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Na splošno velja, da so ordinacijski 
protokoli seznami ordinacij, ki so jih kan-
didatom za duhovništvo podeljevali ško-
fje na ozemlju določene škofije in so v 
tem smislu evidenca podeljenih nižjih 
(tonzura, ostiariat, lektorat, eksorcistat, 
akolitat) in višjih (subdiakonat, diakonat, 
prezbiterat) redov. Gre za eno od ura-
dnih knjig, ki jih vodi škofijski ordinariat. 
Po svoji vsebini so zato pomemben vir 
podatkov o posameznih duhovnikih, o 
prejemu posameznega reda, kdaj in kje 
je bil prejet in kdo ga je podelil. Navadno 
so pri klerikih dodani še podatki o pokra-
jinski pripadnosti, o župniji, iz katere je 
klerik prihajal, ter o kraju, kjer je opravil 
predhodni teološki študij. Ni bilo namreč 
nujno, da so bili kandidati za prejem re-
dov iz škofije, kjer je deloval škof, ki je 
redove podeljeval. Zapisi so urejeni po 
kronološkem redu, v okviru datuma pa 
so najprej navedeni prejemniki nižjih in 
nato višjih redov (če je škof hkrati pode-
ljeval več redov). Škofje v ljubljanski 
(nad)škofiji so redove podeljevali na raz-
ličnih krajih (stolna cerkev sv. Nikolaja v 
Ljubljani, kapela v škofijskem dvorcu, 
Gornji Grad, Goričane, Vrbovec, kapela 
bogoslovnega semenišča, Beljak, Pli-
berk), pri ljubljanskih uršulinkah ali v sa-
mostanskih cerkvah drugih redov, med 
kanoničnimi vizitacijami tudi v župnijskih 
cerkvah. Po objavi ordinacijskih protoko-
lov goriške nadškofije za leta 1750–1824 
(dva dela sta izšla leta 2010 in 2012) je 
sedaj J. Volčjak pripravil za objavo še dva 
zvezka ordinacijskih protokolov za lju-

bljansko (nad)škofijo –in to za nekoliko 
daljše obdobje. Poleg podatkov o ordi-
nacijah vsak zvezek vsebuje kratek oris 
cerkveno-političnih in cerkvenih razmer 
v škofiji, predstavitev škofov, ki so škofijo 
vodili, in poudarkov v njihovem pastoral-
nem delu. Vsakemu zvezku je dodan se-
znam ordinandov, ki so v Cerkvi in druž-
bi kasneje dosegli vidnejša mesta ali služ-
be (škofje, kanoniki, teološki učitelji in 
pisci, voditelji redovnih skupnosti, kul-
turni delavci itd.). Zvezka sta izšla v zbir-
ki Viri, ki jo izdaja Arhivsko društvo Slo-
venije. 

Prvi zvezek obsega ordinacijski proto-
kol za čas 1711–1756, ko so ljubljansko 
škofijo vodili škofje Franc Karel Kaunitz-
-Rietberg (od 1711 do 1717), Viljem Le-
slie (1718–1727), Sigismund Feliks 
Schrattenbach (1727–1742) in Ernest 
Amadej Tomaž Attems (1742–1757). 
Pred prihodom v Ljubljano so vsi našteti 
opravljali različne službe po avstrijskih 
škofijah, kot voditelji škofije pa so se v 
zgodovino zapisali s pomembnimi grad-
benimi deli in različnimi pastoralnimi po-
budami. Njihovo delo je segalo na Kranj-
sko, Štajersko in Koroško, kjer se je raz-
tezala ljubljanska škofija in od koder so 
izhajali duhovniški kandidati. V protoko-
lu je omenjenih 1364 oseb, od tega 542 
redovnikov in 822 škofijskih klerikov; v 
tem času je bilo posvečenih 985 duhov-
nikov (kar je za 45 let izredno število). 

Drugi zvezek vsebuje podatke o kleri-
ških ordinacijah v (nad)škofiji Ljubljana 
za čas od 1761do 1824. V tem času je 
redove podeljevalo pet (nad)škofov in 
štirje pomožni škofje. Ordinariji so bili 
Leopold Jožef Hanibal Petazzi (1760–
1772), Karel Janez Herberstein (1772–
1787), Mihael Brigido (1787–1806), An-
ton Kavčič (1807–1814) in Avguštin Janez 
Jožef Gruber (1815–1823). Pomožni ško-
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fje so v tem času v Ljubljani bili Karel Ja-
nez Herberstein (1769–1772), Franc Jo-
žef Mikolič (1789–1793), Franc Borgia 
Raigersfeld (1795–1800) in Janez Anton 
Ricci (1801–1818). Šlo je za zelo razgiba-
no zgodovinsko obdobje, ko so na cer-
kveno področje močno posegali razsve-
tljeni vladarji (reorganizacija škofij in žu-
pnij, ukinjanje samostanov), za čas fran-
coske nadoblasti nad delom slovenskega 
ozemlja (z ustanovitvijo Ilirskih provinc) 
in za obnavljanje avstrijske oblasti po du-
najskem kongresu ter prepletanje različ-
nih idejno-duhovnih gibanj, ki so prišla 
tudi na ozemlje ljubljanske (nad)škofije. 
Ordinandi so prihajali s Kranjske, Štajer-
ske, s Koroške, v času Ilirskih provinc pa 
tudi Tirolske. Redovniki so bili še iz dru-
gih delov Evrope. V protokolu je omenje-
nih 1756 oseb; prezbiterat je bil podeljen 
860 škofijskim in 133 redovniškim kandi-
datom. 

Ker so izvirni rokopisi ordinacijskih 
protokolov, ki jih hrani Nadškofijski arhiv 
v Ljubljani, že v slabem stanju in bi vsaka 
nadaljnja uporaba povzročila še dodatno 
škodo, je objava v pomoč tako zgodovi-
narjem, ki se zanimajo za to obdobje 
zgodovine Cerkve na Slovenskem, kot ar-
hivarjem; koristi pa seveda tudi izvirnim 

besedilom, ker bodo s tem vzeta iz upo-
rabe. J. Volčjaku gre za opravljeno delo 
– ki je zahtevalo veliko časa za transkrip-
cijo različnih pisav in neredko zapletene 
latinščine, razrešitev različnih kratic in 
drugih posebnosti, ki so jih v 18. in prvi 
polovici 19. stoletja uporabljali cerkveni 
pisarji – vsa pohvala. Z objavo ordinacij-
skih protokolov je omogočil dostop do 
izvirnega arhivskega gradiva, ki priča o 
podeljevanju cerkvenih služb in njihovih 
nosilcih v osrednjem slovenskem prosto-
ru za dobro stoletje.Vsakemu zvezku je 
dodano osebno in krajevno kazalo. Ker 
sta M. Benedik in A. Kralj pred tem že 
objavila sezname ordinacij, ki jih je v za-
četku 17. stoletja podelil škof Tomaž 
Hren, imamo s to objavo za zgodovino 
ljubljanske (nad)škofije in boljše pozna-
vanje razmer v duhovniških vrstah na vo-
ljo nove vire. Ker so bili nekateri ordinan-
di iz redovniških vrst, bodo protokoli v 
pomoč tudi pri proučevanju razmer v re-
dovnih ustanovah in dogodkov, poveza-
nih z represivnimi ukrepi proti redovom 
v času Marije Terezije in Jožefa II. Brez 
dvoma bodo objavljeni protokoli lahko 
služili tudi piscem biografskih gesel. 
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Oznanjevalna razsežnost Cerkve da-
nes ni v ospredju zgolj zaradi prizadeva-
nja papeža Frančiška, ampak je to sad 

prenove po drugem vatikanskem konci-
lu. Pričujoča knjiga nadaljuje in na neki 
način povzema dogajanje na tem podro-
čju zadnjih nekaj let pri nas. Avtor knjige 
kot profesor pastoralne teologije in še 
bolj kot urednik zbirke cerkvenih doku-
mentov ter revije Oznanjevalec stopa 
pred nas kot zavzet delavec v duhu po-
koncilske prenove. Kot navaja recenzent 


