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POMEMBNI MEJNIKI  
V ŽIVLJENJU DR. STANISLAVA LENIČA1

l 6. novembra 1911 rojen v Župeči vasi, župnija Cerklje ob Krki, kot zadnji 
izmed štirih otrok.

l Pomladi 1912, štiri mesece po Stankovem rojstvu, odide oče Martin na 
delo v Ameriko.

l 3. januarja 1917 umre mati Marija, otroke si kar na pogrebu razdelijo 
sorodniki.

l 28. septembra 1921 umre oče, Stanko postane sirota

l 1922 se za vedno se poslovi od domače hiše in gre živet k družini Butara v 
Cerklje.

l 1925 po posredovanju cerkljanskega kaplana Mateja Tomazina prične 
že malo starejši, 14-leten, obiskovati gimnazijo v Zavodu sv. Stanislava v 
Šentvidu nad Ljubljano.

l 1933 z odliko maturira na škofijski gimnaziji, vstopi v ljubljansko 
bogoslovje.

l 4. julija 1937 posvečen v duhovnika, posvetil ga je škof Gregorij Rožman.

l 11. julija 1937 nova maša v rodni župniji Cerklje ob Krki.

l 1. septembra 1937 nastopi službo prefekta (vzgojitelja) v dijaškem zavodu 
Marijanišče.

l 1. septembra 1940 nastopi službo tajnika škofa Gregorija Rožmana.

l 9. julija 1947 uspešno zagovarja doktorat iz teologije.

l 29. avgusta 1947 zaprt.

l 23. decembra 1947 obsojen na 6 let ječe. Za 2 leti mu odvzamejo politične 
pravice in zaplenijo premoženje

1 Vir: http://www.silcportal.si/koledar-dogodkov/zupnija-sodrazica-vabi-na-predavanje-z-naslovom-dr-stanko-lenic-pricevalec-
resnice ter Griesser - Pečar, Tamara: Stanislav Lenič. Življenjepis iz zapora. Mohorjeva družba, Celovec,1977, str.35.
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8 Življenjska zgodba škofa Stanislava Leniča

l 5. februarja 1948 vrhovno sodišče poviša kazen na 12 let zapora; skoraj 
osem let preživi v različnih zaporih, od tega dve leti in dva meseca v samici, 
popolnoma zapuščen, celo brez brevirja.

l 23. aprila 1955 pogojno izpuščen.

l 26. maja 1955 nastopi poslanstvo župnika v Sodražici, v župniji zaveje 
prava duhovna pomlad in preporod.

l 31. maja 1964 po devetih letih slovo od Sodražice; kasneje večkrat poudari, 
da je v Sodražici preživel svoja najlepša duhovniška leta.

l 2. junija 1964 imenovan za generalnega vikarja.

l 29. novembra 1967 imenovan za naslovnega škofa vazisarskega in 
ljubljanskega pomožnega škofa.

l 14. januarja 1968 v Ljubljani posvečen za škofa.

l 1986 zaradi zdravstvenih razlogov zaprosi papeža za razrešitev službe 
škofa.

l Novembra 1988 papež sprejme odstop.

l Januarja 1990 si zaradi padca v stanovanju zlomi nogo, ostane na bolniški 
postelji.

l 4. januarja 1991 umre v svojem stanovanju v Ljubljani.

l 8. januarja 1991 maša zadušnica in pogreb v cerkvi Vseh svetih na 
ljubljanskih Žalah, maševal je nadškof dr. Alojzij Šuštar, somaševalo 15 
škofov, stiški opat in 410 duhovnikov.
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ZA UVOD V NAŠO ZGODBO
Leta 2011 je minilo 100 let od rojstva in 20 let od smrti velikega slovenskega 

škofa ter sina Dolenjske ter Krškega polja, kot je to ob peti obletnici ustanovitve 
novomeške škofije zapisal novomeški škof Andrej Glavan. Leto 2011 je bilo 
tako poimenovano kot Leničevo leto. V cerkljanski fari so zato pripravili kup 
dejavnosti v spomin na »velikega človeka«, dr. Stanislava Leniča. Praznovanje 
Leničevega leta smo pripravil z namenom, da bi Leniča bolje spoznali, cenili 
in se ob njem navdušili za vse dobro, zlasti za ljubezen do domačega kraja, da 
bi ga bolje spoznala tudi naša dekanija, Dolenjska in Cerkev na Slovenskem. 
Leničevo leto se je pričelo 2. januarja 2011 s slovesno mašo in blagoslovom 
njegove podobe. Slovesna maša je bila tudi v nedeljo, 6. novembra 2011. 
Akademski slikar Gregor Smukovič je naslikal Leničev portret, ki je krasil 
cerkev sv. Marka v Cerkljah, gospod župnik, Janez Žakelj pa je pripravil 
šmarnično branje in ga strnil v knjigi z naslovom Stanislav Lenič in njegov 
čas: šmarnično branje za Leničevo leto 2011 in napisal ter režiral igro V imenu 
ljudstva. 

V soboto, 10. septembra 2011, je bil blagoslov obnovljenega Leničevega 
obeležja pred cerkvijo, z zamudo pa je nastala tudi knjiga z zgodbo o 
pomožnem škofu. Pobudo zanjo je dal gospod župnik Janez Žakelj, s katerim 
sva na enem od njegovih hišnih obiskov govorila o moji diplomski nalogi 
na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani z naslovom Dr. 
Stanislav Lenič – žrtev povojnih pobojev. Pred tem pa sem o Leniču pisala že v 
seminarski nalogi na začetku svojega študija. Knjiga, ki je pred vami, temelji 
na virih, ki so dostopni, predvsem na moji diplomski nalogi, diplomski nalogi 
Romana Starca, Leničevih spominih in knjigi Stanislav Lenič – Življenjepis iz 
zapora avtorice dr. Tamare Griesser-Pečar, slovenske zgodovinarke, ki je velik 
del svojega raziskovanja namenila zgodovini katoliške Cerkve v Sloveniji v 
obdobju od 1941 do 1990, med drugim tudi škofu Leniču. 

Zgodba o Leniču je zgodba o tipičnem »malem slovenskem človeku«, 
siroti v otroštvu, dijaku, ki se je le zaradi izredne nadarjenosti ter dobrote 
posameznikov lahko prebil skozi vse šole do nove maše2. Poleg tega je zgodba 
o Leniču tudi zgodba o velikem pričevalcu zgodovine Cerkve na Slovenskem. 
Deloval je v enem najtežjih obdobij Cerkve, dobi povojnega preganjanja, ko so 

2 Glavan v Žakelj, Janez: Stanislav Lenič in njegov čas, šmarnično branje za Leničevo leto 2011. Salve, Ljubljana, 2011, 
str. 3.
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10 Življenjska zgodba škofa Stanislava Leniča

bili duhovniki in verniki deležni mnogih obtožb, preziranj in sovraštva. Lenič 
jim je bil zgled, bodril jih je in krepil ter dajal upanje za prihodnost.

»Lenič predstavlja človeka, o katerem je splošno mnenje, da mu je težko 
najti enakega, kar se tiče osebnih lastnosti. Vljuden je do vsakega, potrpežljiv 
in požrtvovalen, nikoli ne godrnja, občasno nerazpoloženje zakriva, potrudi 
se biti dobre volje, čeprav zdravstveno ni najbolj svež. Prilagodi se vedno 
sogovorniku in ga ne moti z upadanjem. Do vsakega je radodaren, pazljiv in 
skrben, še posebno do onih, s katerimi je prišel na kakršenkoli način v bližnje 
poznanstvo. Pripovedujejo, da je razdal že tudi zadnje priboljške, čeprav je 
bil teden dni sam brez njih. Je izredno pobožen in ko ga človek ogleduje, 
kako opravlja svoje duhovniške dolžnosti, pa to primerja z načinom drugih 
duhovnikov, dobi vtis, da je ta pobožnost tudi pristna. Vsak dan ga je videti 
sedeti na postelji čim se zdani in tudi zvečer večkrat. Moli ali bere brevir.« 
Tako je 17. julija 1954 o Leniču zapisal njegov sojetnik Finec3.

O njem kot o duhovniku pa je zapisal tole: »O njen kot duhovniku je možno 
reči, da predstavlja izmed vseh obsojenih, zlasti pa mlajših, najbolj idealen lik 
duhovnika«.4 

In o tem velikem človeku, sinu, bratu in nečaku, učencu in dijaku, 
duhovniku in sojetniku, prijatelju in dobrotniku, o pomožnem škofu dr. 
Stanislavu Leniču, o človeku, ki je s svojim življenjem in delom dal našemu 
prostoru pa tudi širše velik pečat, govori naša zgodba.

Vsa se je začelo prav tu, v naši domači fari, v fari sv. Marka, v Cerkljah ob 
Krki.

Nedelja, 6. novembra leta 1911, je bil običajen jesenski dan za mnoge 
župnije po Sloveniji. Za župnijo Cerklje ob Krki pa je bila ta nedelja dan, 
ki se ga bomo vedno spominjali. 6. novembra 1911 se je tu rodil pomožni 
ljubljanski škof dr. Stanislav Lenič. 

Stanko, kot so ga klicali bližnji, je svojo življenjsko pot začel v majhni vasici 
na robu Brežiško - Krškega polja, v vasi z imenom Župeča vas. Prve črke se 
je učil pisati v isti stavbi kot mnogi domačini, ki bodo to knjigo brali, svojo 
duhovno pot pa je začel v cerkvi Sv. Marka v Cerkljah ob Krki, ki jo danes 
pred vhodom krasi spominska plošča z njegovo podobo. To je podoba človeka, 
katerega korenine segajo v naše kraje, njegovo dobra dejanja pa so pomagala 
mnogim daleč okoli.

3 v Griesser-Pečar, Tamara: Stanislav Lenič, Življenjepis iz zapora. Mohorjeva založba, Celovec,1997, str. 309/10.
4 v Griesser-Pečar, Tamara: Stanislav Lenič, Življenjepis iz zapora. Mohorjeva založba, Celovec,1997,1997, str. 315.
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LENIČEVO OTROŠTVO IN MLADOST
Dr. Stanislav Lenič se je rodil 6. novembra 1911 v kraju Župeča vas5. 

Njegova rojstva hiša je bila na začetku vasi in je nosila številka 4.

V času pred prvo svetovno vojno, se pravi v času, ko je tu v okolici živel Lenič, 
je vas štela okoli 50 domačij ter okoli 2386 prebivalcev in približno takšno 
število prebivalcev ima vas še danes, le sestav prebivalstva se je spremenil. 

V prvi polovici 20. stoletja je bilo v vasi pretežno kmečko prebivalstvo, ki je 
obdelovalo okoliška polja, gozdove na Gorjancih in vinograde v bližnji Gadovi 
peči. V svojih spominih je dr. Lenič zapisal, da so ta polja ravna, a ker so 
nastala na naplavinah Save so peščena in zato zelo pogosto trpe zaradi suše.7

5 Župeča vas je gručasto naselje, ki leži na jugovzhodnem robu Krškega polja, po njenem južnem robu pa teče reka 
Krka, ki se le nekaj kilometrov stran pri Čatežu izliva v Savo. Vas leži znotraj trikotnika treh večjih mest, Kostanjevica-
Krško-Brežice. Severno od vasi, le nekaj kilometrov stran, teče avtocesta Ljubljana-Zagreb, južno po Gorjancih pa 
meja s Hrvaško. Vas se omenja že v rimskih časih v povezavi z mestom Neviodunum (današnje Drnovo). V župnijski 
kroniki o vasi piše naslednje: »Na ozemlju sedanje župnije Cerklje bile so za časa rimskega gospostva mnoge 
naselbine. To izpričujejo razne izkopanine deloma starejšega (Valvasor II. Knj. VIII) deloma novejšega (Pečnik , Mül… 
idr.) časa. Iz Akvileje vodila je preko Neviodunuma (sedaj Drnovo) cesta v Siscio (Sisek). Ta cesta je zavila pri Župeči 
vasi proti mostu čez Krko. Sled mostu je še sedaj poznati, kakor tudi cevi je videti pri isti vasi v Krki. Po teh ceveh je bila 
namreč voda napeljana iz studenca Izvir, ki je v Gorjancih v sedanji križevski župniji v mesto Neviodunum. Nabiralnik 
(rezervar) za studenčnico bil je narejen na koncu Župeče vasi proti Cerkljam. Posestniki ondi stoječih hiš: Martin 
Urekar h. st. 32, Mihael Turšič h. št. 50 in Mihael Žarn st. 48 pripovedujejo, kako večkrat slišijo v tleh votlo bobnenje. 
Sled cevi od nabiralnika dalje proti Neviodunumu se prav dobro pozna ob Jožef Retelj-novi njivi (Župeča vas h. st. 
9).« Poleg tega pa v kroniki o zgodovini zasledimo še več zanimivih podatkov: »Ob vaseh za Krko je bilo mnogo 
gradičev, kastelov. Tako se je našlo mnogo mrtvaških kosti in zidanih rimskih grobov, ko se je kopal temelj za staro 
šolo v Cerkljah l. 1872. Ob slične grobove so zadeli delavci pri kopanji temeljna za novo župnišče isto tam l. 1895. 
Tudi mnogo gomil se še danes nahaja v župniji, posebno v bližnji vasi Boršt in Račja vas. Posestniki v vasi Zasap pa 
večkrat izorjejo na svojih njivah kose rimske opeke, zlasti na krajih, koder je bil izpeljan vodovod v Neviodunum. Kdaj 
se je pa krščanstvo naselilo v teh krajih? Brezdvomno jako zgodaj. Že zavetniki obeh cerkva, župne in podružne – sv. 
Marko evg., ter sv. Mohor in Fortunat nas v tem potrjujejo. Pripoveduje se, kakor je brati v nekaterih zapisnikih, da 
je na mestu sedanje župne cerkve stala že v davnih časih kapelica sv. Marka ev. Kakor Valvasor (Valvasor II. Knj. VIII) 
pripoveduje na zgoraj omenjenem kraju, je neki posestnik ob Krki (govori o leskovški oziroma krški župniji, kamor so 
takrat tudi Cerklje pripadale) izkopal lonec novcev, okoli štiri tisoč, ki so imeli napis: Constantinus, tedaj napis prvega 
krščanskega rimskega cesarja. Ob preseljevanju narodov, zlasti Hunov pod Atilom, so te naselbine veliko trpele, bile z 
Neviodunum vred porušene, razdejanje. Kdaj so se zopet opomogle te pokrajine, in kdaj so se na njih stalno naselili 
naši očetje, o tem žal nimamo nikakih sporočil.Za časa turških vojska naši predniki niso v miru živeli. Divje tolpe so 
se mnogokrat valile po naših krajih gori od Zagreba in Samobora tja proti gorenji Dolenjski, moreč in požigajoč, kar 
jim je prišlo v roke. Ob kmečkih uporih je zopet kri zmočila to zemljo, saj je na našem polju zbiral znani kmečki kralj 
Gubec svoje čete«. (vir: Župnijska kronika) 

6 Vir: Župnijska kronika
7 v Griesser-Pečar, Tamara: Stanislav Lenič, Življenjepis iz zapora. Mohorjeva založba, Celovec,1997, str. 37.
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Leničevi predniki po očetovi strani prihajajo iz naselja na kraškem polju. 
Leničev prastari oče je bil doma iz Krvave Peči v občini Velike Lašče. Ta je kupil 
sinu Antonu, Leničevemu staremu očetu, leta 1850 domačijo v Župeči vasi.

Leničev stari oče si je ženo poiskal v sosednji leskovški župniji. Leničeva 
stara mati, z rojstnim priimkom Krampelj, je bila doma iz štiri kilometre 
oddaljenega naselja Drnovo. Starima staršema se je v zakonu rodilo sedem 
otrok, trije fantje in štiri dekleta.

Kot zadnji v družini se je 17. novembra 1877 rodil Leničev oče Martin. Ker 
sta se starejša brata že poročila drugam (Janez, ki je bi Leničev krstni boter, v 
Župečo vas, Anton na Črešnjice), je Martin podedoval domačijo ter 4 ha veliko 
posestvo. Prav tako so domačijo zapustile Leničeve tete. Franca se je primožila 
k družini Ilc na Črešnjice, Ana k Masnikovim v Veliko Mraševo, ena izmed 
sester pa je postala usmiljenka sestra Simforijana.

3 ha orne zemlje, ½ ha travnikov in ½ ha gozda ter skromna domačija, kjer 
je stala lesena hiša, krita s slamo, v kateri je bila le ena soba in veža z ognjiščem. 
Poleg hiše pa hlev za dve kravi, enega vola, nekaj prašičev in nekaj kokoši; to 
je vse kar so Leničevi premogli. Vendar se domačija ni razlikovala od tistih v 
soseščini, saj je bila vas dokaj revna; le peščica ljudi je bila premožnih z malo 
večjimi grunti, ostali pa so bili mali kmetje in bajtarji.

Leničeva mati Marija je bila domačinka, hčerka sosedovega kmeta 
Mladkoviča. Kmetijo, ki je bila malo večja, je vodila Leničeva stara mati – 
vdova, ki je živela sama z otroci Jožefom, Marijo in najmlajšo Ano, ki je postala 
sestra usmiljenka. 

Mati Marija se je rodila 28. aprila 1882. Dan pred svojim dvajsetim rojstnim 
dnevom, 27. aprila 1902, se je poročila s sosedovim Martinom, Leničevim 
očetom. 

V desetih letih zakona so se jima rodili štirje otroci, tri deklice in en fant. 
Živeli so v Župeči vasi, v skromni hišici, ki je imela hišno številko 4. 

Prva se je leto po poroki rodila Pavlina, ki je umrla kot otrok, stara komaj 
dve leti. Kot druga se je 1905 rodila Marija, ki je leta 1922, stara komaj 
sedemnajst let, umrla za jetiko. Tretji otrok v družini je bila Katarina. Ta se je 
leta 1932 poročila z Jožetom Barbičem v sosednjo župnijo Sv. Križ ob Krki. 
6. novembra 1911 se je kot najmlajši in edini fant rodil Stanislav in še istega 
dne ga je tedanji župnik Anton Gabrič8 v župnijski cerkvi sv. Marka tudi krstil.

8 Župnik Anton Padovanski Gabrič, ki je v Cerkljah ob Krki župnikoval v letih 1891–1919, je najbolj zaslužen, da se je leta 
1905 začela gradnja sedanje cerkve. Staro cerkev in župnišče sta uničila »zagrebški potres« leta 1880 in »ljubljanski 
potres« leta 1895.(vir: župnijska kronika)
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Mati je bila zelo verna ženica, redno je obiskovala svete maše in ravno to 
svojo ljubezen do vere in Cerkve je prenesla tudi na Stanislava. »Spominjam se, 
kako me je kot majhnega fantička vodila v cerkev k božjemu grobu, kako me 
je jemala s seboj k sveti maši in tam, v drugi klopi na ženski strani, v kapeli, je 
imela svoje mesto. Vsa utrujena in zmučena se je trudila, da bi poslušala božjo 
besedo in bila pri sveti maši«9a, se je matere spominjal Stanislav.

Kasneje je Lenič v spominih o svoji veri in ljubezni do cerkve zapisal: 
»Meni je religija najsvetlejše notranje prepričanje, vsajeno mi je z mladega v 
dušo, tekom 20-letnega študija tako razumsko utemeljeno in usidrano v mojo 
notranjost, da bi ga za nobeno ceno ne dal iztrgati iz sebe.«10 

Stanko je svojo mamo oboževal. Kljub temu, da mu je umrla, ko je bil star 
komaj pet let, mu je ostala v spominu kot zelo pridna, po srcu plemenita 
ter polna ljubezni do beračev in vaških bajtarjev.11Njegov spomin o dobri 
materi, drobnega, belega obraza, so s svojim pripovedovanjem dopolnile in 
podkrepile tudi sosednje ženice. Stanko je bil materi tudi fizično podoben.

Leta 1967, ko je postal pomožni škof, je v intervjuju za Družino dejal, da je 
imel svetniško dobro mater.

Večina prebivalcev Župeče vasi in okolice je v tistem času živela od 
poljedelstva. »Večina župljanov se peča in živi od poljedelstva. Prideluje 
se v spodnjem, vzhodnem delu poleg navadnih vrst žita, sočivja, presnina 
(krompir, repa, korenje, pesa, zelje) posebno mnogo koruze, v zgornjem, 
zahodnem delu pa ajde. Ob dobrih letinah boljši kmetje od teh dveh vrst žita 
navadno nekaj odprodajo ali na domu, ali pa na trgih v Brežicah in Novem 
mestu. Krompir pa se izvaža spomladi v Samobor, žal da ob nedeljah, ko 
marsikateri prodajalec ostane brez službe božje. Živino- in konjereja ljudem 
tudi nekoliko dohodkov donaša, škoda, ker primanjkuje travnikov. Trditi se 
pa sme, da je svinjereja glavni dohodek župnije, ko omogoči zlasti revnejšim 
slojem prebivalstva življenjski obstanek. Da le ne bi bila tolikokrat kužna 
bolezen, ko ves promet zastane in niso v stanu revni ljudje svoje blago iztržiti. 
Perutnine se v župniji mnogo redi. Purani, gosi, race donesejo marsikak 
krajcar gospodinjam, mnogo se pa teh živali po nepotrebnem zakolje doma. 
Prav cvetoča je tukaj kupčija z jajci. Tovarne v tem kraju ni nobene, mlini 
so štirje. Več jih je na desnem bregu Krke, v križevski župniji, kamor tudi 
Cerkljanci mlet nosijo, oziroma vozijo. V vsaki vasi skoraj je tudi kak obrtnik: 
krojač, čevljar, mizar, lesar; mnogo je zidarjev, zlasti v Krški vasi. V Župeči 

9 Starc, Roman: Življenje in delo škofa dr. Stanislava Leniča, Diplomsko delo, 1993, str. 8.
10 v Griesser-Pečar, Tamara: Stanislav Lenič, Življenjepis iz zapora. Mohorjeva založba, Celovec,1997, str. 195.
11 v Griesser-Pečar, Tamara: Stanislav Lenič, Življenjepis iz zapora. Mohorjeva založba, Celovec,1997, str. 37.
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vasi je pa precej tesarjev. Vsaka boljša, premožnejša hiša ima tudi vinograd, 
nekateri tudi po več.« 12

Družina Lenič si je za preživetje pridelala vse sama. Polja so jim dala krompir, 
vrt zelenjavo, krave mleko in pujsi meso. Ker pa so bili zelo odvisni od pridelka 
in večkrat muhastega vremena, je bilo življenje precej težko. »Kakor je drugod 
bila, je bila tudi tukaj v poletju 1911 dolgotrajna suša. Poljskih pridelkov je 
bilo malo, posebno za krmo je bila velika stiska.«13

S trdim delom in veliko odrekanja sta starša celo postavila novo hišo, saj je 
bil stara v precej slabem stanju. 

Vendar sta z majhno posestjo starša vedno težje preživljala šestčlansko 
družino, zato se je oče štiri mesece po Stankovem rojstvu odločil in odšel 
za drugimi vaščani v Ameriko. »Ko sem bil star štiri mesece, se je moj oče 
odpravil v Ameriko, da bi tam kaj prislužil, postavil morda boljo hišo – naša 
je bila še krita s slamo.«14

V letih pred vojno je veliko domačinov odšlo za zaslužkom v Ameriko. 
»Pripomniti je treba, da je ob zadnjem ljudskem štetju l. 1911 bilo iz župnije 
gotovo nad 260 duš odsotnih, deloma v Ameriki, na Westfalskem ali pri 
vojakih.«15 V upanju, da bodo prislužili nekaj denarja, s katerim bi lahko 
povečali svojo posest in morda naredili novo hišo. S tem namenom je v 
Severno Ameriko spomladi 1912 odšel tudi Leničev oče. 

Mati je po očetovem odhodu ostala sama z majhnimi otroki. Stanislavu je 
bilo komaj štiri mesece, najstarejši Mariji pa šest let. Ker je bilo v vasi moških, 
ki bi lahko priskočili na pomoč malo, je morala Marija trdo poprijeti za vsako 
delo in tega ni nikoli zmanjkalo. Mati je morala sama obdelovati grunt in 
preživljati tri majhne otroke (prva deklica Pavlina je umrla v tretjem letu 
starosti). V svojih spominih je Lenič zapisal, da je zgodaj vstajala in odhajala 
pozno spat.16

Leta 1912 je bila topla zima in zgodnja pomlad. »Dne 13. aprila pa je mraz 
(slana) veliko škodo napravil.«17 Jesen tega leta je bila zelo mokra in povsod je 
bilo polno plesni. Naslednje leto je bila mila zima, vendar je 22. aprila 1913 
zapadel sneg in pritisnil hud mraz. Nastalo je ogromno škode. Isto leto je 30. 
junija klestila tudi huda toča.

12 Vir: župnijska kronika
13 Vir: župnijska kronika
14 Rupel, Dimitrij, Snoj Jože, Hribar, Spomenka: Pogovor s škofom dr. Stanislavom leničem. V: Nova revija 1987, mesečnik 

za kulturo, letnik VI, št. 67 – 68, november, december, 1987, str. 1929.
15 Vir: Župnijska kronika
16 v Griesser-Pečar, Tamara: Stanislav Lenič, Življenjepis iz zapora. Mohorjeva založba, Celovec,1997, str. 38.
17 Vir: Župnijska kronika
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1914 pa je bila huda zima. Sneg je ležal do 19. marca in zbolelo je veliko 
ljudi. Tudi Leničeva mati je začela bolehati. 

Oče se je oglašal le prvi dve leti. Delal je v rudniku ter v tovarni in zasluženi 
denar pošiljal domov ženi Mariji, da je z njim kupila dve njivi od bližnje 
graščine Thurn pri Krškem. Potem je leta 1914 prišla prva svetovna vojna in 
zveze so bile pretrgane. 

»Dne 28. junija sta bila v Sarajevu umorjena prestolonaslednik Franc 
Ferdinand in njegova soproga Zofija Hohenburška. Obča žalost vlada v 
župniji. Opravila se je slovesna zadušnica. Dne 26. julija mobilizacija. Vojska. 
Avstrija Srbiji, Nemčija Rusiji, Francija, Anglija Nemčiji. Ne eni strani Avstrija, 
Nemčija, na drugi Rusija, Anglija, Francija, Srbija, Črna gora. Kaj to? Drugi 
dan – dne 27. julija – vpoklicanci odidejo. Jok žen, otrok, staršev itd. Iz 
župnije jih odide do 200. Mostove v Krškem in na Vidmu so zastražili, najprej 
ognjegasci in uniformirana meščanska garda, pozneje vojaštvo.«18

V vojno so odšli mnogi slovenski fantje in možje. »Pomanjkanje delavcev 
(moških) je občutljivo.«19 Doma so ostale v večini le žene, ki so poleg skrbi za 
otroke in gospodinjstvo sedaj morale postoriti še marsikatero moško opravilo 
pri hiši in v vasi.

To je doletelo tudi Leničevo mati. Ker ni bilo moških, ki bi pomagali pri 
spravilu drv, je to delo morala prevzeti sama. Drva je kupila od kostanjeviške 
graščine in ko je pri spravilu drv gazila do kolen po močvirnatih tleh, se je 
prehladila. Prehlad je vodil v jetiko. Novembra 1916 jo je bolezen položila v 
posteljo, 3. januarja naslednje leto pa je umrla, stara komaj 34 let. 

Bila je to prva smrt bližnjega, ki jo je mladi, komaj petletni Stanislav, 
doživel; vendar še zdaleč ne zadnja, saj je v kratkem času za isto boleznijo, 
jetiko, umrlo še kar nekaj Leničevih sorodnikov. Jetike pa se je nalezel tudi 
Stanislav, ki je vedno spal pri mami in za njo bolehal kar nekaj časa.

Smrt matere mu je ostala v spominu vse njegovo življenje. Mater je imel 
neizmerno rad, ona pa njega najraje od vseh otrok, saj je bil najmlajši in še 
fant. V spominu mu je ostala kot simbol ljubezni in dobrote. Še ko je bila na 
smrtni postelji, jo je zelo skrbelo za usodo malega Stanislava, z njim je delila 
svoje zadnje obroke pred smrtjo. 

»Dobro se je spominjam, skoro do zadnje noči sem spal ob njej, le zadnjo 
noč me je stric – sosed vzel na svoj dom. Ponoči me je zbudil in povedal, da je 

18 Vir: Župnijska kronika
19 Vir: Župnijska kronika
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100 Biografska drama – škof Stanislav Lenič
V IMENU LJUDSTVA

Osebe:

STANKO (Stanislav Lenič)

SODNIK

ZASLIŠEVALEC

TOMAZIN (kaplan)

MAČEHIN OČE

JANEZ (boter)

OROŽNIK

MICA (sestra)

PROFESOR EHRLICH

MATI (Toneta Tomšiča)

ROŽMAN (škof )

MICA (iz Sodražice)

FRANC

LOJZKA

TAJNIK (na škofiji)

ŠUŠTAR (škof )
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101Biografska drama – škof Stanislav Lenič
V IMENU LJUDSTVA

1. DEJANJE / 1. PRIZOR
(Prvi del se odvija spodaj desno – črn ambon, drugi del z zasliševalcem se odvija na 
odru)

SODNIK: (Udarci s kladivom.)
 Sodba v imenu ljudstva! Lenič dr. Stanislav, sin pokojnega Martina 

in Marije, r. Mladkovič, rojen 6. 11. 1911 v Župeči vasi, okraj 
Krško, škofijski tajnik od 1. 9. 1940 dalje, državljan Federativna 
ljudska republika Jugoslavija, Slovenec, stanujoč v Ljubljani, Pred 
škofijo 4, ima Teološko fakulteto, posreduje premoženje, in sicer 
2 zemljiški parceli v Župeči vasi, (ponovi) 2 zemljiški parceli v 
Župeči vasi, v priporu od 29. 8. 1947 dalje, je kriv, da je skupaj 
s Šimencom Josipom, Čontala Matijem in Pust Francem dajal 
podatke o političnem stanju v državi, o poteku volitev, o pojavu 
križarskega banditizma in po naročilu Staniša Franca napisal 
poročilo o zaprtih duhovnikih in da je širil pastirski list zločinca, 
bivšega škofa Rožmana Gregorija z dne 2. 2. 1946. 

 Se obsodi po 4. členu odstavka 1 Zakona o kaznivih dejanjih 
zoper ljudstvo in državo ZKLD na odvzem prostosti s prislinim 
delom za dobo 12 let in na izgubo političnih pravic za dobo 4 
let ter zaplembo celotnega premoženja, ki se v smislu 22. člena 
zakona o zaplembah prenese v last Federativna ljudska republika 
Jugoslavija. Premičnine v skupni vrednost 6.110 din. Obtožnica 
se všteje v kazen pripora od 29. 8. 1947 dalje. Sodba v imenu 
ljudstva. (Udarec s kladivom.)
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ZASLIŠEVALEC: Piš‘te: opis obsojenca: velikost: 174 cm; postava: krepka; 
obraz: ovalen; lasje: kostanjevi; čelo: primerno; nos: primeren; 
oči: sive; brada: brije; brki: prav tako - brije; obrvi: kostanjeve; 
usta: primerna; zobje: slabi …

 Posebna vidna znamenja: jih ni. Tako. (Pokaže naj se obsojenec 
usede.) Spoštovani gospod Lenič, veste kaj pa mene zanima. 
Od kod vam zemlja? Od kod Cerkvi zemlja? Koliko ima Cerkev 
denarja? A vi to veste? To so veleposestniki! Se strinjate gospod 
Lenič, da je Cerkev največji veleposestnik? Povejte, če je ali ni. 

STANKO: Je, samo …

ZASLIŠEVALEC: Nič samo! Samo da ali ne smo hoteli od vas. Ni opravičil, 
razumete gospod Lenič. Ni opravičila za takšno grozodejstvo: 
zavajanja ljudi in bogatenje. Mi to vemo in videli boste, da bo 
končno ta največji veleposestnik in državni sovražnik ljudstva 
ena obvisel na vrvici. Razumete, kako bo visel?! In ljudstvo, 
ljudstvo bo spet dobilo premoženje. Vse, kar diši po kapitalizmu 
in fevdalizmu, je potrebno odstranit. Agrarna reforma deluje 
v prid države, v prid komunističnega ljudstva. Ni ga denarja, 
ki bi nam to preprečil, ker mi, mi, ljudstvo, smo oblast. In vi 
sami ste duhovnik in ste privatni posedovalec dveh parcel. Me 
vi razumete? Vi, duhovnik, posedujete privatno zemljo. Se vi 
zavedate tega, posestnik? Ne. Ne! Zemljo mora imeti ljudstvo in 
jo bomo dali ljudstvu.

 Smrt fašizmu, svoboda narodu!
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V IMENU LJUDSTVA

1. DEJANJE / 2. PRIZOR 
(Spodaj.)

MAČEHIN OČE: Kje ‚maš otroke?

JANEZ: Krave pasejo. Mica je bolna. 

MAČEHIN OČE: Bolna? Kaj bo bolna? Delat, pa bo. To vso bolezen prežene. 

JANEZ: Pol‘ pa tud‘ ti delaj. Bolna je in se ji še vedno pozna, ko je s teboj 
vlačila tista drva in se je na smrt prehladila. Povej, po kaj si prišel, 
potem pa pojdi. 

MAČEHIN OČE: Jaz znam delat bolje ko‘ vi vsi skupaj. Kje ‚maš otroke?

JANEZ: Saj sem ti rekel, da krave pasejo in da je Mica bolna. Kaj bi rad? 

MAČEHIN OČE: Bolna? Kaj bo Mica bolna? 

JANEZ: Kaj bi rad od otrok, sem vprašal. 

MAČEHIN OČE: Te nič ne briga.

JANEZ: Pa še kako me briga. V moji reji so, ne v tvoji. 

MAČEHIN OČE: Mico hočem. 

JANEZ: Kaj boš z njo? Slišal si, da je bolna. 

MAČEHIN OČE: Videt jo moram. A razumeš, videt, da ji nekaj povem. 
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JANEZ: Pa saj ima komaj 15 let. Kaj boš zdaj še za tako pošteno otročadjo 
plazil – da te ni sram. 

MAČEHIN OČE: Nehaj! Nisem hotel reči, ampak naj ti bo – oženil jo bom. 

JANEZ: Kaj? Ti jo boš oženil? S kom pa?

MAČEHIN OČE: S svojim sinom. 

JANEZ: Ti boš svoj‘ga sina s siroto oženil. Te bo še ta od hiše nagnal, ko 
bo s plenic zlezel. 

MAČEHIN OČE: Sam‘ molči ti strgana, ušiva in zanikrna glava. Noben 
lenuh ne bo men‘ tako govoril. Sploh pa Mica ni sirota – vse se bo 
uredilo. 

JANEZ: Kaj se bo uredilo? Da bo tvojega pamža jemala naša Mica. 
Najbolje narediš, da jih pustiš. Že tako so morali veliko pretrpet‘, 
odkar je mati umrla. 

MAČEHIN OČE: Dobro veš, kako je b‘lo z Martinom. Nesposoben je bil in 
mojo hči je hotel nekaj učit.

JANEZ: A si pozabil, da si bil ti tisti, ki je vse skupaj podpihoval, da ni bilo 
sreče. Martin ni bil slab človek. 

MAČEHIN OČE: Vsaj farovški ni bil, to je res in otrok ni pustil k »Orlu«, kar 
je tudi res. Zato sem pa pustil, da se je moja Ana z njim poročila, s 
tem Amerikancem. 

JANEZ: Pa je kljub temu imel premalo denarja zate. 
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MAČEHIN OČE: Če bi ‘mel d‘nar, bi dobro vino pil in ne bi griže dobil. 
Mehkužec je, kot vsi njegovi otroc‘. 

JANEZ: Sirote so, nimajo kaj. 

MAČEHIN OČE: Imajo, imajo. Jaz vem, da imajo. (Se zlobno smeje.) Pol‘, ko 
se bo mal‘ pozdravila, jo pošlji k meni. (Odhaja.) 

JANEZ: Kaj boš z njo? Slišal si, da je bolna. 

OROŽNIK: Malega bi radi videli. 

JANEZ: A tukaj nobeden ne zna pozdravljat? A vi ste? Dober dan. 

OROŽNIK: V šoli smo bili. 

MAČEHIN OČE: No, to bi pa rad slišal. 

JANEZ: Kaj je Stanko kaj ušpičil? Kaj je narobe? 

OROŽNIK: Ne, nasprotno. Pravijo, da je priden, celo da je najboljši. 

MAČEHIN OČE: Kako najboljši? Zguba je, da je ni take. V šoli nič ne vedo.

OROŽNIK: Vi pa ste? 

MAČEHIN OČE: Kdo, jaz? Jaz sem mu stari oče.

JANEZ: Mačehin oče je – oderuh. 

MAČEHIN OČE: Kaj, kaj? 

TOMAZIN: Bog daj dobro. Kaj ste se pa tukaj nagnetli? Jože, kaj je narobe? 

OROŽNIK: Gospod kaplan, pozdravljeni. Nič ni narobe. Ni se vam potrebno 
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vtikat v naše posle. Glede dedovanja smo dobili prijavo, da je en 
otrok neprišteven in zdaj bi radi pač malo preverili. 

JANEZ: A tako? In kdo naj bi bil neprišteven, če smem vprašati? 

MAČEHIN OČE: Kaj, kaj? A bi malo vina? Kos kruha, kaj?

JANEZ: Je s tabo vse v redu, kaj, kaj?

TOMAZIN: Nisem razumel Jože. Kdo naj bi bil neprišteven?

MAČEHIN OČE: Kaj, kaj? (Trza z glavo.) A boste piščančka jedli? Grem po 
piščanca. 

OROŽNIK: Mali Stanko Lenič. Nekdo je dal prijavo na sodišču. Sedaj me 
zanima, zakaj je slaboumen. 

JANEZ: Čisto v redu je.

TOMAZIN: Mali Stanko je biser od fanta. Zelo bister spomin ima, da je malo 
takih in jaz jih veliko poznam. 

MAČEHIN OČE: Kaj, kaj? A Stanko? Ja, Stanko je len. Seveda, seveda. Len je 
in dela ne. Kaj, kaj? Ne piše se zaman Lenič.

TOMAZIN: Fant je vendar dober.

OROŽNIK: Če je ta možak najbližji sorodnik, potem ga …

MICA: (Na vratih – vsa bolna.) Jaz sem njegova najbližja sorodnica in jaz 
vem, da moj brat ni neprišteven. 

MAČEHIN OČE: Če bi bil kaj vreden, bi ga vzeli za ministranta. No, pa tako 
ali tako vidite, da sedaj ne more čisto razmišljat. Mica, izgini, 
pojdi v posteljo. 

JANEZ: Pa saj si ravno prej hotel še govoriti z njo. Za sina si jo hotel. 

MAČEHIN OČE: Ne, nič ni.

TOMAZIN: Čakaj, čakaj. Razumem. Ti bi razglasil Stankota za slaboumneža, 
potem pa oženil edino dedinjo s svojim sinom in zemlja bi bila 
takorekoč tvoja.

MICA: Jaz ne bi nikoli h‘tela vaš‘ga polizanca.

MAČEHIN OČE: Morala bi in boš.

TOMAZIN: Tukaj se pa motite. Poroka pod prisilo ni veljavna in naj se še 
tako šopirite, vedite, da bom taki poroki nasprotoval. 
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MAČEHIN OČE: A niste rekli, da boste delali most. Fara ‚ma d‘nar. Svojega 
dela se držite in ne vtikajte se spet v privatne zadeve. Kajne, kaj, 
kaj? 

TOMAZIN: A kaj pomagaš pri mostu? Kdo je tukaj lenuh? In potem se 
spravljaš na nedolžna dekleta.

MICA: Zame ne skrbite gospod kaplan. Če morete, gospod, vzemite 
Stankota pod svojo zaščito. Jaz vem, da bo iz njega zelo dober 
fant in mož.

TOMAZIN: Dobro dekle si Mica. (Janezu.) Pošlji jutri zjutraj Stankota k 
meni, da bom preveril, kako zaostal je … (Pogleda mačehinega 
očeta.) Vem sicer, da bo vrsta pred pisarno, vendar si bom vzel čas 
zanj, prav zaradi tebe Mica, ker vidim, da imaš zelo rada svojega 
brata.

OROŽNIK: Vidim, da tukaj nimam več kaj iskati.

TOMAZIN: Jože, če mi dovoliš. Glej, če bo kaj narobe s fantom, vas bom že 
obvestil, mislim pa, da ne bo treba. 

MAČEHIN OČE: Morda pa le. (Tomazinu.) Kaj ko bi jaz mal‘ sofinanciral 
most?

TOMAZIN: Na čistih računih sloni svet. Zmedeni računi pa so hudičevo 
delo. Ne rečem, da sem popolnoma čist in nedolžen, vendar 
se trudim ostati vsaj pošten do vseh. Bog bo videl in naj sodi. 
Tvojega denarja s takim namenom pa nikoli nočem. 
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