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POROČILA

Tomažičev simpozij v Rimu 2007

Slovenska teološka akademija in Papeški slovenski zavod  sta v času 
od 10. do 14. septembra 2007 v Rimu pripravila simpozij o mariborskem 
škofu dr. Ivanu Jožefu Tomažiču. 

Življenjska pot škofa dr. Ivana Jožefa Tomažiča

Ivan Tomažič se je rodil 1. avgusta leta 1876 v Miklavžu pri Ormožu, 
v takratni mariborski (lavantinski) škofiji. Bil je peti sin staršev Antona 
Tomažiča in njegove žene Marije, rojene Ozmec. V družini so bili zelo 
verni, še posebej mama, ki je otrokom posredovala pristne krščanske vre-
dnote. Doma so živeli preprosto in skromno. Na življenje Ivana Tomaži-
ča je odločilno vplival takratni kaplan Jožef Mlaska (1850-1901), saj mu 
je omogočil, da je po končani osnovni šoli nadaljeval šolanje na državni 
gimnaziji v Ljubljani. Dokončal jo je leta 1895 z odličnim uspehom. Po 
dolgem premišljevanju je vstopil v mariborsko bogoslovje. Študiral je v 
letih med 1895 in 1899. Lavantinski knezoškof Mihael Napotnik ga je 5. 
decembra 1898 posvetil v duhovnika. Bil je kaplan pri Sv. Juriju ob Ščav-
nici (1899-1901) in v Celju pri Sv. Danijelu, in sicer od leta 1901 do 1903. 
Sledilo je obdobje izobraževanja na jezuitski teološki fakulteti v Inns-
brucku (1903-1906), kjer je 4. aprila 1906 dosegel doktorat iz bogoslovnih 
ved z disertacijo »Die Exklusive bei der Papstwahl«. Leta 1905 ga je škof 
Napotnik imenoval za dvornega kaplana in tajnika. Postal je škofov tesen 
sodelavec in opravljal številne službe. Po smrti Napotnika (1922) je bil 
Tomažič v času izpraznjenega sedeža škofijski ekonom. Po imenovanju 
škofa Karlina za ordinarija je postal tudi njegov tesni sodelavec, še pose-
bej zato, ker je dobro poznal škofijo. Leta 1926 je postal prvi postulator 
za beatifikacijo škofa Antona Martina Slomška in leta 1928 pomožni škof 
in generalni vikar. Po smrti škofa Karlina leta 1933 je bil msgr. Ivan Jožef 
Tomažič imenovan za lavantinskega knezoškofa. Kot škof se je zavzemal 
za beatifikacijo škofa Slomška, prav tako si je prizadeval za razširjanje 
Katoliške akcije. V skrbi za vzgojo in izobraževanje duhovnikov, njegovih 
tesnih sodelavcev pri oznanjevanju evangelija, je zgradil novo bogoslov-
je (1938-1941). Gre za zgradbo, ki zaradi vojne in povojnih dogodkov 
nikoli ni služila svojemu namenu. Okupacija je bila za škofa bridka pre-
izkušnja, zaradi številnih aretacij duhovnikov in vernikov, še posebej zato, 
ker s svojimi poskusi, da bi posredoval pri okupacijskih oblasteh, ni nič 
dosegel. Svoje stališče do komunizma je jasno izrazil leta 1940 v okviru 
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tečaja Katoliške akcije v Kranju, ko je po papeških načelih obsodil ideo-
logijo, zmoto in sodelovanje z zmoto, hkrati pa je pokazal svojo odprtost 
za posameznika v iskrenem iskanju resnice. V povojnem obdobju so ga 
spremljale zdravstvene težave. Junija 1947 ga je zadela srčna kap in ga 
priklenila na bolniško posteljo. Potem ko je bilo poskrbljeno za priho-
dnost škofije, saj je 16. februarja 1949 Sveti sedež na njegovo željo ime-
noval pomožnega škofa Maksimilijana Držečnika za lavantinskega apo-
stolskega administratorja, je škof Tomažič v soboto, 26. februarja 1949 
umrl. Poslovil se je z besedami, ki so bile njegove duhovniško in škofo-
vsko geslo: »Non ego, sed Deus« (»Ne jaz, ampak Bog«).

Predavatelji in njihova predavanja

Na začetku simpozija nas je v uvodnem govoru pozdravil in nagovoril 
rektor Slovenika dr. Jožko Pirc. Nato je spregovoril mariborski pomožni 
škof dr. Jožef Smej v imenu pokrovitelja simpozija – mariborske nadško-
fije. Dr. Edo Škulj je predstavil zbornik lanskoletnega simpozija o dr. 
Mihaelu Torošu. Moderator prvega dne dr. Metod Benedik se je zahvalil 
za uvodne besede in nas uvedel v delo. 

Na simpoziju je Tomažičevo življenjsko pot opisala in predstavila dr. 
Ilaria Montanar SL. Gre za veliko poznavalko škofa dr. Ivana Jožefa To-
mažiča, saj je na Gregoriani v Rimu doktorirala z disertacijo z naslovom 
Il vescovo lavantino Ivan Jožef Tomažič (1876-1949). 

Dr. Bogdan Kolar SDB je predstavil Tomažičev teološki študij. Pred-
stavil je študijsko pot od domačega kraja preko Ljubljane pa vse do In-
nsbrucka. Vse to je pripeljalo škofa dr. Tomažiča do velike širine in raz-
gledanosti. G. Jože Goličnik je predstavil škofa Tomažiča kot kanonika 
in dekana stolnega kapitlja, dr. Stanislav Slatinek pa kot pomožnega ško-
fa in generalnega vikarja. S pravnega vidika je preciziral pojme »pomožni 
škof«, »generalni vikar«. Prav tako pa je predstavil poslanstvo, ki ga je 
kot pomožni škof in generalni vikar opravljal. 

Dr. Tamara Griesser-Pečar je spregovorila o škofu Tomažiču med dru-
go svetovno vojno. Dr. France M. Dolinar pa je predstavil Tomažičev od-
nos do OF. Dr. Boris Mlakar se je osredotočil na Tomažičev odnos do OF. 
O družbeno- socialnem kontekstu pa je spregovoril dr. Rafko Valenčič s 
predavanjem, ki ga je naslovil: Tomažič in krščanskosocialno gibanje. 

Urednik Družine dr. Janez Gril je predstavil škofa Tomažiča in cer-
kveni tisk. Dr. Andrej Šegula OFMConv je spregovoril o vlogi škofa To-
mažiča pri pravnem urejanju mesta bogoslovne šole v Mariboru. Težava 
je namreč nastala leta 1919, kajti v Beogradu niso poznali ne avstrijske 
in ne cerkvene zakonodaje, zato so šolo izenačevali s pravoslavnim bo-
goslovjem, ki je imelo priznano zgolj stopnjo srednje šole. Leta 1940 so 
uspeli urediti status bogoslovne šole, toda šola zaradi začetka druge sve-
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tovne vojne nikoli ni »zaživela«. Andrej Štesel pa je nadaljeval začeto 
temo, in sicer: Gradnja malega oz. velika semenišča. Dr. Leon Debevc je 
predstavil Tomažiča in gradnjo oziroma prenavljanje cerkvenih stavb. 
Ob fotografijah in strokovnem komentarju nekaterih cerkva iz tega ob-
dobja smo lažje razumeli nekatere arhitekturne »rešitve«. 

O Tomažičevi skrbi za cerkveno petje  in izobraževanje organistov je 
spregovoril dr. Štefan A. Ferenčak SDB. O Tomažiču in evharističnem 
kongresu je govoril dr. France Oražem. Spregovoril je o daljni in nepo-
sredni pripravi na kongres. Kongres je bil odmeven, udeležilo se ga je 
40.000 vernikov. Cilj je bil: prvič – poživiti evharistično življenje; drugič 
– poglobiti versko znanje. Po uradnem praznovanju se je ves sprevod na-
potil na Slomškov grob, kjer je spregovoril škof dr. Tomažič. Prav tako 
je na grobu sledila molitev za beatifikacijo škofa Slomška. O Tomažičevih 
pastirskih pismih je spregovoril dr. Metod Benedik OFMCap.  Dr. Julka 
Nežič pa je predstavila Tomažičevo skrb za duhovnike. Spregovoril jim 
je leta 1935 na evharističnem kongresu v Ljubljani. Istega leta je duhov-
nikom priporočil obhajanje duhovniške sobote. Kot škof je skrbel, da so 
se duhovniki dobro pripravljali na svoje poslanstvo. Na pogrebih duhov-
nikov ni govoril, kaj je kateri naredil, ampak predvsem, kako je živel (o 
njegovih vrlinah).

Dr. Vinko Škafar OMFCap je škofa Tomažiča predstavil kot apostol-
skega administratorja Prekmurja. Predavatelj se je v svojem predavanju 
dotaknil problematike odnosov do protestantov in judov (predvsem gle-
de zakramentalnega življenja). Dr. Vinko Potočnik je govoril o Tomaži-
ču in cerkvenih združenjih. Dr. Ilaria Montanar SL je spregovorila o To-
mažiču in Katoliški akciji, katere namen je bil, da pripravlja in vzgaja 
voditelje in da utrdi zvestobo do Cerkve. Dr. Jasna Kogoj OSU pa je 
spregovorila o Tomažiču in redovnih skupnostih. Predstavila je tako mo-
ške kot ženske redovne skupnosti, kraje, kjer so delovali, in predvsem, 
kakšno je bilo njihovo poslanstvo. 

Dr. Stane Granda je v svojem predavanju predstavil škofa Tomažiča 
in vprašanje medvojnega izseljevanja. V svojem predavanju je spregovo-
ril o tokovih migracij in emigracij, odseljevanju (Evropa, Amerika, Av-
stralija ...) in priseljevanju (iz Srbije in drugih krajev). Prav tako je na-
tančno pojasnil, kaj pomeni »agrarni proletariat«. Dejstvo je, da je škof 
dr. Tomažič postal škof v zelo težkih časih gospodarske krize (1932/33) 
in na migracij. Z migracijami pa pride tudi do »izmenjave idej« (primer 
delavci iz Nemčije prinašajo nacistične ideje ...). Škof dr. Tomažič je pod-
piral Rafaelovo družbo in izseljeniško nedeljo. Dejansko je bil tudi sam 
škof dr. Tomažič »izseljenec« v svojem škofijskem dvorcu. V nadaljevanju 
simpozija je misijonsko dejavnost v škofiji v času škofa Tomažiča pred-
stavila s. Ivanka Tadina ŠS. O Tomažičevem delu za Slomškovo beatifi-
kacijo pa smo prisluhnili v predavanju škofa dr. Marjana Turnška.
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Zadnje predavanje in sklepno besedo je imel škof dr. Jožef Smej. Spre-
govoril je o Tomažičevi duhovni podobi. V njegovi predstavitvi je šlo 
predvsem za pričevanje, saj se je v svojem življenju kar nekajkrat osebno 
srečal s škofom dr. Tomažičem. On sam ga je sprejel v bogoslovje. Toda 
zaradi II. svetovne vojne je škof dr. Jožef Smej svojo življenjsko pot na-
daljeval v Szombathelyu. 

Srečanje s papežem Benediktom XVI. in sprejem na veleposlaništvu

V času simpozija smo se udeležili tudi avdience na trgu sv. Petra. Pa-
pež Benedikt XVI. je v svojih pozdravnih besedah pozdravil udeležence 
simpozija. V četrtek zvečer pa smo bili gostje veleposlanika pri Svetem 
sedežu dr. Rebernika. Srečali smo se tudi z dr. Andrejem Capudrom, slo-
venskim veleposlanikom v Italiji in z nekaterimi ostalimi slovenskimi 
duhovniki, ki delujejo v Rimu. 

Sklep

Simpozij je s svojimi predavanji kot kamenčki v mozaiku razkrival 
bogastvo življenja škofa dr. Ivana Jožefa Tomažiča. Družbeno-kulturni 
kontekst, v katerem je živel, je bil zelo zapleten. Velikokrat se je znašel 
v težkih situacijah. Z modrostjo in potrpežljivostjo je krmaril ladjo ško-
fije. V ključnih trenutkih se je opiral na svetopisemske besede (predvsem 
v času med drugo svetovno vojno, ko je bil deležen mnogih zaslišanj in 
preganjanj). Iskal je »pravi« odnos, tako do Boga, duhovnikov, vernikov, 
kakor tudi do okupatorja. Tako odhaja v zgodovino kot pokončen mož, 
ki je močno zaznamoval prvo polovico 20. stoletja. 

Andrej Šegula OFMConv


