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Slovenski duhovniki in njihovo delovanje v sloven-
skih društvih na Hrvaškem v prvi polovici 20. stoletja
Slovene Priests and Their Service in Slovene Associati-
ons in Croatia during the First Half of the 20th Century

Povzetek: O zgodovini slovenstva na Hrvaškem se raziskuje in piše relativno malo, 
predvsem pa je zanemarjena zgodovina delovanja slovenskih duhovnikov na 
Hrvaškem, ki so bili s svojim delovanjem (poleg duhovne oskrbe in vpliva na 
moralne vrednote) vključeni v slovenska društva na Hrvaškem in so vplivali na 
ohranjanje slovenskega jezika, kulture ter narodne identitete. Njihova vloga je 
izjemno pomembna predvsem v prvi polovici 20. stoletja, nato pa se začne za-
radi političnega sistema v nekdanji Jugoslaviji zmanjševati. Pomen duhovnikov 
je velik tako za slovenske skupnosti v sosednjih državah kot tudi za slovenske 
skupnosti v izseljenstvu. V prispevku sta prikazana delovanje slovenskih duhov-
nikov med Slovenci na Hrvaškem, in sicer predvsem v slovenskih društvih, ter 
njihov trud za ohranjanje slovenskega jezika in kulture na neslovenskem podro-
čju skupne države v obdobju do začetka druge svetovne vojne. Prispevek teme-
lji na obstoječi znanstveni literaturi ter podatkih iz slovenskih in hrvaških zgo-
dovinskih časopisov.

Ključne besede: Slovenci na Hrvaškem, slovenski duhovniki na Hrvaškem, slovenska 
društva na Hrvaškem

Abstract: The history of Slovenianhood in Croatia is relatively little researched and 
written about, but especially neglected is working history of Slovene priests in 
Croatia, who, apart from providing spiritual care and impact upon moral valu-
es, participated in Slovene associations, thus having exerted great influence 
upon preservation of Slovene language, culture and ethnic identity. Their role 
was especially important in the first half of the 20th century, later it fell into 
decline due to the political system of the former Yugoslavia. Priests are signifi-
cant for the Slovene communities in the neighbouring states, as for Slovene 
communities in emigration. The article presents the activities of the Slovene 
priests amongst Slovenes in Croatia and especially in the Slovene associations, 
as well as their efforts for preservation of the Slovene language and culture in 
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the non-Slovene territory of the common states till the beginning of WWII. The 
article is based on scientific literature and data from Slovene and Croatian hi-
storical periodicals.

Keywords: Slovenes, Croatia, Slovene priests, Slovene associations

1. Slovenci na Hrvaškem
Plati slovenstva na Hrvaškem so različne. Tematika ne vzbuja prevelikega zanima-
nja niti med slovenskimi niti med hrvaškimi znanstveniki, je pa pomembna tako 
za boljše razumevanje življenja kot tudi za kulturno in družbeno zgodovino Slove-
nije in Slovencev nasploh ter za Slovence in slovenstvo na Hrvaškem.1

O tematikah, ki spadajo v zgodovino slovenstva na Hrvaškem, se piše relativno 
malo. Čeprav so Slovenci na Hrvaškem dosegli pomembne uspehe in pustili opa-
zne sledi, se zdi, da so tako Slovenci kot slovenstvo na Hrvaškem v slovenski zna-
nosti še vedno sekundarnega pomena. Znanstvena dela, ki obstajajo, so pogosto 
parcialna, necelovita – ne obstaja kontinuiran prikaz slovenskega življenja in zgo-
dovine slovenstva na Hrvaškem.

Življenje Slovencev na Hrvaškem je močno zaznamovalo politično-zgodovinsko 
dejstvo, da sta ta dva naroda več kot stoletje živela v istih državnih tvorbah (Av-
stro-Ogrska, Kraljevina Jugoslavija, Socialistična federativna republika Jugoslavija). 
Prav zato Slovenci na Hrvaškem pogosto niso bili (in tudi še danes niso) prepozna-
ni kot skupnost, ki ji je treba pomagati, da bi njeni pripadniki ohranili kulturo, ki 
so jo prinesli s seboj ali podedovali.

Pomembno vlogo v tem procesu (samo)organizacije skrbi za Slovence na Hrva-
škem so poleg intelektualcev imeli tudi slovenski duhovniki, ki so bili pogosto po-
zabljeni oziroma njihovo delovanje, tako kot delovanje številnih javnih oseb, ni 
ustrezno ovrednoteno. O njih se najdejo le skope informacije, obstoječa znanstve-
na in strokovna dela pa so mozaik njihovega življenja med Slovenci na Hrvaškem 
šele začela graditi.

Do zdaj so slovenski in hrvaški raziskovalci analizirali le delovanje bolj znanih 
slovenskih duhovnikov na Hrvaškem, pa še ti so se pogosto omenjali spotoma in 
v drugih kontekstih. Vsekakor je treba našteti vsaj nekatere, ki so v hrvaški kultur-
ni in politični zgodovini pustili močan pečat. V hrvaški in slovenski zgodovini so 
poznani Anton Mahnič, Josip Srebrnič, Karel Jamnik (Valenčič 2009, 389–402), 
Jakov Volčič,2 Janko Barle.3 Nekoliko manj znani so pomembni frančiškani, ki so 

1 Do zdaj edini celovitejši pregled je naredila Vera Kržišnik-Bukić (2006).
2 Jakob Volčič (Andrej nad Zmincem, 1815; Zarečje, HR, 1888), duhovnik, jezikoslovec, narodopisec in 

narodni preroditelj. Kot duhovnik je več kot 40 let preživel v Pazinu, Veprincu, Brseču, Voloskem, Kasta-
vu, Cerovlju, Zarečju. (Kržišnik-Bukić 2006, 428)

3 Janko Barle (Budanje, 1869; Zagreb, 1941), stolni kanonik, narodopisni zgodovinar in glasbeni pisec ter 
etnobotanik. Po končanem 5. in 6. razredu gimnazije v Karlovcu je leta 1886 stopil v semenišče v Zagre-
bu, kjer je 1892 končal študij bogoslovja. Leta 1892 bil imenovan za kaplana v Garešnici, od leta 1893 
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imeli velik vpliv na duhovno življenje tako na Trsatu (Reka) kakor tudi v drugih 
krajih: Karlovcu, Jasterbarskem, Samoboru in Klanjcu, ki so bili nekdaj sestavni del 
Hrvaško-kranjske province sv. Križa (Riman 2014, 217). Na Trsatu, ki je romarsko 
središče še danes in ima poseben položaj tudi med slovenskimi verniki, so imeli 
pomembno vlogo Vendelin Vošnjak, Romuald Jereb, Filip Oštir in Mihael Troha 
(2014).

Duhovniki so imeli pomembno vlogo tudi v hrvaški Istri; poleg že omenjenega 
Jakova Volčiča je treba omeniti še Andreja Benigarja, Štefana Ceka, Natala Silvana, 
Franca Stegla, Franca Šibenika, Jožefa Vidaua in Avgusta Želeta (Riman 2010, 85–93). 
Vloga duhovnikov je bila v Istri zgodovinsko zelo pomembna, predvsem pri ohranja-
nju slovenskega in hrvaškega jezika na prostoru Julijske krajine v času med obema 
vojnama. Širili so namreč slovenski jezik in bili izjemno aktivni pri ustanavljanju (pod-
talnih) društev, kot je Zbor duhovnikov sv. Pavla (Pelikan 2003, 50); nekateri duhov-
niki so se v tem času zaradi svojega delovanja znašli težkih okoliščinah. O izzivih, s 
katerimi se je soočal, je Leopold Jurca4 napisal knjigo Moja leta v Istri pod fašizmom: 
spomini, ki pa v hrvaščino ni prevedena. Josip Grašič je medtem pristal na spisku za 
Kraljevino Italijo nevarnih oseb, kjer je zanj med drugim navedeno:

 »Grašić don Josip,/.../ Slavenski iredentistički organizator potiče na bunu 
pisanjem, kojega se primjerci čuvaju u spisima. Član je posebne hrvatske 
sekcije Udruženje sv. Jeronima, koje, protivno onome što je službeno 
utvrđeno, još uvijek djeluje. Iz izjava seljaka proizlazi također da je on sav-
jetovao Hrvate u Tinjanu, da traže vršenje vjerskih obreda na njihovu jezi-
ku…« (Klen, 1955, 17–18; 36).

Slovenske duhovnike in njihovo poslanstvo zasledimo tudi v drugih delih Hrva-
ške; tako lahko omenimo še nekatere pomembne posameznike. V okolici Reke so 
delovali Alojz Kristan, Jože Kocjan, Milan Anton Grlj (Riman 2010, 2015–2016), 
Janko Dolenc, Anton Koruza, Pavel Mršnik (Valenčič 2010, 14) in številni drugi. V 
Gorskem kotarju so svoj pečat pustili: Anton Hreščak, Jakov Amstadt, Julij Kessler, 
Anton Perkan, Karlo Požun, Franc Rihtarič in Janko Weingerl (Kovač 1993, 366).

Slovenske duhovnike pa najdemo tudi v hrvaškem Zagorju, Medžimurju, v Sla-
voniji ter Dalmaciji.5 

Slovenski duhovniki (kot tudi slovenski učitelji in intelektualci) so na Hrvaškem 
prisotni ves čas in neprekinjeno; z njimi povezana problematika je tako zelo široka. 
Njihove pobude in interesi za delovanje pa so bili dokaj različni, zato vseh ni mo-
goče podrobneje predstaviti na enem mestu. 

je bil katehet v Zagrebu, od 1913 pa tajnik zagrebške nadškofije. Bil je član Društva hrvaških pisateljev, 
član Hrvaškega arheološkega društva in od leta 1921 član JAZU v Zagrebu. (Kržišnik-Bukić 2006, 428)

4 Leopold Jurca (Branik, 1905; Koper, 1988), duhovnik. V letih 1929–1945 upravitelj več župnij v hrvaški 
Istri, v letih 1945–1950 ravnatelj Malega semenišča v Pazinu, 1950–1962 župnik in prošt v Pazinu (Krži-
šnik-Bukić 2006, 428).

5 Kako intenzivne in včasih nepričakovane so bile te povezave, kaže tudi primer duhovnika Franca Zvera, 
ki je bil leta 1906 rojen v Brezovici (Prekmurje) in je leta 1934 odšel za župnika v župnijo Kolan na Pagu. 
V Kolanu je deloval do smrti leta 1976. Na otoku Pagu je tudi pokopan. (Balabanić 2013, 66)



134 Bogoslovni vestnik 80 (2020) • 1

Prav tako ni mogoče vseh duhovnikov, ki so delovali na Hrvaškem in so bili evi-
dentirani kot posamezniki slovenskih korenin, neposredno povezovati s slovensko 
skupnostjo na Hrvaškem – a vendarle obstaja določeno število posameznikov, ki so 
v svojem splošnem delovanju delovali tudi v smeri ohranjanja slovenskega jezika in 
kulture.

Za nekatere duhovnike (čeprav so bili v slovenski skupnosti pomembni) najdemo le 
malo podatkov – za posamezne celo osnovnih, kot bi bilo mesto rojstva ali smrti, ne.

Prav zato je namen tega prispevka prikazati en segment delovanja slovenskih 
duhovnikov med Slovenci (zamejci ali izseljenci, kakor jih danes prepoznava slo-
venska država) ter njihov trud za ohranjanje slovenskega jezika in kulture na ne-
slovenskem območju skupne države v prvi polovici 20. stoletja. Prikazati želimo 
delovanje slovenskih duhovnikov v večjih urbanih središčih, kjer so obstajala slo-
venska društva, pri katerih so bili ti duhovniki pobudniki za ustanovitev oz. so bili 
v njih izrazito dejavni. Tu izstopa predvsem Zagreb, kjer je bilo število slovenskih 
izseljencev večje, njihova aktivnost pa opazna. Številni slovenski duhovniki so te-
žave, s katerim so se Slovenci na Hrvaškem srečevali, poznali, in so lahko nudili 
konkretno pomoč.6 Tudi če na Hrvaško pogosto niso bili poslani uradno in so tam 
delovali iz drugih razlogov (šolanje ali delovanje v drugi hrvaški (nad)škofiji), so se 
nekateri v smeri pomoči Slovencem na Hrvaškem vseeno trudili delovati. 

Iz proučevanja njihovega dela izhaja, da so bili dejavni v smeri pastoralnega 
dela in skrbi za ustvarjanje skupnosti (Kolar 1995, 123–124). Predvsem pa je bila 
pomembna njihova vloga organizatorjev in pobudnikov, ki so podpirali nastajanje 
slovenskih društev (Drnovšek 2012, 284).

Vloga duhovnikov, ki niso bili neposredno vključeni v slovenska društva na Hr-
vaškem, je tudi pomembna, vendar pa do sedaj za raziskave njihove dejavnosti (ki 
so zahtevne zaradi njihove geografske razpršenosti in širokega področja delovanja) 
ni bil izkazan večji interes – razen za vidnejše posameznike. 

Naš prispevek sicer temelji na znanstvenih prispevkih, analizirali pa smo tudi nekaj 
člankov iz slovenskih in hrvaških zgodovinskih časopisov med obema vojnama.

2. Cerkev in slovenska skupnost zunaj Slovenije
Raziskovalci analizirajo različne vidike življenja in delovanja manjšinskih skupnosti v 
tujini. Eden od vidikov je tudi versko življenje. To ni presenetljivo, saj sta vera in ver-
ska podpora v različnih obdobjih imeli in še vedno imata močan vpliv na življenje 
velikega števila ljudi. V ohranjanju jezika in kulture manjšinske skupnosti pa imajo 
poseben položaj prav etnične župnije; vpliv duhovnikov na vernike je bil pozitiven v 
smislu, da so se bolj zavedali svojih korenin (Martha 2007, 150). Obstaja torej po-
sebna vez med delovanjem Cerkve in narodno identiteto: pri ohranjanju manjšinske 

6 Slovenska društva na Hrvaškem nastajajo od leta 1886 pa vse do danes. Glede na čas nastanka in ob-
dobje delovanja so imela različne temelje. Veliko jih je bilo (ustanovljenih) tudi na krščanskih načelih in 
v teh so imeli duhovniki pomembno vlogo (več o tem Riman 2019).
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identitete so duhovniki skupaj z migranti manjšinsko skupnost v določeni državi 
ustvarjali na svojstven način, saj so delili skupno usodo, kulturo, jezik in izkušnje 
(Cercel 2011; Zucchi 1983). Izkušnje formiranja in vključevanja v etnične župnije, 
kjer se je manjšinski jezik uporabljal vsakodnevno, so pozitivno vplivale na migrante, 
da so lažje sprejemali svojo nacionalno identiteto in jo ohranjali (Zucchi 1983). Poleg 
tega (je) Cerkev vpliva(la) tudi na kulturno in politično življenje. (Martha 2007, 150)

Slovenska Cerkev se je zavedala dejstva, da ljudje odhajajo in da je treba ukre-
pati, če naj se med pripadniki izseljenskih skupnosti slovenski jezik ohrani. Tako so 
slovenski misijonarji, denimo, pozitivno vplivali na migrante, ki so odhajali v Zdru-
žene države Amerike. V primeru slovenskih izseljencev je tako mogoče trditi, da se 
je Cerkev odločila, da bo na določen način migrantom »sledila«. Prav zato je tudi 
bilo ustanovljeno Društvo sv. Rafaela – društvo za podporo in srečevanje izseljencev 
v novih državah. Cerkev je izseljencem pomagala tudi s podpiranjem ustanavljanja 
slovenskih društev v državah, kamor so se posamezniki odselili (Martha 2007, 150) 
– skrbi za ohranjanje vere se je pogosto pridružila še skrb za ohranjanje narodnosti. 

Zanimanje cerkvenih struktur v Sloveniji za Slovence, ki so odšli v različne ne-
slovenske kraje skupne jugoslovanske države, je konkretno obliko začelo dobivati 
šele na začetku tridesetih let dvajsetega stoletja. Vključilo se je v že uveljavljene 
oblike dela za slovenske izseljence (Kolar 1995, 116). Tovrstno delovanje je po 
svoji uveljavitvi potekalo kar konkretno in z veliko iniciative. Tako se je na začetku 
tridesetih letih dvajsetega stoletja pojavila zamisel, da bi za Slovence zunaj Dra-
vske banovine začeli skrbeti slovenski duhovniki. Do takrat so namreč zanje skr-
beli duhovniki, ki so delovali med katoličani sredi pravoslavne večine, in vojaški 
kurati v posameznih garnizonih – najbolj v Srbiji in Makedoniji. Ker je bila Hrvaška 
pretežno rimskokatoliška dežela, so bili po mnenju Cerkve Slovenci na Hrvaškem 
v manjši nevarnosti, zato zanje prej niso skrbeli. Novice o razmerah med Slovenci 
na Hrvaškem in večanje njihovega števila naj bi zahtevali tudi večjo zavzetost cer-
kvenih ustanov v Sloveniji (118). Skrb za Slovence pa so, kot je razvidno, prevzeli 
duhovniki, ki so na Hrvaškem delovali (tudi) iz drugih razlogov.

Dejstvo je, da je bila prav Cerkev ena izmed prvih institucij, ki je prepoznala 
pomembnost nevarnosti, s katerimi se srečujejo izseljenci in tisti, ki so bili prav-
zaprav »notranja diaspora« (Drnovšek 2012, 89). Duhovniki, ki so delovali med 
izseljenci, so bili poleg intelektualcev in narodnih buditeljev tisti, ki so imeli pri 
ohranjanju slovenske identitete v hrvaških deželah med izseljenci pomembno vlo-
go. Ob proučitvi vloge slovenskih duhovnikov, ki so bili aktivni znotraj slovenskih 
društev na Hrvaškem, je razvidno, da so poleg kulturne spodbude ter močnega 
vpliva na ohranjanje slovenskega jezika in kulture pozitivno vplivali tudi na versko 
in moralno življenje pripadnikov slovenske skupnosti. 

Pomen delovanja duhovnikov je viden tudi v sosednjih državah – ta tematika 
je sicer precej kompleksna, saj so duhovniki v teh državah delovali v odvisnosti od 
politično-zgodovinske situacije. Dejstvo je tudi, da so bili slovenski duhovniki v 
tujini marsikdaj prepuščeni volji okolja in lokalnih cerkvenih oblasti, ki so bile nji-
hovi dejavnosti naklonjene zelo različno. (Drnovšek 2002, 127)
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Vseeno pa je treba poudariti, da je bil pomen Katoliške Cerkve in še posebej 
duhovščine za razvoj nacionalne, politične in kulturne zavesti med Slovenci v so-
sednjih državah izjemno velik (Filipič 2002; Smej 2002; Rupnik 2002). Kar se tiče 
npr. slovenstva v Avstriji, Italiji in na Madžarskem, je mogoče ugotoviti, da so bili 
najvidnejši slovenski kulturniki in politiki skorajda sami duhovniki. Na avstrijskem 
Koroškem so duhovniki denimo izrazito pozitivno vplivali na ustanavljanje društev. 
(Filipič 2002, 85)

Duhovščina je imela velik pomen tudi v Porabju, kjer so k širjenju in poznavanju 
slovenskega jezika prispevale Mohorjeve knjige, ki so od konca devetnajstega sto-
letja prihajale v porabske župnije. Slovenski duhovniki v Porabju so imeli torej v 
preteklosti zelo pomembno vlogo pri ohranjanju slovenskega/porabskega jezika 
in tako pri ohranjanju slovenske narodne identitete. (Munda Hirnök in Medvešek 
2017, 719; 726)

Odvisno od situacije v vsaki posamezni državi so imeli slovenski duhovniki raz-
lične možnosti delovanja, hkrati pa so se soočali tudi z različnimi težavami. Po-
membno vlogo so odigrali tudi med Slovenci na Hrvaškem.

3. Slovenski duhovniki med Slovenci na Hrvaškem
Slovenci na Hrvaškem so bili predvsem urbana populacija (Kržišnik-Bukić 2006b, 
50) in so se priseljevali v večja hrvaška mesta, kot so Zagreb, Reka in Karlovec, v 
nekaj manjšem obsegu pa tudi v dalmatinska mesta. Število prebivalcev na Hrva-
škem, ki so se opredelili za slovensko narodno pripadnost, je prikazano v Tabeli 1.

Leto popisa Število
1869 16.997
1880 30.791
1910 49.516
1921 24.038
1931 36.920
1948 38.734
1953 43.010
1961 39.101
1971 32.497
1981 25.436
1991 23.802
2001 13.173
2011 10.517

Tabela 1: Število prebivalcev na Hrvaškem, ki so se ob popisih prebivalstva opredelili za slo-
vensko narodno pripadnost.7 (Kržišnik-Bukić 2006b, 23)

7 Prikazano je število prebivalcev na Hrvaškem, ki so se ob popisih prebivalstva opredelili za slovensko 
narodno pripadnost. To število je pridobljeno iz uradnih popisov prebivalstva za ilustracijo števila izse-
ljencev v analiziranem obdobju.
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Kot je razvidno iz tabele, je njihovo število naraslo na 49.516 (leta 1910), nato 
pa je v 90. letih 20. stoletja začelo strmo upadati – vse do 10.517 (leta 2011). (Kr-
žišnik-Bukić 2006b, 23)

Posamezni duhovniki so problematiko izseljevanja v neslovenske kraje skupne 
države prepoznali relativno zgodaj, tako da so Slovence v Sloveniji na to opozar-
jali že od začetka dvajsetega stoletja ter jih redno obveščali o življenju in dogajanjih 
med Slovenci na Hrvaškem (in v drugih neslovenskih krajih skupne države). Na 
tem mestu je pomembno omeniti velik prispevek Janeza Kalana,8 duhovnika, ki 
je imel vpliv ne samo na Slovence na Hrvaškem, temveč tudi drugod po svetu. Leta 
1922 je tako napisal prispevek »Slovenci med Hrvati in katoličani v Belgradu«, v 
katerem ponuja podrobno sliko o razmerah med Slovenci tako v Srbiji kot tudi na 
območju Hrvaške. Poleg situacije v Zagrebu, kjer so vrsto let delovala slovenska 
dekliška društva, je opisal tudi situacijo v Varaždinu, Slavonskem Brodu (Brod na 
Savi), Đakovu, Osijeku in Vinkovcih. Prispevek prikazuje versko situacijo in ponuja 
določene rešitve znotraj Cerkve kot skupnosti. Za Đakovo je zapisal, da Slovenci 
tam so, vendar pa ne potrebujejo posebne organizacije, saj so »poženjeni z do-
mačinkami« (Kalan 1922, 273). Kot težji je zaznal položaj Slovencev v Vinkovcih, 
kjer je bilo po njegovi oceni veliko število železničarskih družin, ki so živele v rela-
tivno slabih pogojih. Organiziral je srečanje z njimi in pojasnil, da želja po organi-
zaciji slovenskega društva obstaja, vendar so prisotne tudi številne težave. Med 
drugim je omenjal, da je Cerkev v Vinkovcih zelo slabo urejena in da na odhod 
vernikov (tudi v Vinkovcih živečih Slovencev) iz cerkve vplivajo tudi sejmi, ki so ob 
nedeljah. (274)

Slovenske družine je Kalan našel tudi v Brodu, kjer jih je skušal združiti v društvu 
Slovenska lipica. Kot eno izmed večjih težav, zakaj mu to ni uspelo, je navedel, da 
ne obstaja slovenski duhovnik, ki bi jih vodil (Kalan 1922, 272–273). Tudi v Osijeku 
so bili Slovenci, za katere so skrbeli kapucini. Kalan je naštel tri, tako da je v pri-
spevku sklepal, da »vsaj za spoved nimajo Slovenci izgovora, da je ne morejo opra-
viti« (273). Za Vinkovce pa je zapisal, da je »prišel v Ljubljano glas: Ne pozabite 
tudi na nas! Še na Nemško so hodili slovenski duhovniki rojake obiskovat, mi smo 
pa tukaj popolnoma pozabljeni« (273). To nakazuje na včasih tudi slabo situacijo 
med izseljenci.

Pomembno mesto je bil Varaždin, kamor so na delo odhajale »Štajerke«, in 
obstaja podatek, da so se leta 1922 zbirale v frančiškanskem samostanu. Vodil jih 

8 Janez Kalan (Suha pri Škofji Loki, 1868; Ljubljana, 1945), duhovnik, urednik in pisatelj. Obiskoval je 
ljudsko šolo v Škofji Loki, gimnazijo je obiskoval v letih 1879–1887, bogoslovje v Ljubljani 1887–1891. 
Kot kaplan je v letih 1891–1993 služil v Dolu pri Ljubljani, od 1893 do 1900 pa v Kamniku. Stolni vikar v 
Ljubljani je bil od leta 1900 do 1904 in potem od 1904 do 1908 župnik v Zapogah. Da bi se lahko popol-
noma posvetil delu za verski dvig ljudstva po Marijinih družbah, ki jim je bil od 1903 do 1924 tudi ško-
fijski voditelj, ter boju proti alkoholizmu in surovosti, se je 1908 odpovedal župniji. Leta 1903 je ustano-
vil nabožni mesečnik Bogoljub in ga urejal do konca 1924, ko je odšel med slovenske delavce na Vest-
falskem in v Porenju; 1923 je misijonaril med slovenskimi izseljenci v južni Srbiji. Leta 1903 je ustanovil 
protialkoholno zvezo Sveta vojska in njene namene širil v revijah Zlata doba (1910–1920) in Prerod (od 
1922). Leta 1916 je z A. Mrkunom ustanovil karitativno zvezo Dobrodelnost. Leta 1913 je začel izdajati 
duhovniški stanovski list Vzajemnost in ga urejal do 1924. Razen v časopisih, ki jim je bil urednik, je 
mnogo pisal v Slovenca in Domoljuba. (Pirih 2013)
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je Benvenut Habjan,9 ki je bil gvardijan samostana (Kalan 1922, 271–272). Kalan 
(272) navaja, da je bil »rojen Slovenec iz seliške fare«. Žal drugih podatkov o ak-
tivnostih teh deklet oziroma o drugih slovenskih frančiškanih v Varaždinu ni.

Za leto 1922 je Kalan je podal samo krajši pregled situacije v Zagrebu in Slavo-
niji, kar je prav tako pomembno, saj so podatki o delovanju slovenskih duhovnikov 
in organizaciji Slovencev na Hrvaškem v povezavi s Cerkvijo dokaj pičli. Dejstvo je, 
da so bili izseljenci na Hrvaškem relativno osamljeni in da so, če so hoteli sodelo-
vati v združenjih, ta morali organizirati samostojno. Pogosto je pobuda prihajala 
od intelektualcev, pomembno vlogo pa so imeli tudi duhovniki. Razvidno je, da so 
bili duhovniki v Zagrebu izjemno aktivni.

Vpliv slovenskih duhovnikov na življenje slovenskega in hrvaškega prebivalstva 
ilustrativno prikazuje tudi podatek, da je bilo leta 1928 v Štrigovi ustanovljeno Slo-
vensko pevsko društvo. Ustanovil ga je cerkveni pevec. Društvo je imelo slovenska 
pravila in člani društva so peli slovenske pesmi. (Narodno jedinstvo 1928, 2–3)

Kot smo že večkrat poudarili, so se težave, se katerimi so se srečevali pripadni-
ki »diaspore«,10 pojavljale tudi pred prvo svetovno vojno, na kar so opozarjali tudi 
duhovniki. Nekateri so se zavedali, da je prav duhovnik tisti, ki lahko vpliva na 
manjšinsko skupnost.

Tako je na tem mestu treba prikazati primer dogajanja med Slovenci na Reki v 
času pred prvo svetovno vojno. Pozitiven primer je namreč povezan s slovenskimi 
duhovniki, kapucini na Reki. Vinko Škafar je v svojem prispevku opozoril, da je ob-
stajala posebna povezava med kapucini v Varaždinu in na Reki. Prav oni so prepo-
znali težko situacijo med dekleti na Reki in so že leta 1862 ustanovili Društvo Ma-
rijinih hčera. Društvo je bilo ustanovljeno na pobudo Augusta Velca11 in se je zgle-
dovalo po društvih, ki so že obstajala v Ljubljanski, Lavantinski in Tržaški škofiji. 
Društvo sicer ni bilo samo slovensko, je pa bilo nekaj časa odvisno od Dekliškega 
društva v Slovenskih Konjicah. Po podatkih je društvo delovalo vse do leta 1910, 
ko je obsegalo več kot 300 članic. (Škafar 2001, 154–155)

Ta omemba je pomembna, ker se je tradicija pomoči pri ustanavljanju (dekli-
ških) društev nadaljevala tudi v dvajsetem stoletju. V kapucinskem samostanu na 
Reki je tako bilo leta 1912 ustanovljeno Slovensko izobraževalno katoliško društvo 
Liburnija, ki je imelo na začetku 60 članov. Na otvoritveni skupščini je govoril že 
omenjeni Janez Kalan. Člani so se zbirali v kapucinskem samostanu, kjer so bili 

9 Benvenut Habjan (Selca, 1871; Bjelovar, 1947), frančiškan. Deloval je v Samoboru med letoma 1904 in 
1903, od 1907 do 1912 je bil gvardijan v Klanjcu. Od leta 1917 do 1924 je bil gvardijan v Varaždinu, med 
1924 in 1925 je deloval v Virovitici; v času druge svetovne vojne je bil v Jaski. (Riman 2014, 135–136)

10 S terminološkim razlikovanjem se je namreč začelo takoj, ko so se začele aktivnosti tudi za Slovence, ki 
so živeli v neslovenskih krajih skupne države. Tisti, ki niso odšli čez državno mejo, so bili označeni kot 
»diaspora«. Drugi pa so bili »izseljenci« (Kolar 1995, 116). Marjan Drnovšek (2012, 89) medtem piše 
celo o »notranji diaspori«.

11 Augustin Velec (Sv. Marija na Vurberku pri Ptuju, 1830; Reka, 1902), kapucin. Pet mandatov je bil pro-
vincial Hrvaške kapucinske province. Šolal se je na Ptuju, gimnazijo je obiskoval v Varaždinu. Leta 1850 
je vstopil v noviciat Hrvaške kapucinske province. Deloval je na Reki in v Varaždinu. (Škafar 2001, 150–
159)
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prostori odprti vsak dan. Društvo je organiziralo tudi čitalnico in knjižnico, prav 
tako je v okviru društva delovala zadruga Čebelica. Društvo je močno podpiralo 
tudi uredništvo Bogoljuba (Riman 2019, 65), kjer so objavljali prispevke o vseh 
svojih aktivnostih. 

Vodja društva je bil pater Ciril.12 Dejavnosti so bile organizirane tako, da so se 
lahko vanje vključevala predvsem dekleta in ženske, ki so delale na Reki. Poleg ver-
skih poudarkov so bili s slovenskim jezikom povezani tudi številni drugi elementi. 
»Tukaj še pripomnim, da tudi me Slovenke v družbi bodimo malo bolj zavedne svo-
jega jezika /…/ Nekatere se sramujejo med seboj govoriti slovensko /…/. To je zelo 
napačno. Čislajmo svoj jezik in ljubimo svojo domovino!« (Bogoljub 1912, 208).

Očitno se je v nekem trenutku pojavil problem, kako poslati slovenski skupno-
sti duhovnika, ki bi imel mašo v slovenščini, zato so ga člani društva iskali. Nekaj 
časa so celo zahtevali, »naj pride na Reko vlč. Müler, kaplan v Senju. On je rodom 
Slovenec in govori lepo slovensko ter bi nam v vsakem pogledu neizmerno mnogo 
koristil. Naša dekleta pa prav pridno plešejo na Kantridi in Zametu. Potrebna je 
slovenska Marijina družba« (Domoljub, 1913a, 145). To je bilo urejeno leta 1913, 
ko je v kapucinsko cerkev, danes cerkev Gospe Lurdske na Reki, prišel vojaški du-
hovnik. Žal je bilo društvo istega leta ukinjeno. (1913b, 629)

Izjemno pomembno vlogo so imeli duhovniki in redovnice v Zagrebu, kjer je 
bilo število Slovencev veliko večje. V tej dejavnosti je imela v času med obema 
vojnama posebno mesto cerkev sv. Roka, kjer je potekala maša v slovenščini; tu 
so se lahko zbirali člani različnih slovenskih društev. Ko gre za slovenska društva v 
Zagrebu, je treba poudariti, da je bilo prav medvojno obdobje »zlato obdobje slo-
venskega organiziranja« (Kržišnik-Bukić 2006a, 421). Obstajalo je mnogo slovenskih 
društev, ki so delovala v Zagrebu in ki so svoje delovanje utemeljevala na krščan-
skih načelih: Jugoslovansko katoliško akademsko društvo »Danica«, Slovensko 
prosvetno društvo Zagreb, Marijina družba, Dekliško zavetišče »Naš dom Zagreb«, 
Dekliško društvo »Ognjišče«, Slomškovo prosvetno društvo v Zagrebu in pa Vin-
cencijeva konferenca sv. Cirila za slovenske akademike v Zagrebu.

Tudi ta društva bi delovala nekoliko težje, če med Slovenci v Zagrebu ne bi bilo 
duhovnikov, ki so prepoznali težave, s katerimi se soočajo pripadniki slovenske 
skupnosti, in ki so na tak ali drugačen način vplivali na ohranjanje slovenskega je-
zika, kulture in občutka pripadnosti slovenskemu narodu. Poleg tega je pomemb-
no poudariti, da so bili pobudniki teh društev pogosto prav duhovniki ali pa so bili 
trajno prisotni v njihovem vodstvu. Duhovnik Ivan Bešter je bil leta 1924 eden 
izmed ustanoviteljev Slovenskega prosvetnega društva »Zagreb«. Bil je tudi eden 
od pobudnikov ustanavljanja Marijine družbe v Zagrebu. (Slovenec 1925, 4)

Treba je še poudariti, da čeprav so se člani slovenske Cerkve zavedali težav, s 
katerimi so se soočali Slovenci na Hrvaškem, slovenski duhovniki pa so prepozna-
vali potrebo, da bi se na Hrvaško namensko pošiljali slovenski duhovniki, je to bilo 
težko doseči. Duhovniki, ki jih omenjamo v tem prispevku, so namreč med Slo-

12 Možno je trditi, da je bil pater Ciril, ki ga omenjajo v Bogoljubu, pravzaprav Ćiril Juzbašić (1874–1924), 
ki je bil leta 1919 z Reke premeščen v Varaždin in je tam ustanovil Društvo Marijinih hčera.



140 Bogoslovni vestnik 80 (2020) • 1

venci na Hrvaškem delovali predvsem zato, ker so se v Zagrebu (ali drugih hrvaških 
krajih) znašli zaradi drugih opravkov. Tudi Janez Hladnik, ki je v Zagrebu deloval 
vrsto let, je potrdil, da je bilo do sredine tridesetih let dvajsetega stoletja duhov-
nika slovenski skupnosti nemogoče poslati uradno – tudi zato, ker zagrebške cer-
kvene oblasti temu niso bile naklonjene. (Kolar 1995, 122)

Kdo so torej bili duhovniki, ki so se aktivno zavzemali za Slovence v Zagrebu?
Že konec dvajsetih let dvajsetega stoletja sta med Slovence v Zagrebu pogosto 

zahajala Janez Kalan in tudi ravnatelj nadškofijskega konvikta v Zagrebu dr. Franc Knific.
Janez Kalan in njegovo delovanje se povezujeta z vsemi tremi dekliškimi društvi, 

ki so delovala v Zagrebu: Marijina družba, Dekliško zavetišče »Naš dom Zagreb« 
in Dekliško društvo »Ognjišče« (Riman 2019, 201). Kalan je na povabilo Slovenk v 
Zagrebu ustanovil Marijino družbo (Kolar 1995, 127). To je bilo v tistem času prvo 
tovrstno slovensko dekliško društvo, ki je Slovenkam, ki so v Zagrebu iskale službo, 
pomagalo, da so se v negotovih časih lažje znašle. Zdi se, da je bil Kalan pogosto 
eden izmed pobudnikov tovrstnih društev, ker je imel bogate izkušnje. O tem pri-
ča dejstvo, da smo ga v podobni funkciji videli tudi na Reki še v času pred prvo 
svetovno vojno. Poleg teh društev je vplival na ustanovitev Jugoslovanskega kato-
liškega akademskega društva »Danica« (Riman 2019, 133). Treba je sicer pouda-
riti, da je imel kot dolgoletni urednik Bogoljuba zelo dober vpogled v situacijo med 
Slovenci tako v Zagrebu kot drugje na Hrvaškem – tudi zato se je za organizacijo 
družbenega življenja med Slovenci na Hrvaškem lahko tako močno zavzemal. 

Pomemben je bil tudi pater Gabrijel Cevc, minorit, ki je v Zagreb odšel na za-
četku tridesetih let dvajsetega stoletja in je pri sv. Roku opravljal misijonarsko delo. 
Izbran je bil za prvega predsednika Slomškovega društva, pozneje pa je bil njegov 
častni član. Med Slovenci v Zagrebu je deloval do julija 1933, ko se je vrnil na Ptuj. 
Imel je pomemben položaj v Marijini družbi v Zagrebu in bil tudi njen prvi pred-
sednik, kasneje pa častni član. Njegovo delo so nadaljevali Anton Prešeren, Janez 
Kozelj in Rudolf Pate (Kolar 1995, 127–128).

Rudolf Pate je bil duhovni skrbnik v društvu Vincencijeva konferenca sv. Cirila 
za slovenske akademike v Zagrebu (Riman 2019, 195), medtem ko je bil Janez Ko-
zelj13 aktiven v društvu Dekliško zavetišče »Naš dom Zagreb« (Riman 2019, 145).

Nekateri duhovniki, kot npr. večkrat omenjeni Janez Kalan, so bili zelo aktivni 
je zato o njih na voljo več podatkov. Pomembno vlogo je imel tudi Janez Hladnik,14 
prvi duhovnik, ki je bil leta 1933 med Slovence v Zagreb poslan namensko. Njego-
vo delo je obsegalo organiziranje liturgičnih srečanj skupaj z običajnimi oblikami 
pastoralnega dela, pa tudi duhovno vodstvo slovenskih društev (Kolar 1995, 120). 

13 Janez Kozelj (Olševek pri Kranju, 1896; Zagreb, 1982), duhovnik. Gimnazijo je končal v Travniku; fakul-
teto je vpisal v Innsbrucku, a jo je zaradi prve svetovne vojne končal šele v Sarajevu leta 1920. Bil je 
učitelj na gimnaziji v Travniku. Od leta 1922 do 1926 je bil na bogoslovnem Collegium Maximum v Lo-
uvainu. Leta 1935 je bil posvečen. Nekaj časa je bil na Irskem, leta 1927 pa je bil premeščen v Zagreb, 
kjer je deloval v uredništvu časopisa Život in bil aktiven v Marijini kongregaciji. V Zagrebu je deloval do 
smrti. (Bajsić 1982, 440-442)

14 Janez Hladnik (Petkovec, 1902; Buenos Aires, 1965), duhovnik. V letih 1930–1936 je v Zagrebu opravljal 
bogoslužje izključno med Slovenci. Leta 1936 se je izselil v Argentino. (Kržišnik-Bukić 2006, 428)
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Iz dokumentov je razvidno, da je Hladnikovo delo brez napetosti trajalo eno leto, 
zatem so se začele pojavljati nevšečnosti. Verjetno je na to vplivalo dejstvo, da se 
je v tem času slovenska skupnost v Zagrebu »začela krepiti in pojavljati v javnosti. 
/…/ Preprostim ljudem se je vse to zdelo popolnoma naravno, ne pa hrvaškemu 
vodstvu, kajti to je menilo, da Slovenec, ki pride v Zagreb, je s tem že prevzel tudi 
dolžnost, da bo za naprej Hrvat« (121). 

Ko je bil Janez Hladnik odpoklican, je na njegovo mesto prišel Jože Gregorič,15 
ki je za delo med Slovenci v Zagrebu pridobil dovoljenje zagrebškega nadškofa, 
težav potem ni bilo več. V Zagrebu je deloval v dveh obdobjih: v času študija od 
leta 1934 do leta 1939 in nato v času druge svetovne vojne do leta 1945. V tem 
času je nadaljeval delo, ki ga je začel Janez Hladnik. Tudi v njegovem delu je mo-
žno videti različne smeri delovanja: skrb za pastoralno delo med Slovenci, največ 
v cerkvi sv. Roka; skrb, da bi slovenska skupnost, ki se je zbirala pri sv. Roku, osta-
la povezana s cerkvenim dogajanjem na Hrvaškem in v Sloveniji. Poudariti je treba, 
da je menil, da je Cerkev »še vedno najvažnejše središče in osišče tudi društvenega, 
prosvetnega in kulturnega dela« (124).

Drugo zelo pomembno področje njegovega delovanja je bila skrb za ustvarjanje 
skupnosti in nudenje domačnosti. Prizadeval si je tudi za organiziranje različnih 
dogodkov, predvsem v priljubljeni Jeronimski dvorani in drugje v Zagrebu. Aktiven 
je bil v Slomškovem društvu, kjer je bil pogosto pobudnik številnih dogajanj. (Ri-
man 2019, 178; Kolar 1995, 122–126)

V času, ko se Gregorič vrnil nazaj v Slovenijo, je njegovo delo prevzel Marko 
Mihelič, ki je bil med Slovenci dejaven predvsem na področju pastoralnega dela. 
Pomagal mu je Franc Rigler, salezijanec, ki je v času Miheličeve odsotnosti skrbel 
tudi za bogoslužna srečanja pri sv. Roku. Iz njegove skupnosti so med Slovenci pa-
storalno delovali še Janko Valjavec, Andrej Farkaš in France Oražem; od jezuitov 
lahko omenimo Edmunda Bohma in Albina Škrinjarja. (Kolar 1995, 126–127)

Situacija med Slovenci na Hrvaškem se je v času druge svetovne vojne in po njej 
zelo hitro spreminjala – in slabšala. Predvsem je bilo prepovedano organiziranje 
društev (na območju Neodvisne države Hrvaške je bilo denimo dovoljeno delova-
nje samo enega društva), tako da so ostanki slovenskih društev iz predvojnega 
časa delovali v tajnosti. V času druge svetovne vojne se je povečalo število sloven-
skih duhovnikov, ki velike možnosti delovati pravzaprav niso imeli. Skupaj z inte-
lektualci so namreč doživeli izgon iz Slovenije. (Armanda 2018, 6–20; Karakaš 
Obradov 2012, 139–174; Ferenc 1968, 152–363, Rybáŕ 1978, 44–102)

Situacija je zaradi nove politike na območju nekdanje Jugoslavije postala neu-
godna takoj po koncu druge svetovne vojne; Slomškovo prosvetno društvo, ki je 
v času druge svetovne vojne delovalo v tajnosti, je bilo leta 1945 prepovedano in 
takrat so bile ukinjene tudi slovenske maše pri sv. Roku. Vse do osemdesetih let 
dvajsetega stoletja je bila katoliško usmerjena struja med Slovenci v Zagrebu od-
rinjena (Kržišnik-Bukić 1995, 159). Na Reki je v času po vojni maša v slovenščini v 

15 Jože Gregorič, (Delač, 1908; Stična, 1989). Naslednik Janeza Hladnika v Zagrebu, od 1934 do 1939 in 
med drugo svetovno vojno je opravljal bogoslužje izključno med Slovenci. (Kržišnik-Bukić 2006, 429)
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cerkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije potekala zgolj zaradi navdušenja sloven-
skega duhovnika Danila Perkana,16 in sicer do petdesetih let dvajsetega stoletja 
– pri tej maši je redno nastopal tudi cerkveni zbor s slovenskimi pesmimi. Žal se 
je z njegovim odhodom z Reke ta praksa končala. (Riman 2014b, 550)

Trenutno na Hrvaškem slovenskih duhovnikov, ki bi bili aktivni med pripadniki 
slovenske skupnosti, ni. V Kulturno-prosvetnem društvu »Slovenski dom« v Za-
grebu deluje Duhovna sekcija A. M. Slomšek, ki na svojevrsten način pomeni na-
daljevanje delovanja Slomškovega prosvetnega društva iz medvojnega časa, sveta 
maša v slovenščini pa je dvakrat mesečno.

4. Sklep
Vloga slovenskih duhovnikov med Slovenci v sosednjih državah in med Slovenci, 
ki so se izselili v oddaljene kraje, je izjemno pomembna, saj so s svojim delovanjem 
in spodbujanjem med pripadniki slovenske skupnosti utrjevali slovenski jezik in 
kulturo. S svojimi aktivnostmi so spodbujali ustanavljanje slovenskih društev, po-
magali pri ohranjanju narodne identitete in bili v podporo posameznikom, ki so 
se znašli v težkem položaju. Poleg tega sta tako njihova prisotnost kot delovanje 
izrazito pozitivno vplivala na ohranjanje verskih in moralnih vrednot izseljenih 
Slovencev. Njihova vloga je bila tudi duhovna oskrba vernikov, pri kateri so se po-
gosto srečevali tudi z bolj ranljivimi skupinami (nekvalificirani delavci, služkinje 
itn.), ki so se po pomoč zatekali k duhovnikom in redovnicam.

To se kaže tudi pri Slovencih na Hrvaškem, je pa tematika relativno neraziskana, 
zato bi bilo vsekakor treba poiskati dodatne podatke – predvsem za čas med obe-
ma vojnama, ko je bila tudi politika države Cerkvi naklonjena. V času druge sve-
tovne vojne in takoj po njej je bilo medtem vključevanje v cerkveno in versko ži-
vljenje precej nezaželeno, zato je bila tudi Cerkev med Slovenci na neslovenskih 
območjih nekdanje Jugoslavije pogosto nemočna. Za razliko od slovenskih sku-
pnosti v sosednjih državah na Hrvaškem kontinuiteta delovanja slovenskih duhov-
nikov ni prisotna, prav tako ne obstajajo župnije, ki bi jih lahko opisali kot sloven-
ske (tj. manjšinske). 

Slovenski duhovniki so imeli na Hrvaškem največjo vlogo prav na začetku dvaj-
setega stoletja in nato do začetka druge svetovne vojne. Iz kratkega prikaza je 
razvidno, da so bili aktivni tako v pastoralnem življenju kot v skrbi za ranljive sku-

16 Danilo Perkan, duhovnik (Trnovo, 21. avgust 1914; Reka, 18. junij 1979). Osnovno šolo je obiskoval doma, 
srednjo pa v semenišču na Reki in v Benetkah. Iz semenišča so ga zaradi narodne zavednosti izključili. 
Maturiral je potem na državni gimnaziji na Reki. Ker je želel postati duhovnik, je odšel v Ljubljano, kjer 
je dokončal teologijo, dosegel licenciat iz biblične teologije in bil leta 1941 posvečen v duhovnika. Iz 
Ljubljane je nato odšel k svojemu bratu Viktorju, župniku in dekanu v Jelšanah. Do leta 1947 je vodil 
župnijo Jelšane, nato je odšel na Reko za kancelarja. Na Reki je opravljal vrsto odgovornih služb: bil je 
predavatelj bibličnih ved na teološki visoki šoli, ravnatelj škofijske pisarne, dekan reške dekanije, rektor 
reške stolnice Sv. Vida, prošt stolnega kapitlja, prosinodalni izpraševalec, generalni vikar reško-senjske 
nadškofije. Leta 1947 je za slovensko skupnost na Reki vpeljal mašo v slovenščini. Užival je velik ugled 
in spoštovanje pri vseh, ki so ga poznali. (Bogović, 2000, 272, 274, 276, 284, 313)
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pine (dekleta in žene) ter da so na različne načine spodbujali organiziranje in de-
lovanje slovenskih društev na Hrvaškem. S tem so pomembno prispevali k ohra-
njanju slovenskega jezika, kulture in narodne identitete, seveda pa tudi vere med 
slovenskimi zamejci in tudi izseljenci na Hrvaškem.
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