Kristusova 

navzočnost predstavlja posebno vez med člani občestva Cerkve. Vez, ki se v občestvu 

Cerkve oblikuje, je »odnos« – Sveti Duh, ki je navzoč. On je vez ljubezni med Sinom in 

Očetom ter vez ljubezni tudi med tistimi, ki si prizadevajo za odrešenje. Vzgoja za nove 

odnose v občestvu Cerkve je zato veliko več kot psihosociološki proces; je 

uresničevanje odrešenja (Zorec 2009, 86–87). 

Cerkvena občestva povzemajo vse psihološke in sociološke danosti kot tudi zakonitosti 

skupin in občestev, kljub temu pa imajo nekaj svojega. Cilj cerkvenih občestev niso 

samo dobri odnosi, marveč življenje po evangeliju, medsebojna spodbuda in podpora ter 

aktivno vključevanje v družbo s sporočilom veselega oznanila (Stres 1990, 5–25). 

Občestva so se dobro izkazala kot središča krščanske vzgoje in misijonskega 

izžarevanja. Gre za skupine kristjanov na ravni družine ali ožjega okolja, ki se srečujejo 

k molitvi, k branju Svetega pisma, h katehezi, k medsebojni delitvi človeških in 

cerkvenih problemov kot skupne obveznosti. Taka občestva so znamenje življenjske sile 

Cerkve, sredstvo vzgoje in evangelizacije, trdno izhodišče za novo družbo, osnovano na 
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»civilizaciji ljubezni« (CD 46, 33).  

 

Žemlič se je zavedal, da je eden bistvenih elementov graditve občestva tudi družina. 

Čas, ki ga je imel na razpolago, je posvetil tudi obiskom družin. Trudil se je in skrbel, 

da bi družine čim bolj pritegnil k zakramentalnemu življenju. Svaril ter opominjal je 

starše na pomembnost vzgoje otrok, saj so starši tisti, ki v družini položijo temelj, na 

katerem bo otrok zidal svojo hišo.  

»Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, 

ki je zidal svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi 

ter se zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali. Kdor pa te moje 

besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na 

pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi; zagnali so se v to hišo 

in padla je in njen padec je bil velik.« (Mt 7,24–27) 

 

4.4.1 Župnijski pastoralni svet 

 

Po 2. vatikanskem koncilu se začnejo po župnijah ustanavljati Župnijski pastoralni 

sveti, kar je za pokoncilski čas novost. V mariborski škofiji je v juliju 1966 potekal 

pastoralni tečaj za duhovnike. Tečaj je bil dobro pripravljen in potreben ter je po 

Žemličevem mnenju lepo uspel, tako glede vsebine, oblike in metode. Posebej je bil 

primeren razgovor po skupinah. 

»Pri nas ljudje še niso navajeni na tako delo. Skupni razgovori so v začetku suhoparni, 

ker si nihče ne upa župniku svetovati, počasi bo mogoče bolje. Župnik mora zato člane 

večkrat sklicati na zasedanje, se z njimi pogovoriti o vseh obstoječih in porajajočih se 

župnijskih problemih. Tak sestanek pa mora imeti vsestranske načrte: porazdelitev 

nalog, poročila, ugotovitve, nasvete in nove načrte.« (Žemlič 1967) 

Župnijski pastoralni svet je bil v župniji Vuhred ustanovljen leta 1994. Pred njim so to 

nalogo opravljali več ali manj cerkveni ključarji.   
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5. DRUŽINA – GRADITELJICA  OBČESTVA V CERKVI 
 

 

Cerkev se pripravlja na sinodo o družini, ki bo potekala od 5. do 19. oktobra 2014. 

Papež Frančišek sinodi o družini posveča veliko pozornost. Družina igra danes ključni 

pomen pri oblikovanju družbe in Cerkve, saj je njun temelj. Na tej sinodi bodo škofje 

razpravljali o pastoralnih izzivih družine v okviru evangelizacije. Danes imamo vrsto 

novih razmer, ki zahtevajo pastoralno pozornost in zavzetost Cerkve. Vedno več je 

versko mešanih družin, enostarševskih družin, migracijskih pojavov, preoblikovanja 

samega pojma družine, narašča število neporočenih parov, ločitev in istospolnih 

partnerskih zvez, s čimer je pogosto povezano tudi vprašanje posvojitve otrok. 

V 15. stoletju se je v kartezijski paradigmi »narava« ločila od duha in postala predmet 

znanstvenega raziskovanja in tehnološkega obvladovanja. Posledica tega je, da gledamo 

danes na osebo predvsem racionalno, s psihološkega in sociološkega vidika. Za 

psihologijo je značilno, da lahko k osebnosti pristopimo le s posredovanjem drugega, ki 

se pred nami pokaže v svoji osebni drugačnosti. »Kje bi otrok našel nujno potrebna 

posredovanja, da bi mogel s svojimi nogami stopiti na temelj svojega lastnega osebnega 

bivanja? Kako bi mogel odkriti svojo izvorno identiteto, če ne bi pred seboj našel te 

drugačnosti, na katero se navezuje?« (Verlinde 2008, 95–96)  

Žemlič je vedel, da bo padec avtoritete tako v družbi kot v družini povzročil 

nazadovanje verskega življenja in da se bo še bolj poglobila kriza družbe, vzgoje, kriza 

očeta, kriza dialoga med starši in otroki ter tudi duhovna kriza. Rahljala se bo 

občestvenost, s katere krizo se v veliki meri naša družba in Cerkev sooča še danes. 

Žemlič je imel na to temo referat. Izpostavil je nekaj misli o družini in njenem bistvu. 

Kljub prizadevanju Žemlič stika z družinami ni vedno našel. Ovira za to je bila njegova 

prevelika zaposlenost z najrazličnejšim delom, najbolj z veroukom, ki mu je čas razbil 

tako, da ni mogel med ljudi toliko, kot bi si želel. Med počitnicami, ko ni bilo verouka, 

pa so kmetje imeli dosti dela, ostali pa so bili v službah in jih ni bilo doma. Upravljal je 

dve župniji; pozimi je bila težava še večja zaradi slabih vremenskih razmer. Je pa svoje 

poti iz ene župnije v drugo izrabil za obiskovanje družin; kot je omenjal, jih je več 

obiskal pri Sv. Antonu na Pohorju kot pa v Vuhredu.  
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Prepričan je bil, da je treba družine obiskovati; večina si je to tudi želela, posebej še v 

času, ko je v obeh župnijah sam raznašal vabila za sveti misijon. Žal pa tudi takrat vseh 

družin zaradi pomanjkanja časa ni mogel obiskati. O obiskih duhovnika pri družinah je 

zapisal: »Obiski naj bodo kratki in naj ne vzbujajo videza, da bi duhovnik od ljudi ob 

teh obiskih karkoli želel ali pričakoval. Ako verniki sami duhovniku kaj postrežejo ali 

drugače kaj ponudijo, mora sam presoditi, kaj mora prejeti in kaj odkloniti. V nekaterih 

slučajih je potrebno eno, v nekaterih pa drugo.« (Žemlič 1964, Bistvo družine) 

Že takrat je opazil, da razmerje glede na patriarhalnost in sodobnost
6
 družin v obeh 

župnijah ni bilo enako. Župnija Sv. Anton na Pohorju je imela po večini kmečke, 

deloma tudi delavske družine, v katerih je imel več besede oče. Značaj teh družin je bil 

še v večini patriarhalen, vsaj pri 80-ih odstotkih družin.  

V župniji Vuhred pa je bilo razmerje ravno obratno. Družine tukaj so bile v večini 

delavske in uslužbenske, kmečkih pa je bilo zelo malo, 17 odstotkov; razmerje velja še 

danes. V družinah v Vuhredu je bilo več sodobnosti kot patriarhalnosti, vodenje družine 

sta si v enaki meri delila mož in žena.  

Odnos in vzgoja otrok sta bila v družinah s patriarhalno ureditvijo boljša, kar se je jasno 

videlo v obeh župnijah. V kmečkih družinah je bila vzgoja otrok boljša, ker so bili starši 

doma, otrokom so se lahko bolj posvečali in jih zaposlili z različnim delom. Otroci iz 

družin delavcev in uslužbencev so bili več ali manj prepuščeni cesti ali igrišču, kjer so 

bili brez nadzora in tako bolj izpostavljeni slabim vplivom. Zato je bila vzgoja takih 

otrok veliko težja, tako doma kot v šoli in pri verouku. S temi otroki so imeli starši tudi 

sami velike težave, ker jih niso ubogali. Sam je zapisal v referatu za dekanijsko 

konferenco: »Vzgoja, posebno vzgoja mladih ljudi je v veliki meri takšna, da ruši 

avtoriteto, ker daje človeku zavest neke napačne enakosti, svobode in neodvisnosti. Res 

je, da smo pred Bogom vsi ljudje enaki, enakovredni, da pred Bogom ni več sužnja ne 

svobodnega, po Pavlovih besedah celo ni več niti Grka ne Juda, ker smo vsi ljudje bratje 

v Kristusu, vendar pa je še vedno v veljavi 4. Božja zapoved, ki veže ne samo otroka do 

staršev, marveč tudi duhovnika do njegovih predstojnikov.« (Žemlič 1954) 

Žemlič je opozarjal, da mora oče v družini nujno opravljati svoje poslanstvo. Oče je 

tisti, ki naj daje zgled družini s svojo vernostjo. Veliko težje so se zgledovali pri 

                                                 
6
 Žemlič je sodobne družine imenoval tovariške družine. 
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družinah, kjer je bil oče zaposlen in bolj redko doma, še posebno, če tudi sicer ni bil 

veren ter ni izvrševal verskih dolžnosti. V takšnih razmerah je težko biti dušni pastir 

svoji družini. Očete je ob različnih priložnostih večkrat opozarjal na to. Trdno je bil 

prepričan, da je treba širiti apostolski duh v družinah in ga prenašati na otroke, saj dobri 

otroci dostikrat pritegnejo tudi svoje starše in jih pripeljejo v cerkev. Že otrokom je 

potrebno priporočati skupno molitev v družini, nedeljsko sveto mašo, pogosto 

prejemanje svetih zakramentov, branje verskega tiska in drugih knjig z duhovno 

vsebino. Prvi pogoj pri tem pa je, da otroci redno prihajajo k verouku, ker bodo slabi 

obiskovalci verouka tudi slabi apostoli v družini. Posebno pa pomaga misijon v župniji 

in druge cerkvene slovesnosti. Pri tem pa velja pregovor: »Besede uče, vzgledi vlečejo« 

(Žemlič 1964, Bistvo družine). 

Žemlič je bil prepričan o pomembni vlogi družinskega očeta, za vzornika je postavljal 

sv. Jožefa, moža Device Marije, ki je kot oče lahko vzgled vsem očetom v družini v 

smislu graditve občestva, povezovanja in iskanja identitete otroka. 

Zakaj svetega Jožefa? »Zdi se mi, da nam ima ta ponižna in diskretna oseba v naši 

kulturi iskanja nove identitete, novega očetovstva, nekaj povedati. On Otroka, za 

katerega je prevzel skrb, ni spočel, pa vendar je šel do konca v svojem poslanstvu, ki 

mu je bilo zaupano. Ne zavzema mesta Boga, a pred njegovim klicem ne pobegne. 

Gospodovih darov si ne lasti, temveč popolnoma prevzame odgovornost, ki je njegova. 

V tem stalnem dialogu z Bogom, ki ga spoštuje in z zaupanjem ljubi, odkriva svojo 

očetovsko identiteto ter hkrati omogoča Otroku, da le-ta najde svojo. V času, ko 

zahodna kultura dvomi sama o sebi in doživlja vrtoglavice, ko svoje poglede utaplja v 

mistiko praznine, nas sveti Jožef vabi h koraku tihega zaupanja v upravičenost 

krščanskega upanja ter v neminljivost evangeljskih vrednot.« (Verlinde 2008, 221) 

Ob sestavljanju mozaika Žemličevega življenja sem spoznal, da si je kot dušni pastir 

vedno prizadeval za gradnjo občestva, kar je ena izmed temeljnih oblik pastoracije. V 

kakšni meri mu je to uspelo, lahko vidimo danes ob pogledu na življenje in delo župnije 

Vuhred in Sv. Anton na Pohorju. Bil je sejalec Božje besede, sejalec, ki seje obilno, 

zato je tudi danes žetev obilna.  

Na svoji življenjski poti se je srečeval z mnogimi preizkušnjami, od druge svetovne 

vojne, študija teologije na Madžarskem, prepovedi uporabe materinega jezika v 
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sombotelskem bogoslovju, do okoliščin zaradi povojnega totalitarnega režima. Vse to 

ga je zelo bolelo, zato si je močno prizadeval graditi občestvo v Cerkvi, ki ne bo 

pozabljala na mir, materni jezik, izročilo prednikov, spoštovanje vsakega posameznika 

v družbi ter pristni odnos do Boga in bližnjega.  

V Žemličevem življenju je bila v ospredju služba duhovnika, ki se je vidno odražala v 

služenju Bogu in bližnjemu. V njegovi preroški službi je nenehno opominjal, svaril in 

bil tudi kritičen do posameznikov, ki so se oddaljili od Boga. Vedno pa je poudarjal, da 

nad smrtjo kraljuje življenje in da smrt nikoli ne bo imela zadnje besede, da kristjanov 

pogled ni zazrt v grob, temveč v Kristusu sega onkraj groba.  
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SKLEP 

 

 

Štefan Žemlič je bil s svojim dušnopastirskim delom in življenjem pričevalec Cerkve. 

Vestno je sledil smernicam koncilov, še posebej 2. vatikanskega koncila, ter jih vnašal v 

konkretno župnijsko in dušnopastirsko življenje.  

Njegove sanje za duhovni poklic so rasle v družini kakor tudi v kraju, kjer je bival. 

Najprej je postal redovnik cistercijan v Stični, a mu je zaradi vojnih razmer Bog začrtal 

pot svetnega duhovnika. 

Ves čas študija teologije v Sombotelu je potekal v vojnih razmerah. Velika težava je 

nastopila že na samem začetku zaradi zaobljub, ki jih je dal v samostanu v Stični za tri 

leta. Tako je postal v veliki dušni stiski razpet med poklicem redovnika in duhovnika; 

razmere so se uredile po letu dni. Od Kongregacije za redovne poklice je dobil odvezo 

od zaobljub; tako se je lahko z vso predanostjo posvetil študiju.  

Še pred koncem vojne je bil posvečen v duhovnika; z dekretom madžarskega škofa 

Sándorja (Aleksandra) Kovácsa se je odpravil za kaplana v Bogojino. Ker pa se je takrat 

veliko slovenskih duhovnikov vrnilo v Prekmurje, mu ni bilo treba opravljati službe 

kaplana, zato je nekaj časa preživel pri starših. 

Kmalu zatem je bil umeščen za župnijskega upravitelja v Vuhred in k Sv. Antonu na 

Pohorju. Začetek v Vuhreški župniji je bil težak: izropano župnišče, pot k Sv. Antonu 

na Pohorju je bila dolga, za kar je potreboval veliko časa in moči. Takratna oblast je 

zelo nasprotovala njegovemu pastoralnemu delu, sledile so mnoge denarne kazni in celo 

zapor. Vendar na drugače misleče ljudi nikoli ni gledal s sovraštvom, ampak je človeka 

gledal kot Božjo podobo. Iz njegovega oznanjevanja in zapisov lahko razberemo, kako 

goreče se je zavzemal za bližnjega, ne glede na versko prepričanje, stan ali starost. Kot 

duhovnik katehet se je močno trudil pritegniti mlade in jih navdušiti za Božjo ljubezen, 

čeprav so bile takratne razmere nenaklonjene verskemu poučevanju. Ker pa je bil 

iznajdljiv, je vedno našel pot in način za izobraževanje otrok v duhu Cerkve. Starše je 

nenehno osebno ali prek homilij in katehez opozarjal na pomembnost vzgoje, saj se je 

zavedal, da bo le sodelovanje med starši in duhovnikom tudi pri verski vzgoji obrodilo 

dobre sadove.  
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Dosleden in vztrajen je bil pri pripravah na zakramente. Vedno znova je poudarjal, da 

naj starši sodelujejo in spodbujajo otroke na prejem zakramentov, župnijsko občestvo 

pa naj pri tem sodeluje z molitvijo. Posebej velik poudarek je dajal družinskemu 

življenju. Zelo je poudarjal zakrament svete spovedi. Globoko se je zavedal, kako zelo 

potrebujejo duhovnika tudi ostareli in bolni; vedno jim je bil pripravljen nuditi pomoč in 

tolažbo. Večkrat je prehodil obe župniji, da jih je obiskal. 

Veliko skrb in prizadevanje je namenjal povezovanju dekanijskih duhovnikov. Bil je 

človek dialoga, zato se je vedno zavzemal za sodelovanje, medsebojno posvetovanje in 

pogovor. Dosledno je upošteval odloke 2. vatikanskega koncila ter napisal nekaj 

referatov za dekanijska srečanja. 

Bil je tudi goreč glasbenik. Sam je poučeval orgle in petje, harmoniziral nekaj pesmi in 

pripravil tudi predavanje »Kateheza in petje« za katehete in katehistinje v Mariboru.  

V svojem pastirskem delovanju je organiziral in sodeloval na več ljudskih misijonih, 

tudi v sosednjih župnijah, da bi poglobil vero župljanov, saj se je sam zavedal, kako 

težka in strma je pot, ki vodi k Bogu.  

Zgodba iz enega od njegovih nagovorov govori o starem zapuščenem zvoniku ob 

porušeni cerkvi, ki jo je zob časa spremenil v razvalino. Le zvonik je ostal in kljuboval 

času in vremenu. Nekoč je mimo prišel popotnik, videl razvaline, šel do zvonika in 

prijel za zarjavelo žično vrv ter začel zvoniti. Ob udarcih na zvon se je na sivih zidovih 

zvonika prebudilo življenje. Prestrašeni netopirji in sove ter vsi drugi prebivalci zvonika 

so zapustili svoje bivališče, kjer so leta živeli v nemotenem miru. Popotnik je zvonil in 

zvonil, dokler se ni utrudil. Ko je izpustil vrv, je bil zvonik očiščen vseh prebivalcev 

(Žemlič 1963, IV. govor). 

Med svoje vernike je prišel kot dušni pastir, da bi »zvonil« in »zvonik« očistil vsega 

tistega, kar vsakega človeka ovira na njegovi poti k Bogu. Skoraj 60 let dušnega 

pastirstva si je goreče prizadeval vrniti človeka na pravo pot, ki je pot resnice, vere, 

upanja in ljubezni.  

Kot je rad sam povedal: »Per aspera ad astra.« – Po  strmi poti do zvezd.   
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POVZETEK 

 

 

Štefan Žemlič se je rodil v Lipovcih, v župniji Beltinci, 21. avgusta 1919. Po osnovni 

šoli se je vpisal na realno gimnazijo v Murski Soboti, po končanem prvem razredu pa se 

je prepisal na klasično gimnazijo v Ljubljano. Po končani maturi se je odločil za poklic 

redovnika cistercijana in nadaljeval študij teologije v Ljubljani. Vendar pa so vojne 

razmere preprečile nadaljevanje študija, zato se je vrnil na svoj dom v Prekmurje. 

Kmalu zatem je nadaljeval študij v Sombotelu na Madžarskem, kjer ga je škof Sándor 

(Aleksander) Kovács zaradi konca vojne in vdora Rdeče armade na Madžarsko 

predčasno posvetil na praznik Brezmadežne, 8. decembra 1944. Kot duhovnik se je 

vrnil nazaj v Prekmurje aprila leta 1945. Za kratek čas je dobil službo kaplana v 

Bogojini, kmalu zatem pa je od lavantinskega škofa Ivana Jožefa Tomažiča dobil dekret 

za župnijo Vuhred. Kot župnijski upravitelj v Vuhredu je v soupravo dobil še župnijo 

Sv. Anton na Pohorju. Svoje dušnopastirsko delo je opravljal zavzeto in požrtvovalno.  

Na liturgičnem področju se je navduševal nad prenovo bogoslužja in liturgičnih obredov 

po smernicah 2. vatikanskega koncila. 

Kot goreč in neutruden katehet je mlade vabil k petju, k sodelovanju pri bogoslužju, 

glasbenemu izobraževanju, verskemu sodelovanju ter pripravi na zakramente. Pri tem 

pa je imel številne težave s strani takratne oblasti, ki njegove vneme nikakor ni mogla 

pogasiti. Z zgledom in besedo je vabil vernike k pozornemu in spoštljivemu odnosu do 

Boga in bližnjega. Organiziral in sodeloval je na več ljudskih misijonih, saj je s tem 

želel vernikom poglobiti vero in življenje po zakramentih. V molitvi se je zavzemal za 

duhovniške poklice, duhovnike je nenehno pozival k sodelovanju. V veliki meri pa si je 

prizadeval v ospredje postaviti družino kot osnovno celico za gradnjo občestva v obeh 

župnijah.  

Bil je pričevalec z besedo in podobo. 

Ključne besede: študij teologije, pastirsko delo, liturgično področje, katehet, duhovniški 

poklici, gradnja občestva.  
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SUMMARY 
 

Štefan Žemlič was born on 21 August 1919 in Lipovci, in Beltinci parish. After he 

finished elementary school, he enrolled in a realka secondary school in Murska Sobota, 

but transferred to a classical gymnasium in Ljubljana after completing the first grade. 

After he passed the matura, he chose the profession of a cisterian monk and went on to 

study theology in Ljubljana. However, the war conditions prevented his study, and for 

this reason he returned home to Prekmurje. Shortly thereafter he continued his study in 

Sombotel in Hungary, where bishop Sándor (Aleksander) Kovács ordained him as a 

priest prematurely because of the end of the war and the advance of the Red Army into 

Hungary, on the Feast of the Immaculate Conception on December 8 1944. As a priest, 

he returned to Prekmurje in April of 1945. He then became a chaplain in Bogojina. He 

recieved a decree from the bishop of Lavant Ivan Jožef Tomažič for the Vuhred parish 

as a warden of the parish. He also recieved the Sv. Anton parish into joint wardship. He 

fulfilled his duties eagerly and selflessly.  

In the liturgical field, he was always enthused about the renovation of worship and 

liturgical ceremonies along the guidelines of the Second Vatican Council. 

As a fervent and tireless catechist, he invited the young to participate in the worship, 

musical education, singing, religious cooperation and the preparation for the 

sacraments. He had many problems with the authorities that could not extinguish his 

zeal. He always invited the faithful to an attentive attitude towards God and their 

neighbour. He organized and participated in multiple people's missions because he 

wanted to deepen the faith of the religious and their adherence to the sacraments. In his 

prayers, he wished for spiritual professions. He appealed other priests to participate. He 

campaigned greatly to construct a community in both parishes. He emphasized family 

as the basic building block of the community. He was a witness with the word and the 

figure. 

Key words: study of theology, shepherd's work, liturgical field, catechist, spiritual 

professions, construction of community.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Spomin na g. Štefana 
 

Leta hitro minevajo in spomini bledijo, še posebej ob toliki množici informacij, dogodkov in 

sprememb v družbi, svetu in Cerkvi. Vendar so ljudje, osebe, dogodki, ki ne morejo v pozabo. 

Nekateri ljudje s svojim življenjem, delom, navzočnostjo tako zaznamujejo kraj in ljudi, kjer 

so živeli, da njhov spomin ostaja živ tudi, ko odidejo. 

Tak človek je bil vuhreški župnik g. Štefan Žemlič, kot človek, kot duhovnik. Nekaj bežnih 

spominov na njegovo življenje in delo v župniji Vuhred, v dekaniji Radlje-Vuzenica. 

Kot duhovnika sva živela v isti dekaniji več kot trideset let. Dokler sta bili to dve dekaniji, sva 

se srečevala bolj redko, ko pa sta se dekaniji povezali v eno dekanijo Radlje-Vuzenica, sva se 

redno srečevala na mesečnih duhovnih srečanjh. Dekanijski duhovniki so ga predlagali za 

prodekana in tako sva se še bolj povezala v skrbi za dekanijo. Kot starejši in izkušen duhovnik 

mi je bil v veliko podporo in pomoč pri načrtovanju dekanijskega dela, z veseljem pa me je 

nadomestil tudi v času moje odsotnosti. Povezala naju je zavest, da sva najprej duhovnika 

vsak na svoji župniji in da skupaj z drugimi duhovniki skrbimo za uspešno pastoralno delo in 

življenje v naših župnijah. 

V Vuhredu je bil nastavljen za župnika kmalu po novi maši, rad je imel Vuhrečane. Bil je 

pravi dušni pastir, kakor oče velike družine. Poznal je vse družine v kraju, poznal vsakega 

farana, krajana. Z njimi je delil lepe in težke trenutke, z njimi je trpel in se z njimi veselil. 

V soupravo mu je bila dodeljena župnija Sv. Anton na Pohorju. Ta župnija, ti župljani so bili 

njegova posebna skrb in tudi njegova posebna ljubezen. Rad je zahajal k Sv. Antonu na 

Pohorju. Tudi tu je poznal vsak dom in vse družine. 

Kot duhovnik je bil zelo skrben, natančen in do konca dosleden, tudi kot skrben gospodar, vse 

dokler so mu to dopuščale telesne in duhovne moči. 

Pri bogoslužju se je dosledno držal predpisov, kar je bilo za župljane včasih tudi prezahtevno. 

Kot spovednik je bil vedno na razpolago v domačih župnijah, rad je prišel na pomoč tudi 

drugim duhovnikom, kadar koli ga je kdo potreboval in prosil za pomoč. 
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Znan je bil tudi kot glasbenik in kot organist. Prirejal je tudi ljudske pesmi za zborovsko petje. 

V sodelovanju z župnikom Jožetom Tovšakom je prirejal Tovšakove pesmi, od katerih so 

danes mnoge ponarodele. Veliko truda in napora je vlagal v cerkveno petje v domači župniji. 

V dekaniji je skrbel za letna srečanja cerkvenih pevskih zborov. 

To, kar mi je ostalo živo v spominu in za kar sem mu kot duhovniku in človeku globoko 

hvaležen, pa je, da je ob vseh darovih, ki mu jih je Bog naklonil, ostal preprost, ponižen 

skromen, ljubezniv. Vedno je bil najprej duhovnik. Imel je poseben čut za edinost in 

povezovanje med duhovniki, krajani in vsemi ljudmi dobre volje. 

Kot tak g. Štefan Žemlič Vuhreški ostaja živ med nami in v nas, ostaja del nas. 

Anton Šeruga (dekan v pokoju) 
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Priloga 2: Spomin na Štefana Žemliča 

 
Težko je v nekaj besed strniti življenje s Štefanom Žemličem, vuhreškim gospodom 

župnikom in antonskim soupraviteljem. 

Človek se čuti ob njem majhnega. Zanj bi lahko zapisali, kar beremo o Janezu Krstniku: 

“Povem vam: Med rojenimi od žená ni večjega od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v 

Božjem kraljestvu večji od njega.” (Lk 7,28) 

Pisalo se je leto 1997, ko sem bil imenovan za župnika župnije Ribnica na Pohorju. Ker 

dekana g. Ernesta Berložnika v dneh pred 1. avgustom ni bilo doma, sem se šel predstavit 

prodekanu g. Štefanu Žemliču. Sprejel me je z zvedavim vprašanjem: “A ti si moj novi 

sosed?” in velikim veseljem. Seveda me je moral takoj predstaviti tudi gospodinjama Roziki 

in Micki. V njegovi pregovorni “prekmurski dobroti” sem bil takoj postrežen in v isti sapi mi 

je ponudil čas in pomoč, da greva v ribniško faro – na ogled. 

To je bilo moje prvo srečanje s Štefanom Žemličem.  

Leta, ki sva jih skupaj preživela, kot soseda, so bila res bogata. Sedem let, do oktobra 2004, 

sva skupaj načrtovala pastoralno delo, nazadnje medžupnijski misijon, znotraj dekanijskega. 

Predlog, da skupaj sestaviva program za vuhreško, antonsko in ribniško faro, je takoj in z 

veseljem sprejel. In potem je sodeloval in se razdajal v vseh treh župnijah. S svojo življenjsko 

modrostjo in pastoralno širino je bogatil ne samo udeležence misijona, ampak tudi voditelje – 

kapucine same.  

Doživljal sem ga kot “Rubena”, najstarejšega Jožefovega brata, v dekaniji. Službe v dekaniji 

so bile razdeljene, pač kot so bile. A služenje, oziroma, kaj je služenje, to pa smo imeli 

duhovniki najlepši zgled in vzor v župniku Štefanu. Zanj ni bilo nič na tem svetu težko. Imeti 

3 ali 4 maše, na treh ali štirih različnih krajih. Dajal in razdajal se je razsipno za vse, brez 

izjeme. Nikoli ni znal reči “ne”, vedno je bil pripravljen pomagati. 

Zase lahko rečem, da sem bil v tistih letih “Benjamin”, najmlajši Jožefov brat. A me je g. 

župnik Štefan sprejemal kot sebi enakega kljub razliki v letih, kljub pastoralni neizkušenosti, 

kljub mladostni vihravosti. V največjo čast pa sem si vedno štel dejstvo, da sem ga smel 

klicati z “otroškim” imenom Števek, tako kot ga je klicala mama. 

Ja, župnik Štefan Žemlič je pustil globok pečat v srcih mnogih faranov in tudi duhovnikov. 
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Še danes po župnijah, kjer je deloval, slišite nič kolikokrat: “Ja, pri našem rajnem g. župniku 

pa je bilo to tak …”  

Od njegove smrti je minilo že nekaj let in mislim, da tudi v naslednjih njegov spomin ne bo 

zbledel. 

 

Fredi Mlinarič 

župnik župnije Ribnica na Pohorju 

soupravitelj župnije Sv. Anton na Pohorju 
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Priloga 3: Spomini na župnika Štefana 
 

Spomini na župnika Štefana so tako zelo živi. Vedno se zelo rada spominjam maš, pri katerih 

sem kot organistka sodelovala že kot desetletna deklica. Vedno je bilo pestro in takrat celo 

stresno, sedaj, ko se spomnim nazaj, pa polno izkušenj. Gospod Štefan je bil namreč izjemen 

glasbenik, zato preprosto ni razumel, da bi kot majhno dekle rada nekatere note pregledala in 

preigrala že kakšen dan prej, in da je bilo včasih kar zelo stresno, ko mi je dal seznam pesmi 

tik pred mašo. Šele sedaj se zavedam, da je v meni videl potencial in da je zaupal mojemu 

prima vista branju, saj vseh skladb preprosto takrat še nisem mogla znati, sam pa je razporejal 

skladbe tako, da se čez leto nobena ni ponovila in so nekatere prišle na vrsto le po nekaj letih. 

S tem sem si pridobila izjemno izkušnjo branja not, ki mi je kasneje v življenju ničkolikokrat 

prišla zelo prav.   

Gospod Štefan je imel absoluten posluh, saj je vse pesmi vedno zapel v predpisani tonaliteti 

brez kakršnekoli predhodne intonacije. Tudi odpeve med mašo je pel vedno na določenem, 

dogovorjenem tonu, od katerega ni bilo odstopanj, razen če je bil večji praznik ali če je 

deževalo. Sam mi je ob začetku sodelovanja povedal, da bo ob večjih praznikih pel vse, kar 

pač se pri maši poje, pol tona višje, ob deževnem dnevu pa bo njegovo petje pol tona nižje od 

najinega dogovora. 

Ko sem že nekajkrat igrala pri maši, mi je po eni izmed teh razložil in pokazal, kako naj igram 

odpeve. Poznal je tudi harmonijo, seveda pa tudi gregorijanski koral. Ko sem študirala glasbo 

na Akademiji za glasbo v Ljubljani in sem mu povedala, da se učimo gregorijanski koral, je 

bil zelo vesel. Njegove besede so bile približno take: “Potem pa lahko pojeva danes alelujo in 

psalm v 5. tonovskem načinu!” In sva pela … Gospod je kar žarel! 

Spominjam se, kako me je med že potekajočo procesijo na Sv. Antonu hitro poklical k sebi in 

mi dejal: “Pozabil sem ti povedati, da imajo te orgle skrajšano oktavo,” nakar mi je hitro 

razložil, kako naj igram v takšnem primeru. 

Veliko je dogodkov in veliko spominov, saj sva dolga leta sodelovala. 

Bil je resnično izjemen človek, poln različnih znanj – in le eno od teh je bila glasba. Vendar 

znanje glasbe ni bilo le skromno in površno, temveč kar konkretno in zelo zelo dobro. 
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Spomnim se celo telefonskega pogovora, ko sem bila še v drugem razredu osnovne šole. 

Takrat sem namreč začela obiskovati pouk teorije glasbe in učili smo se lestvico. Žal mi 

razlaga v šoli ni bila dovolj jasna in bila sem obupana, ker je nisem razumela. Mama je 

predlagala, da pokličeva gospoda župnika in v nekaj minutah mi je bila snov popolnoma 

jasna.  

Eden izmed spominov je tudi ta, o katerem mi je pripovedovala mama. Moja starša sta bila 

namreč ena izmed prvih, ki sta imela v njegovi mladosti doma televizijo. Redno je prihajal k 

nam. Program je imel točno »nagledan« in želel je videti vse opere, ki so bile predvajane. 

Na vprašanje, ki sem mu ga nekoč zastavila: “Kje ste se vse to naučili?” mi je odgovoril: 

“Veš, moj sošolec je bil Primož Ramovš! Le kako ne bi potem vsega tega znal …” 

 

Tadeja Vulc 

  



vii 
 

Priloga 4: Kronologija  
 

ŠTEFAN ŽEMLIČ  

 Rojen: 21. avgusta 1919, Lipovci, h. št. 72, župnija Beltinci. 

 Oče: Andrej Žemlič, roj. 21. novembra 1869, umrl 30. januarja 1950.  

 Mati: Marija, roj. Sraka, roj. 8. decembra 1880, umrla 26. januarja 1951. 

 Krščen: 21. avgusta 1919; krstitelj: Štefan Kühar, župnik. 

 Osnovna šola: Lipovci od 1. septembra 1926 do 30. junija 1931. 

 Gimnazija: v Murski Soboti od 1. septembra 1931 do 30 junija 1932. 

 Gimnazija: v Ljubljani šolsko leto 1932–33, Poljanska gimnazija v Ljubljani šolska 

leta 1933–34 do 1938–39, Klasična gimnazija v Ljubljani. 

 Samostan Stična: od 28. avgusta 1939 (redovne zaobljube za tri leta) do 27. aprila 

1941 cistercijan.  

 Študij teologije v Szombathelyu: od septembra 1941 do 1. aprila 1945. 

 

Prejeti redovi:  

 PT (prima tonsura): 28. februarja 1943. 

 OL (ostiariatus – red vratarja, lectoratus – bralca): 4. aprila 1943.  

 EA (exorcitatus – red izganjalca hudobnega duha, acolythatus – strežnika): 2. maja 

1943. 

 Subdiakonat: 6. februarja 1944. 

 Diakonat: 11. junija 1944. 

 Duhovnik: 8. decembra 1944 v Szombatelyu, od sombotelskega škofa Sándorja 

(Aleksandra) Kovácsa.  

Vse redove je prejel v Szombathelyu. 

 

Kot duhovnik deloval: 

 Kaplan v Bogojini: od 25. marca 1945 do 3. junija 1945 (de iure). 

 Provizor ali župnijski upravitelj v Vuhredu: od 3. junija 1945 do 15. julija 1954. 

 Soupravitelj pri Sv. Antonu na Pohorju: od 23. novembra 1945 do 1. junija 1988. 

 Inkardiniran: do 1. septembra 1946 v sombotelsko škofijo, nato v lavantinsko škofijo.  

 Vikar namestnik v Ribnici na Pohorju: od 12. marca 1949 do 14. avgusta 1949. 

 Vikar namestnik v Radljah ob Dravi: od 22. aprila 1952 do 15. maja 1952. 
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 Župnik v Vuhredu: od 15. julija 1954, umeščen 8. avgusta 1954, do 4. oktobra 2004. 

 Župnijski soupravitelj v Radljah ob Dravi: od 10. aprila do 15. julija 1959. 

 Župnik pri Sv. Antonu na Pohorju: od 1. junija 1988 do 4. oktobra 2004. 

 Vikar namestnik za Radlje ob Dravi: od 1. septembra do 30. novembra 1995. 

 

Dodatne službe:  

 Prodekan za dekanijo Radlje-Vuzenica: od 3. maja 1975 do 23. aprila 1981. 

 Prodekan za dekanijo Radlje-Vuzenica: od 23. aprila 1981 do 5. maja 1986. 

 Prodekan za dekanijo Radlje-Vuzenica: od 5. maja 1986 do 7. februarja 1991. 

 Prodekan za dekanijo Radlje-Vuzenica: od 7. februarja 1991 do junija 1996. 

 Častni konzistorialni svetovalec mariborske škofije: 15. januarja 1993. 

 

Duhovniški jubileji:  

 Srebrnomašnik: 8. decembra 1969. 

 Zlatomašnik: 8. decembra 1994. 

 Biseromašnik: 8. decembra 2004 (obhajal na lovrenško nedeljo, 8. avgusta 2004). 

 

Dodatki:  

 Vojaški rok v Szombatelyu od 1. julija 1943 do 31. avgusta 1943. 

 V zaporu od 16. junija do 4. avgusta 1947 na Prevaljah. 

 Župniški izpit opravil 6. in 7. oktobra 1948 na škofijskem ordinariatu v Mariboru. 

 Na orožnih vajah od 2. do 18. septembra 1957 v Ljubljani. 

 Rojen je bil v resnici 20. avgusta 1919 ob 23. uri. Krščen takoj naslednji dan. V krstni 

knjigi zapisan isti datum rojstva kot krsta. 

 Umrl v bolnišnici 4. oktobra 2004 okrog tretje ure zjutraj.  

 

  



ix 
 

Priloga 5: Listina posvetitve 
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Listina posvetitve je v prevodu dr. J. Smeja: 

ALEXANDER KOVÁCS 

PO MILOSTI BOŽJI IN APOSTOLSKEGA SEDEŽA ŠKOF SOMBOTELSKI IN 

APOSTOLSKI ADMINISTRATOR PREKMURJA 

 

Št. 875./1945. 

 

     Pozdrav vsem, ki bodo to brali! 

 

S tem verodostojno potrjujemo in vsem, ki se jih tiče, naznanjamo, da je bil naš, v 

Kristusu ljubljeni prečastiti Štefan Žemlič, 8. decembra 1944 posvečen v duhovnika in da je 

duhovnik naše sombotelske škofije. Trenutno je kaplan v Bogojini. Odpotoval je z našim 

predhodnim znanjem in dovoljenjem. Kolikor je nam znano, ni zapadel nobenim cerkvenim 

kaznim in cenzuram. 

Imenovanega duhovnika potemtakem vsem, h katerim bo prišel, v Gospodu očetovsko 

priporočamo.  

Dano v Sombotelu, v stavbi naše običajne rezidence, 27. marca leta Gospodovega 

tisoč devetsto petinštiridesetega, v drugem letu našega škofovanja. 

 

 

Pečat: 

ALEXANDER KOVÁCS 

ŠKOF SOMBOTELSKI 

Aleksander 

            škof 

Po uslužnem naročilu: 

Dr. Gyula Szakos, tajnik 
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Priloga 6: Dekret za Bogojino 
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Odlok je v prevodu dr. J. Smeja: 

 

OD SOMBOTELSKEGA ŠKOFA 

Št. 880/1945 

V Kristusu ljubljeni sin! 

 

S pričujočimi vrsticami Te imenujem za bogojinskega kaplana, in sicer s takojšnjo pravno 

veljavo. 

Dokler se drugače ne odloči, stopi za zdaj v stik z gospodom Hauko Jožefom, župnikom v 

Bogojini.  

Na tvoje delo kličem obilni blagoslov presvetega srca. 

Priporočam se ti v molitev in ostajam tvoj, v Kristusu dobrohotni oče: 

 

+Sándor 

škof, apostolski administrator 

Sombotel, 25. marca 1945 

 

Pečat: ALEKSADER DE KOVACS 

EPISCOPUS SABARIENSIS 

 

Prečastitemu gospodu 

Štefanu Žemliču, kaplanu 

      Bogojina 
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Priloga 7: Dekret za Vuhred 
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Priloga 8: Kanonična umestitev za Vuhred 
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Priloga 9: Štefan Žemlič cistercijan 
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Priloga 10: Štefan Žemlič duhovnik 

 

 

 



 

 

 

IZJAVA O AVTORSTVU 

 

Spodaj podpisani BLAŽ KRISTAN, z vpisno številko 50050055, rojen 2. 01. 1969  v kraju 

Slovenj Gradec, sem avtor diplomskega dela z naslovom PASTORALNA DEJAVNOST 

ŠTEFANA ŽEMLIČA, ŽUPNIKA V VUHREDU IN PRI SV. ANTONU NA POHORJU. 

V Ljubljani, 

 


