
Ljubljanski pomožni škof msgr. JOŽEF KVAS 

Rodil se je 9. septembra 1919 v Zalogu pri Cerkljah na Gorenjskem,  
umrl je 29. decembra 2005 v Ljubljani.
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KRATEK ORIS ŽIVLJENJA IN DELA

Ljubljanski pomožni škof Jožef Kvas se je rodil 9. septembra 
1919 v Zalogu v župniji Cerklje na Gorenjskem. Po osnovni 
šoli v domačem kraju in sosednji Komendi je vstopil v lju
bljansko Marijanišče in obiskoval klasično gimnazijo. Leta 
1939 je maturiral in se vpisal na Teološko fakulteto.

V duhovnika je bil posvečen 5. junija 1945 v Zagradu pri 
Gospe Sveti na avstrijskem Koroškem. Prva tri leta po po
svečenju je služboval kot kaplan v Bovcu v takratni gori
ški nadškofiji, leta 1948 ga je ljubljanski škof Anton Vovk 
poklical za kaplana v Semič v Beli krajini. Od leta 1952 do 
1962 je bil župnik v Stopičah pri Novem mestu, nato je bil 
kanonik kolegiatnega kapitlja v Novem mestu, kjer je bil 
tudi vikar. Leta 1968 ga je ljubljanski nadškof dr. Jožef Po
gačnik poklical za kanonika v Ljubljano, kjer je opravljal 
vrsto služb. Bil je konzistorialni svetnik, sodnik cerkvenega 
sodišča, arhidiakon, dekan mesta Ljubljane in škofov vikar 
za mesto Ljubljana. Leta 1973 ga je papež Pavel VI. imeno
val za prelata, 14. maja leta 1983 pa papež Janez Pavel II. 
za drugega ljubljanskega pomožnega škofa.

Škofovsko posvečenje je prejel 12. junija 1983. Za škofovsko 
geslo si je izbral svetopisemske besede Služiti z veseljem. Po 
upokojitvi ljubljanskega pomožnega škofa Stanislava Leniča 
je septembra 1988 prevzel službo generalnega vikarja in jo 
opravljal do leta 1998. Po upokojitvi se je leta 2000 preselil 
v Duhovniški dom Mane nobiscum na Lepem potu v Lju
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bljani, kjer je umrl 29. decembra 2005. Pokopali so ga na 
ljubljanskih Žalah.

Škof Kvas je veliko let vodil tečaje za zaročence. Po svojih 
močeh je kot upokojeni škof pomagal škofom predvsem z 
birmovanjem in drugimi slovesnostmi po župnijah. Veliko 
je molil. Škofa Kvasa so odlikovali globoka vera, skromnost, 
vestnost in skrbnost.

dr. Andrej Saje, 
nekdanji tiskovni predstavnik  
Slovenske škofovske konference
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DOM POD KRVAVCEM
Iz spominov Marije Ipavec, sestre škofa Jožefa Kvasa

Naš oče Anton Kvas je to malo kmetijo in hišo kupil že leta 
1898 za 3.000 kron. Dote je imel le 1.000 kron, mama pa 700 
kron. Oče je najprej v hiši deset let živel sam z bratom Jože-
tom. Poročil se je leta 1908. Bil je Kvasov iz Spodnjega Zaloga, 
mama Marijana pa Hribovčeva iz Srednjega Zaloga. Včasih se 
je temu delu Zaloga reklo Trata. Od tu: »Ko so tkali naše trate, 
angelci so rajali.«

Oče je bil z velikega grunta, mama z majhne kmetije. Tež-
ko je bilo za četi, ker sta dobila vse prazno. Takrat ni bilo no-
benega zaslužka, razen kar se je doma pridelalo. Oče je bil star 
že 50 let, ko se je poročil. Mama je bila stara 29 let. Potem sta 
plačevala še dolgove. Imeli smo samo nekaj živine in kakšne-
ga prašička. Hodili smo v dnino h kmetom, da smo še malo 
zaslužili in še nekaj njiv smo vzeli v najem, da smo več pride-
lali. Za te njive smo z delom odslužili. 

Otroci smo hitro prihajali na svet. Vsako leto eden: Anton 
l. 1909, Manca 1. 1910, Jože 1. 1911, Matiček l. 1912, Micka l. 
1914, Angela l. 1915, Rozalija l. 1917, Jože l. 1919. 

Rojstna hiša škofa Jožefa Kvasa v Zalogu pri Cerkljah na Gorenjskem
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Leta 1917 nam je pogorela hiša in gospodarsko poslopje. 
Sosedovi otroci so se igrali pri domačem kozolcu in zanetili 
požar. Pogorele so štiri hiše. Samo pri nas smo jo zgradili na 
novo, ker sta bila oče in stric samouka in sta vse, kar je bilo 
lesenega, naredila sama. Takrat je bilo pri naši hiši zelo hudo. 
Oče je bil star že 60 let, otroci pa še majhni. Mama je bila pri-
dna in korajžna, da ni obupala. To je bilo grozno! Ker je bila 
še prva svetovna vojna, se ni dobilo ne živeža ne materiala; 
tudi moških ni bilo doma, ker so morali v vojsko. Zato tudi pri 
nas nismo mogli dolgo narediti hiše. Jeseni in pozimi nismo 
delali, nadaljevali smo šele spomladi. Naredili smo svinjake, 
šupo, drvarnico, pod. Mlatili smo s cepci. Ko sem bila stara 11 
let, sem že morala mlatiti. Sestra Manca je šla že s 15-imi leti 
služit za deklo h kmetu »Kneču« v Zalog. Tam je bila 10 let, 
potem na Jesenicah 6 let, v Kranju 4 leta. Po vojni je šla k bratu 
Jožetu za gospodinjo. Pri njem je bila do smrti. Ko je umrla, je 
imela 84 let. Brat Anton je prevzel doma, a se je ponesrečil in 
v nekaj tednih umrl, star 32 let. Sestra Angela je šla, ko nam 
je umrl oče, k stricu Matiju Zormanu v sosednje Nasovče že s 
petimi leti starosti. 

Podružnična cerkev sv. Matija v Zalogu pri Cerkljah na Gorenjskem
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Oče se je zelo prehladil, ker je delal v vsakem vremenu, 
dokler nismo imeli strehe. Bil je tudi vaški zastopnik za živi-
no. Hodil je zdravit in pomagat ob porodu živine. Tudi pono-
či, če je bilo treba. Ob delu se je tako prehladil, da so se mu na 
rokah naredile tri bule. Rekli so, da je kostna jetika. Preden je 
umrl, so se mu rane zacelile v enem tednu. Meni je bilo šele 7 
let. Brat Jože je bil star šele eno leto in pol. Očeta se ne spomi-
nja. Za brata Jožeta sem se zavzela jaz in sem ga oskrbovala, 
čeprav sem bila stara samo pet let. Zelo se mi je smilil. Mama 
in starejša Tone ter Manca so morali delati na polju, ki je bilo 
20 minut hoje daleč. Jaz sem pazila še na tri mlajše otroke. 
Včasih so tudi cigani hodili okrog, da smo morali zapreti, da 
niso kaj vzeli. Večkrat sem se morala zlagati, da nismo sami 
doma. Klicala sem starejšega brata, strica in tako so se cigani 
zbali in odšli. Kaj malega pa sem jim morala dati. Takrat je 
bilo veliko brezposelnih, velika kriza za denar.

Z dvanajstimi leti sem morala na dnino. Želi smo žito, po-
tem mlatili ročno s cepci. Cel dan sem delala za en hleb kruha. 
Ko sem ga prinesla domov, smo ga skoraj vsega takoj pojedli. 
Drugi dan pa zopet znova, dokler je bilo delo zunaj. Jeseni 
smo spravljali krompir in druge pridelke. Podnevi smo ruvali 
korenje, peso in repo, zvečer jih obrezovali tudi do polnoči. 
Gruntarji so nas znali kar dobro izkoristiti. 

Pozimi sva z bratom Tonetom hodila v gmajno. Brat je ku-
pil kar cel hrib stoječega lesa. Sekala sva in ga vozila domov, 
potem sva delala klaftre. Spomladi sva sadila smrekice. Brat 
je hodil delat tudi v Kokro in na Jezersko. Tudi jaz sem šla žet 
ječmen za dva tedna, ko mi je bilo 18 let. Kar lepo se mi je 
zdelo gor, samo doma sem zamudila lepo igro, ki so jo igrali 
Založani. Igral je tudi brat Tone. Bilo je ob 500-letnici zvona. 
Igrali so igro Izgubljeni sin. Žal mi je bilo, da se igre nisem 
mogla udeležiti. Bila je velika slovesnost, kulturna veselica.

_ 

Ko se je rodil moj brat Jože, smo bili otroci zelo veseli. Po-
sebno jaz sem šla po vasi oznanjat, da imamo majhnega fant-
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ka. Jože mu bo ime. Ženske so bile radovedne in so mi dajale 
cele malice kruha. Hitro sem ga odnesla domov in sem še mis-
lila naprej oznanjat veselo novico, a mi star ši niso več pustili. 
Takrat sem bila stara pet let, pa sem verjela, da bo Jožek res 
hitro zrasel. Nekateri sosedje so pa celo rekli: »Treba jim je bilo 
tega otroka, da bo en revež več na svetu!« Čeprav sem bila še 
majhna, sem rekla, da bom tako delala, da Jožek ne bo revež. 
In res sem od ta krat naprej vedno pomagala mami. Posebno 
Jožeta sem rada pazila in molila, da bi bil zdrav in priden. 

Ta otrok je bil nekaj posebnega. Potrpežljiv in miren. Tako 
majhen, a je bil boljši od nas. Vse si je hitro zapomnil. Poseb-
no molitve. Kmalu smo ga peljali v cerkev. Ko je bil star pet 
let, si je že zapomnil pridigo. Rekel je, da je gospod župnik v 
cerkvi povedal, da ne smemo grešiti.

Včasih smo hodili k maši v Cerklje k fari. Na veliki petek 
je bil glavni obred ob treh popoldne. Vsako leto nas je k tej 
pobožnosti spremljala mama. Najprej smo šli v cerkev, nato 
na pokopališče na grobove. Otroci smo se kar utrudili, saj je 
do Cerkelj peš pet kilometrov od našega doma. V cerkvi smo 
molili ob božjem grobu in poljub ljali križanega Jezusa. Za 
nas otroke je bilo to zelo slo-
vesno. Danes pa matere tako 
malo vodijo otroke k službi 
božji. 

Jože si je zelo zapomnil 
pridige: da ne smemo nič kle-
ti in ne grešiti in da je bolje 
umreti, kakor grešiti. To nam 
je potem doma povedal. 

Zelo rad je molil. Vedno 
nas je, kadar je zvonilo, pri-
ganjal molitvi. Klical nas je: 
»Molimo, zvoni!« 

Tudi mi nistriral je zgodaj. 
Ko je bil star deset let, je ob 
nedeljah dopoldne po maši še 

Jože Kvas leta 1938 z mamo Marijano pred 
Slivarjevo domačijo v Zalogu

PAVLI�_Mo� ljubezni.indd   32 8/29/2019   1:43:39 PM



Rodbina 33

doma imel »mašo«. Sosedovi otroci so peli, sestra Rozika je 
mi nistrirala, jaz, Micka, sem bila pa za mežnarja. Pazila sem, 
da je bila tišina. Brat je bil strog v tem oziru. Vsi smo se mo-
rali lepo zadržati ka kor v cerkvi, tako da so nekateri že takrat 
rekli: »Ta bo pa duhovnik!«

Na tihem smo to želeli tudi mi. Da bi bil dober duhovnik. 
Enkrat, se spominjam, sta se naša mama in sosedova teta spo-
rekli zaradi otrok. Soseda je rekla naši mami, ko je bil Jože že v 
gimnaziji: »Saj ti boš pa škofa imela!« Jaz pa sem nepremišlje-
no rekla: »Bog te usliši!« In res se je tako zgodilo. Bogu hvala 
za vse. Božja pota so čudovita. Brat Jože je že od rojstva imel 
trnovo pot. Pomanjkanje vsega. Mama vdova s šestimi otroki.

To niso majhne reči. Zgodaj smo morali začeti delati, pa 
je bilo vseeno težko za preživljanje, ker je bila velika kriza. 
Brat Jože se je že v osnovni šoli dobro učil – bil je odličen. 
Takratna učiteljica Anica Gaberšek je prišla k mami in rekla: 
»Tega fanta dajte naprej v šolo.« Mama je jamrala, da ne bo 
mogla plačevati. Potem je šla v Cerklje k župniku na posvet. 
Prišel je gos pod Kimovec k župniku Dolinarju in vprašal, ali 
je kaj novega. Ta je rekel, da bi Slivarjeva mama rada dala sina 
naprej v šolo v Ljubljano in da bo težko zaradi plačila. Gospod 
Kimovec Franc je rekel, naj pridejo v Ljubljano k njemu, da bo 
tudi on nekaj prispeval. In res je pomagal. Posebej na začetku. 
Potem sem šla ob Jožetovi drugi gimnaziji v Marijanišče, ko 
so me poklicali. Tam sem pomagala bratu. To je bilo leta 1934 
in je trajalo vse do leta 1940. Tudi Jože je šel takrat v bogoslov-
je. Jaz sem šla k Lukičevim v službo. Imeli so veliko trgo vino 
– konfekcijo z blagom. 

V Marijanišču sem bila zadovoljna, samo dolgčas bi mi 
bilo, če tam ne bi bilo brata, zidovja se namreč ne bi privadi-
la. Poleti sem šla prostovoljno delat na vrt in za delavce sem 
vozila živež.

Ko je bil Jože star šele tri leta, smo ga otroci peljali na po-
lje. Srečal nas je pijan moški z vozom in ga je skoraj povozil. 
Padel je pod kolo in sem ga komaj potegnila ven. Po telesu je 
bil ves buškast. 
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Nekoč sta se z bratom 
Tonetom prevrnila z vozom. 
Na vozu je bila kosa. Jože se 
je zelo urezal, da sta morala 
takoj k zdravniku. Tone ga je 
nesel na rami. 

Pri desetih letih si je zlo-
mil nogo, ko je plezal na 
hrast. Nabirati smo morali 
kebre. To je bilo dva kilome-
tra od doma. Domov sta ga 
prinesli sestra Rozi in sošol-
ka. Šele drugi dan smo ga dali 
v bolnišnico. Čez noč mu je 
noga hudo zatekla. Meni se je 
tako smilil, da celo noč nisem 
zaspala. V bolnišnici je bil 
deset dni, šest tednov ni smel 
hoditi. 

V drugi gimnaziji je imel 
davico. Takrat je bilo res 
hudo. Nisem smela k njemu. 
V bolnišnici je bil šest tednov. 
Po davici je zelo opešal. Po-
tem se je vrnil v Marijanišče. 

Po vojni sem morala os-
tati doma. Brat Jože je prišel 
domov, da sva šla skupaj z be-
gunci v Avstrijo. To je bilo 9. 
maja 1945. Bilo je hudo. Ho-
dila sva s civilisti, videla pa 
sva, da so morali domobranci 
takoj pri meji odložiti orožje. 
Pet dni smo bili prepuščeni 
sami sebi na nekem travniku, 
brez hrane.

8. septembra 1938 s sestrama Micko (levo) in 
Rozi Kvas (desno)

Jože Kvas, 1. gimnazija, leta 1931
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Brat je šel naprej na du-
hovne vaje. Na Koroškem je 
bil tudi posve čen za duhov-
nika. Jaz pa sem kuhala na 
prostem v kotlih za 300 civi-
listov.

Največkrat sem kuha-
la konjski golaž. Nato sem 
zbolela, ker sem bila zunaj 
v vsakem vremenu. Dobila 
sem pljučnico. Dali so me v 
bolnico v Celovec, med bol-
nike s tifusom, tako da sem 
ga dobila tudi jaz. Malo pred 
mojo boleznijo je imel brat 
novo mašo v Vetrinju na Ko-
roškem. Gospod Erman, Pi-
bernik in moj brat so imeli 
novo mašo isti dan. Samo jaz 
sem bila poleg od domačih, 
ostala dva nista imela niko-
gar od svojih. Po novi maši je 
šel brat v Tulčnik za kaplana. 
Tam je bil 6 tednov. Jaz sem 
bila dva meseca v bolnici. Po 
šestih tednih je šel brat v Itali-
jo na kaplanske izpite, nato so 
ga dali v Bovec za ka plana. Po 
nekaj mesecih mi je pisal, naj 
pridem k njemu za gospodi-
njo. Imela sem velike težave, 
ker so mi v bolnici izgubili 
osebno izkaznico in vse do-
kumente. S tujo legitimacijo 
sem šla za njim. Bilo je tež-
ko preko dveh strogih meja 

Novomašnik Jožef Kvas s sestro Micko ob 
»njenem« kotlu 8. junija 1945 v Vetrinju

Jože Kvas maturant
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in štirih blokov. Veliko sem 
hodila peš, nekaj pa potovala 
z vlakom. Pri njem sem bila 
pol leta. Ko je mama izvede-
la, da sem tam, je kar naprej 
pisala, da moram domov, da 
je moja sestra Manca prišla k 
bratu.

Ko je bil brat še med voj-
no v Ljubljani, je med poči-
tnicami hodil na Vrhniko k 
dobrim ljudem. Nekajkrat 
sem šla k njemu čez mejo čez 
Šentjošt. Bile so težave, ker so 
bile vse okrog mine. Meja je 
bila zaščitena z bodečo žico, 

široko en meter in visoko dva metra. Pakete sem vrgla čez 
ograjo in bosa plezala po njej. Ko sem hotela na drugi strani 
skočiti preko meje, sem se ujela na krilo. Morala sem se toliko 
ča sa zaganjati čez ograjo, da se je krilo pretrgalo. Ko sem priš-
la tja, sem najprej prosila za šivanje. Povedali so mi, da so pol 
ure prej tisti del minirali.

Od tam je bilo še tri ure do Vrhnike. Prenočila in spočila 
sem se pri dobrih ljudeh, nato sem se drugi dan vrnila. Nazaj 
so mi pomagali domači, ker so imeli dovoljenje za nekaj ur, 
v katerih so lahko šli čez mejo. Dali so mi orodje in tako so 
Nemci mislili, da grem delat. 

Za veliko noč sem v Šentvidu nesla čez mejo velik paket. 
Na meji me niso pustili naprej. Brata so pretepli na oni strani, 
mene pa na naši. Spoznala sem ga po sapi. Paket so mi vzeli. 

Enkrat sem šla čez mejo v Črnučah. Nesla sem paket z 
moško obleko. Niso me pustili čez. Šla sem nazaj domov. Nas-
lednji dan sem se oblekla v moško obleko. Čez to sem oblekla 
moj širok plašč, na glavo dala ženski klobuk, si nataknila oča-
la, kupila sem nemški časopis in šla na vlak. Usedla sem se v 
prvi razred in brala nemški časopis. Na meji sem čez ramo 

Sestra Micka Kvas
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dala dovolilnico za čez mejo. Kontrolor, ki je bil isti kot dan 
prej, me je spustil naprej. Ko sem prišla v bogoslovje, so se mi 
smejali in me spraševali, zakaj sem danes tako široka. Pre-
oblekla sem se pri kolegici. Nazaj grede sem si okrog telesa 
naložila knjige in cigarete ter brala nemški časopis. Tako sem 
spet srečno prišla čez mejo. 

Brat Jože je kot škof prišel v Zalog, kadar smo imeli kakšno 
slovesnost. Zadnjič smo ga povabili ob malem šmarnu, ko je 
obhajal 80. obletnico rojstva. Takrat smo imeli v cerkvi novo 
bandero. Bilo je zelo lepo. Po maši smo bili povabljeni na dob-
ro malico.

Velika slovesnost je bila tudi ob Jožetovi zlati maši. Pova-
bljen je bil tudi g. Kočar, naš rojak, da sta skupaj slavila jubi-
lej. Takrat je bilo pa še bolj slovesno in po maši je bila pred 
cerkvijo prava veselica. Vaščani so pri pravili zakusko. Bilo je 
prijetno, tudi vreme nam je bilo naklonjeno. Pritrkavali so in 
vso slovesnost spremljali s petjem. 

28. maja 2000 smo bili povabljeni v Žlebič, ki spada pod 
ribniško dekanijo, kjer je župnik moj sin Maks. Bilo je enajst 
duhovnikov in veliko vernikov. Gospod Božidar Metelko je 
blagoslovil obnovljeni oltar.

1. junija 2000 sta nas obiskala brat Jože in sin Maks. Prišla 
sta mi čes titat za god. Imeli smo se lepo. Pogovarjali smo se, 
a je vse prehitro mi nilo. Včasih smo si čestitali bolj za god, 
danes pa že bolj za rojstni dan.

V začetku julija se moj brat Jože seli v dom ostarelih du-
hovnikov v Ljubljani na Lepem potu. To je prišlo tako hitro, 
kar preveč. Nismo še pričakovali tega tako kmalu. Lani je svo-
je stanovanje obnovil zunaj in znotraj. Imel je veliko dela in 
sitnosti z obnovo. Bil je tudi zelo navezan na to hišo, kot bi 
bila njegov pravi dom. Nam je zelo težko, da je do tega prišlo. 
Sam brat je še kar korajžen in dovzeten za vse. Niti ne pokaže, 
da mu je težko. Dobri Bog daj mu moči in zdravja, da bi vse 
mogel sprejeti.

Mi se kar ne moremo sprijazniti s tem, da že gre v dom. 
Vedno je vse sprejemal z veseljem, kar je prišlo nanj. Rekel 
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je: »Kamor me boste dali, tja bom šel.« Tudi sedaj je pokazal 
dobro voljo, brez oklevanja. 

Jožeta smo se doma vedno veselili, kadar je prišel. Tudi 
sedaj bi ga sprejeli, pa sam ni hotel. Tudi Maks in njegova go-
spodinja Zdenka bi ga sprejela, a se ni mogel odločiti. Če bi bil 
mlajši, bi šel na manjšo župnijo; seveda če bi imel tudi gospo-
dinjo. Voljo ima še dobro, tudi spomin, rad bi še delal naprej! 

Brat Jože je imel težave med vojno in tudi po vojni mu 
niso prizanesli. Bil je nekajkrat zaprt; enkrat dva meseca v 
samici v Tolminu, potem pa še nekaj tednov v Ljubljani. Ko 
niso mogli najti ničesar zoper njega, so ga izpustiti. Pozneje 
je bil poslan v Semič za kaplana. Tu je bil 4 leta, nato je bil 
prestavljen v Stopiče, tam je bil 6 let župnik. Nato je šel v Novo 
mesto, na Kapitelj, za kanonika. Tam je bil 6 let. Leta 1968 so 
ga poslali v Ljubljano. Stanoval je nasproti škofije – Ciril Me-
todov trg 7. Tam je dobil več funkcij; bil je škofov vikar, škof, 
papežev prelat. Vse do zdaj je to službo vršil. Vse je opravljal 
z veseljem in dobro voljo.
Opomba: 
Marija Ipavec je to napisala, ko je bila stara že 86 let. Napisano je izročila v hrambo sinu 
duhovniku Maksu, ki je besedilo pretipkal. Za objavo – del besedila, ki zadeva domačo 
hišo, zlasti pa skrb za brata Jožeta, poznejšega duhovnika in škofa – smo naredili le naj-
nujnejše slovnične izboljšave in popravke. Besedilo izraža in potrjuje zelo dober spomin 
Marije Ipavec, razgledanost, težko življenje kajžarjev, predvsem pa veliko ljubezen in 
žrtvovanje za brata Jožeta. Je velike dokumentarne vrednosti. Celoto bomo objavili kdaj 
pozneje ob drugi priložnosti. 
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