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Tamara Griesser – Pečar

Cirilmetodijsko društvo katoliških duhovnikov LRS
in »ljudska oblast« med najhujšo represijo1
Povzetek: Katoliška Cerkev je bila za komunistično oblast sovražnik številka ena.

Cirilmetodijsko društvo (CMD) je bilo ustanovljeno leta 1949 kot prvo stanovsko
društvo duhovnikov v Jugoslaviji. Oblast je z ustanovitvijo duhovniškega društva
CMD želela razdvojiti Cerkev, duhovnike med seboj, ločiti duhovnike od škofov,
izigrati vodstva škofij med seboj in omejiti vpliv Vatikana. Cerkev je bila pod
stalnim nadzorom Udbe in Verske komisije. Pridobivali so tako imenovano napredno duhovščino. Ustanovitelji CMD so bili samo na videz duhovniki, člani
OF, dejansko je za tem stala Udba in celo pošiljala vabila za sestanke. Člani CMD
so imeli velike prednosti in privilegije. Številni so postali člani pod prisilo, predvsem starejši pa, ker drugače ne bi mogli preživeti. Število članov CMD je doseglo leta 1952 s 526 člani višek, potem pa je članstvo začelo upadati. Predvsem
mlajši duhovniki so kazali odpor do CMD. Društvo je delovalo do leta 1990, od
leta 1970 dalje pod imenom Slovensko duhovniško društvo.

Ključne besede: Udba, Verska komisija, Bilten, Nova pot, Iniciativni odbor, regens
Joseph Patrick Hurley, Vatikan, Tito, ekskomunikacije, non expedit

Abstract: The Cyril-Methodius Society of Catholic Priests of the People's Repub-

lic of Slovenia and the »People's Government« During the Worst Repression

The Communist authorities considered the Catholic Church their enemy number one, so they founded the Slovenian Cyril-Methodius Society (CMD), which
was the first professional association of priests in Yugoslavia, in order to split
the Church, divide the priests among themselves, separate the priests from
their bishops, double-cross the heads of the dioceses and restrict the influence of the Vatican. The Catholic Church was under constant surveillance of the
secret police (UDBA) and the Religious Commission, with the assistance of the
so-called progressive clergy. UDBA created the appearance that the CMD was
founded by the priests who were members of the Liberation Front (OF), but
the actual mover was UDBA, which was even sending invitations to its meetings. Members of CMD were granted many advantages and privileges. Many joined under pressure, especially older priests, for whom it was the only way to
1

Članek je rezultat izvajanja raziskovalnega programa Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic
in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave (šifra programa P6-380),
ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
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survive. Membership in CMD reached its peak in 1952 with 526 members and
then began to decline. Younger priests in particular were opposed to CMD. The
Society existed util 1990, but in 1970 it changed its name to the Slovenian Priests' Association.

Key words: Secret police (UDBA), Religious Commission, The Bilten, Nova pot, Initiative Committee, Regent Joseph Patrick Hurley, Tito, excommunications, non
expedit

Katoliška Cerkev je bila za komuniste vse od njihovega prevzema oblasti sovražnik
številka ena, ki ga je bilo treba nadzorovati in omejevati, če že ne odstraniti. Priprave za njen nadzor segajo v leto 1944, ko je Komunistična partija Slovenije že
načrtovala prevzem oblasti. Na prvem zasedanju Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta v Črnomlju dne 19. februarja 1944 je bila ustanovljena Verska komisija kot kontrolni organ komunistične oblasti nad verskimi skupnostmi, v prvi vrsti
nad katoliško Cerkvijo. Delovala je vse do 30. januarja 1953, hkrati pa je obstajala
po prevzemu oblasti tudi posebna verska komisija pri predsedstvu vlade. Obe komisiji sta bili leta 1953 ukinjeni, z ustavnim zakonom pa je bila ustanovljena Verska
komisija pri izvršnem svetu, ki je leta 1959 postala samostojen republiški upravni
organ in se je leta 1965 preimenovala v Komisijo SR Slovenije za verska vprašanja
in leta 1975 v Komisijo SR Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi. Nadzirala je
verske skupnosti do 28. julija 1991. (ARS, AS 1211)

1.

Duhovniška društva

Tajna politična policija Ozna, ki je bila ustanovljena leta 1944, leta 1946 pa se je
preimenovala v Upravo državne varnosti (UDV, Udba), je tesno sodelovala z Versko
komisijo in jo je praktično dirigirala. V obdobju po letu 1947 se je delo Verske komisije osredotočilo na priprave za ustanovitev stanovskega duhovniškega društva
Slovenije z namenom, da se razdvojijo duhovniške vrste, da duhovnike izigrajo
proti škofom in da se minimizira vpliv Vatikana oziroma ustanovi narodna Cerkev.
Značilen je izrek maršala Tita delegaciji CMD, ki jo je novembra 1949 sprejel: »Mi
smo se ločili od Moskve, zakaj se vi ne morete ločiti od Rima?« (Slovenski duhovniki 1949, 28) Dejansko je bila ustanovitev CMD, kakor je navedel msgr. Janez
Zdešar2 leta 1967 v posebni izdaji Naše luči, »hud poseg v slovensko Cerkev« (Slovenska cerkev 1967, 25).
Po verziji UDV je bilo v obdobju od 1949 do 1953 »močno patriotično gibanje
rimskokatoliške duhovščine po vseh republikah«, zato je
»episkopat, ki je bil sestavljen iz skoraj samih reakcionarnih elementov, smatral
kot prvo dolžnost, da takšna gibanja prepreči, ne zaradi tega, ker bi ti duhovniki
2

Prispevek ni podpisan, vendar je msgr. Zdešar povedal, da je bil on avtor.
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delali proti veri in cerkvi kot taki /… /, ampak zaradi tega, ker se jih Cerkev ne bi
mogla več posluževati v svoji protidržavni akciji« (ARS, AS 1931, šk. 3146, 47).
Ustanovljena so bila duhovniška društva, ki so bila »dolga roka oblasti«. Prav v
Sloveniji je bilo dne 20. septembra 1949 na republiški ravni ustanovljeno prvo duhovniško društvo v Jugoslaviji, Cirilmetodijsko društvo katoliških duhovnikov LRS
(Ustanovni občni zbor, 1950).3 Leta 1970 se je preimenovalo v Slovensko duhovniško
društvo, delovalo je do razpusta leta 1990. Ustanovitelji CMD so bili na videz duhovniki iz vrst »napredne duhovščine«, tiste, ki je simpatizirala z NOB, dejansko pa je za
njimi stala tako imenovana »ljudska oblast«. V Bosni in Hercegovini je bila leta 1950
ustanovljena organizacija pod imenom Dobri pastir, na Hrvaškem leta 1952 Staleško
društvo katoličkih svećenika in končno leta 1953 tudi Udruženje katoličkih sveštenika NR Srbije in Udruženje katoličkih sveštenika NR Crne gore; vse to kljub odloku
Vatikana, da se brez odobritve ne smejo ustanavljati duhovniška društva. Tudi druge verske skupnosti so imele duhovniška društva, tako pravoslavna duhovščina,
muslimani, evangeličani in starokatoliški duhovniki. (Šavora 1955, 122–126)4

2.

Priprave za ustanovitev CMD

Prvi sestanek duhovnikov, članov OF, je bil po priključitvi slovenskega dela goriške
škofije k Jugoslaviji, dne 22. oktobra 1947, v Ajdovščini. Udeležilo se ga je 22 duhovnikov iz vseh treh primorskih administratur: iz goriške, iz pazinske in iz reške.
Da ta sestanek ni bil sklican na pobudo duhovnikov, temveč na pobudo oblasti,
kaže že udeležba podpredsednika Vlade LR Slovenije Marijana Breclja, sekretarja
Verske komisije, duhovnika Jožeta Lampreta, in Albina Dujca in Franca Perovška iz
goriškega okrajnega sekretariata. Brecelj je poročal o sodelovanju med Cerkvijo
in oblastjo in poudarjal pomembnost ustanovitve pripravljalnega odbora OF na
Primorskem. (Čipić Rehar 2007, 210) Dne 2. julija 1948 so izvolili Odbor duhovnikov, članov OF, za Slovensko Primorje. Predsednik je postal župnik v Šmarjah, Anton Bajt, tajnik pa Edko Ferjančič. (Čipić Rehar 2004, 600) Bil je to prvi takšen odbor v Sloveniji, ustanovljen pa že v času, ko je apostolskega administratorja jugoslovanskega dela goriške škofije, dr. Franca Močnika, nasledil msgr. dr. Mihael
Toroš, ki je bil delovanju »duhovniškega gibanja« bolj naklonjen.
Franc Močnik, ki ga je organizirana drhal že drugič in dokončno 12. oktobra
1947 vrgla čez mejo v Italijo, je namreč nasprotoval ustanavljanju društva slovenskih duhovnikov v okviru OF na ozemlju dela goriške škofije, ki je bilo dne 15. septembra 1947 priključeno Jugoslaviji. Članoma pripravljalnega odbora na Primorskem, Edvardu Ferjančiču in Antonu Bajtu, je sporočil, da to pomeni politično
sodelovanje s komunizmom, to pa je v kanonih 138 in 139 prepovedano:
3

Predtem je bilo dne 16. septembra 1948 ustanovljeno duhovniško društvo v Istri (Krišto 2016, 352;
Alexander 1979, 124).

4

Kakor je to opisal Bogdan Kolar v svojem prispevku The Priestly Patriotic Associations in the Eastern
European Countries (2008), so se duhovniška društva ustanavljala tudi v drugih komunističnih državah
Vzhodne Evrope, vendar to niso bila patriotična društva, temveč društva, ki so tesno sodelovala z oblastjo.
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»kot sodelovanje z Bogu in Cerkvi sovražnim komunizmom, ki duhovnika
slepi z narodno krinko, je pa zločin. Ali ne vidita, da je tako društvo le priprava za ustanovitev ›Narodne cerkve‹ ločene od katoliške Cerkve in njene
hierarhije, kar pomeni odpad od Petrove skale in Cerkve, ki Vaju je sprejela
za svoja duhovnika. /… / Zato Vaju in vse duhovnike Apostolske administrature, ki je bila meni poverjena, lepo prosim, da se pravočasno zavesta nevarnosti v katero drvita, da se tudi za ceno preganjanja in žrtev umakneta
iz tega političnega-duhovniškega društva. Cerkev in Slovenci potrebujemo
junakov, ne pa odpadnikov. Da so duhovniki dobri in zvesti državljani Bog
zahteva, da se duhovniki postavijo več ali manj prostovoljno v suženjsko
službo države, ki sovraži sv. očeta in sv. Cerkev, ter išče, kako bi izruvala iz
src Boga, je nezaslišano. To pomeni /… / da se duhovniki postavljajo v boj
proti Bogu in Cerkvi. Upam, da bo ta opomin in prošnja Vajinega ordinarija
zalegla in Vajini duši rešila. Ako pa ne prenehata takoj s tem početjem in še
naprej vodita društvo, vedita da sta suspendirana a divinis /kan 2279 § 2/,
ker je bolje, da so ljudje brez maše, kot da imajo take pastirje, ki dajejo vernemu ljudstvu le pohujšanje. Ako se ne bosta držala ukazov svojega Ordinarija, vedita, da sledi suspenziji irregilaritas (kan. 985/ in da padata ex
abysso in abyssum, cujus finis est interitus).«
(ARS, AS 1931, II002378)
Hkrati je opozoril Ferjančiča – o njem je slišal, da namerava kandidirati za poslanca –, da mu kot ordinarij (kanon 139) ne daje dovoljenja za kandidaturo.
Dne 6. oktobra 1948 je sledil ustanovni sestanek Iniciativnega sekretariata duhovnikov članov OF pri IOOF. Cilj je bil »vzgoja duhovnikov v patriotičnem duhu«
(Ustanovni občni zbor, 25). Za sekretarja je bil imenovan Anton Bajt. Iniciativni
odbor je začel izdajati glasilo Bilten, ki je bilo naperjen proti politiki Vatikana in
proti domači »reakcionarni« duhovščini. Urednik je bil Viktor Merc. Prva številka
je izšla dne 4. novembra 1948, deveta in hkrati zadnja dne 20. septembra 1949.
Članke, ki so jih nameravali objaviti, so poprej pošiljali na IOOF, ki jih je moral odobriti. (Čipić Rehar 2005, 96) Ko je Vatikan Bilten prepovedal, so izdajali Novo pot.
Ustanovnemu sestanku Iniciativnega odbora so sledili sestanki duhovnikov, članov OF, po Sloveniji: v Mariboru, Ljutomeru, Ptuju, Celju, Poljčanah, Sežani, Postojni, Krškem, Trebnjem, Grosuplju, Tolminu. Obravnavali so pravila, ki naj bi veljala za načrtovano duhovniško društvo. Dne 26. oktobra 1948 je bil sestanek duhovnikov, članov OF, na okrajnem odboru Maribor okolica, pod vodstvom komisarja Mestnega komiteja KPS Maribor okolica, Franca Simoniča. (ARS, AS 1931,
II009246) Sestanek naj bi pripravila Udba. Njen agent »Janko« je bil referent.
Navzoči so bili predsednik Iniciativnega sekretariata, duhovnik Jože Lampret, devet
od deset vabljenih duhovnikov iz okolice, med njimi kanonik dr. Alojzij Ostrc, in
štirje iz sosednjih okrajev od osem povabljenih. Župnik Matija Medvešček s kodnim imenom Urban (ARS, AS 1931, II0013850) je predložil resolucijo, ki je odkrito napadala Vatikan in »reakcionarno« duhovščino s škofom Gregorijem Rožmanom na čelu. Na pobudo tričlanskega redakcijskega odbora (agent Janko, Medvešček in Ostrc) so potem iz taktičnih razlogov črtali odkriti napad na Vatikan in na
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Rožmana, češ da je vse zajeto v pojmu »reakcionarna duhovščina«. To verzijo so
potem vsi navzoči podpisali. (Resolucija duhovnikov 1948, 2)
V prvem osnutku pravil duhovniškega društva je bilo predvideno ime Slovenski
katoliški ljudski duhovniki LRS. Izraz »ljudski« je bil zaradi nasprotovanja nekaterih
duhovnikov črtan, v zadnjem osnutku pa je bilo ime spremenjeno v Cirilmetodijsko društvo katoliških duhovnikov LRS (CMD). Drugi osnutek pravil, ki je bil objavljen v Biltenu poleti 1949 (Osnutek pravil 1949, 7–8) je po izjavi Jožeta Lampreta
»večina odobravala« (1950, 36). Poslan je bil vsem odgovornim cerkvenim ordinariatom. V njem (1. člen) je bilo navedeno, da je društvo »stanovsko-politično«.
Beseda »politično« je bila zaradi kritike cerkvenih oblasti črtana; Iniciativnemu
odboru so očitali, da ruši cerkveno disciplino. Medtem ko je administrator jugoslovanskega dela goriške administrature dr. Mihael Toroš osnutek pravil potrdil,
sta lavantinski škof dr. Maksimiljan Držečnik in ljubljanski pomožni škof in administrator Anton Vovk poudarila, da stanovskih društev v Cerkvi ni. Ob to oznako
sta se obregnila tudi apostolska administratorja, tako reške administrature Karel
Jamnik kakor tudi pazinske Dragutin Nežić. (38–39) Cerkveni predstojniki so Iniciativnemu odboru očitali, da ne upošteva teritorialne ureditve škofij; tako je Vovk
poudaril, da mora »vsaka taka verska Stanovska organizacija duhovnikov /… /
združevati duhovnike samo ene škofije«. (40) V 3. členu, ki navaja naloge in cilje
društva, je bila črtana naslednja naloga: »Prizadevati si za kulturni in prosvetni
napredek svojih vernikov s tem, da kot katoliški duhovnik, član društva, po svojih
močeh podpira vsa prizadevanja ljudske oblasti, politične organizacije OF in njenih
masovnih organizacij.« (Osnutek pravil 1949, 7)
Kljub spremembam so v pravilniku ostali sporni cilji: 1. »boriti se dosledno proti vsaki zlorabi vere v reakcionarno-politične namene«; 2. »ceniti pridobitve narodnoosvobodilne borbe in jih skrbno varovati«; 3. »prizadevati si, da se vključijo
vsi patriotski duhovniki v OF Slovenije« (Ustanovni občni zbor 1949, 91). Oblast
je na podlagi obtožbe »zloraba vere v politične namene« predstavnike Cerkve obsojala na visoke zaporne kazni.

3.

Delegacija duhovnikov pri regensu beograjske
nunciature

Koncilska kongregacija je dne 12. aprila 1949 Bilten na podlagi kanona 1399, točka 6, prepovedala, ker »uči krive nauke in skuša omajati cerkveno disciplino ter
sramoti katoliško hierarhijo« (ARS, AS 1529, šk. 12). Zato in – po njihovih lastnih
izjavah – tudi zaradi neurejenih razmer med Cerkvijo in državo je Iniciativni sekretariat sklenil, da delegacija duhovnikov, članov OF (Anton Bajt, Janko Rojht, Stanko Pavlič, Viktor Merc kot urednik Biltena in Jože Lampret, sekretar verske komisije), obišče regensa beograjske nunciature, škofa Josepha Patricka Hurleyja.5 Hur5

Joseph Patrick Hurley (1894–1967) ni bil nuncij, čeprav je dejansko imel iste pristojnosti; bil je osebni odposlanec
papeža Pija XII. v Jugoslaviji. Njegov naslov je bil regens nuntiaturae apostolicae. V Jugoslavijo je prišel dne 25.
januarja 1946, uradno je svoje mesto nastopil dne 30 januarja 1945. (Kolar 2017, 11–15; Gallagher 2008, 160)
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ley jih je dne 20. aprila resda sprejel, ampak ne kot delegacijo, temveč posamično.
Po razgovoru so v Biltenu objavili, da je regens uporabil »grobe in nediplomatske
izraze, kot na primer: Marchez, c'est la porte! (Marš, tam so vrata!)«. (Delegacija
slov. kat. duhovnikov 1949, 5–6) Dejansko je bil to odgovor Mercu, ker je trdil, da
ljubljanska škofija podpira sovražnike ljudske oblasti. Delegati so govorili o »vojnih
zločincih« in imeli v mislih tudi škofa Gregorija Rožmana, 6 o pomanjkanju duhovnikov, o finančnem poslovanju ter o pomenu ločitve Cerkve in države, o ureditvi
Jugoslavije, o preganjanju Cerkve v Sloveniji, o verskih šolah, verouku, tisku, semeniščih, karitativnem delu, duhovniških sodnih procesih in o protipravnem vmešavanju oblasti v cerkvene zadeve. Hurley je ostro zavrnil vse očitke in opozoril,
da vladata v Jugoslaviji policijski režim in enopartijski sistem, da so sodbe pristranske in neobjektivne in da duhovnike v zaporih fizično in moralno mučijo, da duhovniška organizacija ni prostovoljna, da njeni člani ne sodelujejo na podlagi svoje lastne odločitve in da duhovniške sestanke dejansko vodi Udba. (ARS, AS 1529,
šk. 12; Delegacija slov. kat. duhovnikov 1949, 5–6; ARS, AS 1931, Lm 0017175-6)
Člani delegacije so trdili – v nasprotju z dejstvi –, da z duhovniki v zaporih ravnajo humano, da je svoboda, edino česar nimajo, lahko pa mašujejo, recitirajo
brevir, prejemajo redno pakete od svojcev in iz župnij itd. (Griesser - Pečar 2005)
V Biltenu so ostro nastopili proti Hurleyju:
»Zastopnik vatikanske države, ki je pri nas akreditiran samo kot diplomatski zastopnik, je zlorabil in zlorablja še nadalje svojo diplomatsko funkcijo
s tem, da fungira v naši državi kot Ap. nuncij, akoravno ga kot takega naša
država ne prizna. /… / Ko smo poslušali njegovo jadikovanje o tako zvanem
preganjanju Katoliške Cerkve in njenih predstavnikov v Jugoslaviji, se nam
je zdelo, da stojimo pred radijskim aparatom in da poslušamo emisijo vatikanske radijske postaje in to oddajo vsak četrtek in soboto za Slovence.«
(Delegacija slov. kat. duhovnikov 1949, 5)
Ker Hurley ni hotel sprejeti spomenice, so jo objavili v naslednji številki Biltena.
»Za bratomorno klanje so se zlorabljale verske svetinje, moralna avtoriteta cerkvenih
predstavnikov, katoliške tiskarne in tisk. Vse to se je zgodilo brez kakršnih koli nasprotovanj s strani Svete stolice, nasprotno se je dajala moralna podpora.« Napadali so
Vatikan, ker na obsodbo Rožmana ni reagiral, trdili so, da so duhovniki sodelovali z
italijansko obveščevalno službo in z gestapom, da Rožmanov naslednik Anton Vovk
nadaljuje protidržavno politiko, da se na škofiji bere sovražna literatura in da se tam
sestajajo ilegalni kurirji različnih obveščevalnih služb, da škof ovira »napredne« bogoslovce in pomaga duhovnikom, ki so med vojno izdali domovino, da se vodi dvojno
knjigovodstvo in prirejajo davčne prijave. (Spomenica kat. duhovnikov, 1–4)
Kakor je razvidno iz Vovkovih zabeležk, ga je Udba potem na zaslišanju dne 4.
avgusta 1949 hotela prisiliti, da nunciju po prihodu odvzame aktovko in jo nese
na Udbo. Ker o tem ni hotel slišati, so predlagali, da jim pokaže sobo, v kateri bo
6

Dejansko je škof skušal reševati ljudi ne glede na njihovo politično prepričanje (Griesser - Pečar 2009;
Griesser - Pečar in Otrin 2009; Podbersič 2016).

Tamara Griesser – Pečar - Cirilmetodijsko društvo katoliških duhovnikov

429

nuncij prenočeval, da bodo aktovko sami ukradli. Kljub temu da je škof to ogorčeno zavrnil, niso popustili in so predlagali, da se nekdo skrije za zaveso, »da bo slišal, kaj vidva z nuncijem govorita«. Seveda Vovk v to ni pristal, nato so mu zabičali, da mora o pogovoru molčati. (2003, 445)

4.

CMD in »ljudska oblast«

Ustanovitelji CMD so bili samo na videz duhovniki, člani OF, dejansko je za tem
stala UDV in celo pošiljala vabila za sestanke (ARS, AS 1931, II011929). Ker je to
postalo preveč očitno, je Udba dne 25. maja 1950 naročila agentu »Toniču« (p.
Teodorju Tavčarju OFM) (ARS, AS 1931, II012009; II012059-64), naj pojasni škofu
Vovku in drugim duhovnikom, da za CMD ne stoji UDV in tudi ne oblast, da ni zahteve po ustanovitvi narodne Cerkve ali po odpovedi cerkvenim dogmam (ARS, AS
1931, II012151). Na prvem rednem občnem zboru dne 10. oktobra 1950 pa je kar
75 % (od 142) prisotnih delegatov sodelovalo z UDV (Griesser - Pečar 1997, 26).
Tudi pravila društva je sestavila UDV. Oblast je v veliki meri financirala CMD, samo
leta 1955 sta, denimo, SZDL in Izvršni svet prispevala 62 % dohodkov (Voglje, Zaključni račun za leto 1955, 22. 12. 1955).
Število članov CMD je bilo konec leta 1949 že 346, leta 1950 je naraslo na 500
(Pučnik 1996, 419) in doseglo leta 1952 s 526 člani oziroma 53 % duhovnikov v
takratni Sloveniji višek (Griesser - Pečar 1997, 26). Potem je članstvo začelo upadati. Predvsem mlajši duhovniki so kazali odpor do CMD. Od 194 duhovnikov, ki
so bili posvečeni po letu 1945, jih je stopilo v CMD do vključno leta 1958 samo 22,
od teh 7 po ustanovitvi društva (ARS, AS 1211, št. 208/58, 4. 11. 1958). Ustanovljeno je bilo posebno društvo pod imenom Upokojeni šestoletniki, ki je imelo za
cilj, da odvrnejo čimveč duhovnikov od CMD in od sodelovanja z oblastjo (Bizilj
1991, 115–116).
Prav iz časa, ko se predvsem mlajši duhovniki niso več včlanjevali v CMD in ko
je bil ustrahovalni način organov UDV, ki so obiskovali duhovnike in jih na vse mogoče načine skušali pridobivati tako za CMD kakor tudi za sodelovanje, vedno bolj
očiten, izvira nedatirani obsežni elaborat »Sodelavci (zaupniki) iz duhovniških vrst«.
To je neke vrste navodilo, kako naj poteka pridobivanje duhovnikov v prihodnje.
Elaborat med drugim navaja:
»Marsikateri duhovnik tudi istoveti članstvo pri CMD z zaupništvom pri
UDB. Prepričan je, da so svoj čas organi UDB zato osebno prigovarjali duhovnikom, naj pristopijo k CMD, ker je hotela UDB imeti v članih CMD svoje najboljše ›konfidente‹. /… / Istočasno pa so postali duhovniki tudi zelo
nezaupljivi do obiskov iz okraja organov TNZ, v vsakem organu sumijo eksponenta UDB-e. /… / To nezaupljivost, ki jo kažejo duhovniki do obiskov
TNZ ali celo UDB-e bo treba močno upoštevati, ko določamo najuspešnejši način za pridobivanje določenega duhovnika za sodelovanje. /… / Zadnje
čase se namreč opaža, da postajajo nekateri duhovniki, nečlani CMD, ve-
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dno bolj nestrpni do članov CMD in da njihovo sodelovanje obsojajo, ne
samo, ker ni v skladu s cerkvenimi predpisi, ampak zato, ker škoduje Cerkvi.
Če nekateri duhovniki že članstvo pri CMD ostro obsojajo in trdijo, da ni v
skladu z vestjo katoliškega duhovnika, koliko ostreje še obsojajo duhovnike, ki sodelujejo z UDB. /… / Še mnogo bolj neugodno vplivajo tako na
omahljive duhovnike v splošnem kakor tudi na omahljive sodelavce ostre
izjave, ki jih je včasih škof privatno podal nekaterim duhovnikom glede
komunizma, v katerem naj bi bil poosebljen satan, glede CMD in glede sodelovanja z UDB-o.« (ARS, AS 1931, 3138, 4–6)
Na eni strani je oblast stopnjevala represijo proti Cerkvi s kazenskimi procesi,
z administrativnimi ukrepi, s fizičnimi napadi (npr. na pomožnega škofa Antona
Vovka dne 20. januarja 1952) in z gospodarskimi ukrepi, kakor so agrarna reforma,
denacionalizacija in zaplembe, na drugi strani pa je sejala razdor v Cerkvi sami.
CMD je imelo tri namene: diferenciacijo in omejitev vpliva duhovščine v javnem
življenju ter omejitev vpliva Vatikana. Glavni namen je bil, izvajati tako imenovano
diferenciacijo, razdvojiti Cerkev, tako škofije med seboj kakor tudi predstojnike in
kler, duhovnike in redovnike. Dejansko je CMD zrahljalo vezi med posameznimi
duhovniki in mednje zasejalo globoko nezaupanje. Drugi namen društva pa sta
bili odstranitev duhovnikov z javnega, kulturnega, političnega in z gospodarskega
področja in omejitev njihovega delovanja samo na Cerkev. (Griesser - Pečar 2016,
395–405; Krišto 2016, 351–353)
Ker je bila katoliška Cerkev strogo hierarhično organizirana, njen vrh pa je bil v
Rimu in za oblast nedosegljiv, je skušala oblast s pomočjo stanovskih duhovniških
društev tudi omejiti vpliv Svetega sedeža. Ugotovili so, da »borba proti kleru ni
lahka, ni kratkotrajna. Pravilna diferencijacija med duhovščino je in mora ostati
metoda proti političnemu vplivu Vatikana, ter drugih inozemskih centrov.« Načrtovali so »depolitizacijo« duhovščine. Diferenciacija se je začela že med NOB. Posamezni duhovniki, ki so se vključili v NOB (Jože Lampret, Anton Bajt, Franc Šmon,
Matija Medvešček, Avgust Štancer, dr. Stanko Cajnkar itd.), so že takrat obsojali
»protinarodno politiko Vatikana«. (ARS, AS 1931, 3152, 23) Tiste duhovnike, ki so
bili pripravljeni kritizirati direktive Svetega sedeža ali se jim celo upreti, ki so javno
nastopali tudi v časopisih in obsojali škofa Gregorija Rožmana, nadškofa Alojzija
Stepinca, »protiljudsko delovanje škofov po osvoboditvi« in pisanje vatikanskega
časopisja, je oblast podpirala na različne načine, predvsem z gmotno podporo in
z dodeljevanjem posameznih privilegijev (ARS, AS 1931, Kler, 25). Boris Kraigher
je na seji politbiroja dne 5. januarja 1951 poročal, da je treba CMD dati poseben
poudarek in da je društvu treba podeliti več koncesij, kakor za obnovo cerkva, na
primer, in za malo semenišče v Gorici. Duhovniki, ki sodelujejo z oblastjo, naj bodo
izpuščeni iz zaporov, dodelijo naj se jim plače s pravico na pokojnino. »Glavna linija za to bi bilo članstvo v CM društvu, a to ne bi smel biti javen pogoj. S tem bi
dosegli, da bi se precej novih duhovnikov vpisalo v CMD.« (ARS, AS 1589, 2) Oblast
je pri včlanjevanju v CMD, kakor je to formuliral Peter Kvaternik, uporabila dva
načina: prisilo in privilegije (2003, 94–95).
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Člani CMD so dobili dovoljenje za poučevanje verouka in za premestitve, deležni so bili olajšav pri plačevanju davkov, dobivali so dovoljenja za potovanja, za
natis katekizmov, za cerkvene nabirke, za obnovo cerkva in župnišč, predvsem pa
so bili svobodnejši pri opravljanju verskih obredov. Duhovnik, ki je stopil v društvo,
je v obveznem referatu napisal: »Leta 1954 sem vstopil v CMD in so se s tem razmere takoj zboljšale. Vse, kar je bilo do sedaj prepovedano, mi je spet dovoljeno.
Zoper so se vršili verski obredi izven cerkve, kar je na vernike zelo ugodno vplivalo.« (Voglje, Gradivo, Študijsko-dokumentacijska komisija pri GO CMD, april 1959,
št. 3, 55) Istočasno kakor CMD je bila ustanovljena tudi Zadruga katoliških duhovnikov FLRJ, ki je zagotavljala pomoč članom CMD. »Ljudska oblast« je članom nakazala večje število točk za nabavo raznih potrebščin, izgnani štajerski duhovniki
so prek nje dobili obleko itd. (Četrti občni zbor 1956, 171)
Člani društva so bili redko sodno kaznovani, njihove sodne in administrativne
kazni so bile milejše, vstop v CMD v zaporu je velikokrat pomenil izpust iz zapora.
V zaporih je bil pritisk na duhovnike, da vstopijo v CMD, zelo velik. Tako se je križnik Jože Šavora, poznejši dolgoletni tajnik CMD, ki je bil na božičnem procesu leta
1945 obsojen na 12 let odvzema prostosti s prisilnim delom, zavezal, da bo stopil
v CMD, in bil nato izpuščen. Napisati je moral elaborat z naslovom »Kako si zamišljam delo med duhovniki po liniji CMD?«. (ARS, AS 1931, 532) Katoliški duhovniki v KPD pod upravo Miklošičeve so pod prisilo podpisali tri resolucije: pozdravno
pismo občnemu zboru CMD in resolucijo katoliških duhovnikov v KPD, v kateri so
obsodili »izdajalsko vlogo, ki so jo vodili nekateri višji predstojniki cerkve na čelu
z dr. Rožmanom, v katero smo bili tudi mi na ta ali oni način zapleteni in s tem
podpirali bratomorno vojno« (NŠAL, škof. ord., CMD, 1999/1950), ter spomenico
o CMD, v kateri so pozivali cerkvene predstojnike, naj nehajo gonjo proti »napredni duhovščini, ki se trudi, da bi v okviru CMD čimveč doprinesla k skupni borbi
za /… / zgraditev boljše bodočnosti našim narodom« in ki »skuša popraviti vsaj
majhen del madeža pred zgodovino in narodom, ki ga je cerkev s svojimi predstojniki zagrešila v času okupacije«, po osvoboditvi pa si prizadeva za boljše odnose
med Cerkvijo in državo (NŠAL, škof. ord., CMD, 2233/1950). V zaporu so bili napačno informirani o okoliščinah društva (Griesser - Pečar 1997, 28–29).
Do šestdesetih let je bil bistveni element razlike med duhovniki tudi socialno
zavarovanje. V letu 1951 je Svet za prosveto (pozneje okrajni ljudski odbori) izplačeval podpore v zneskih od tri do pet tisoč dinarjev duhovnikom, predvsem članom
CMD. CMD je za svoje člane dne 19. februarja 1952 sklenil pogodbo s Svetom za
ljudsko zdravstvo in socialno politiko. V imenu vlade jo je podpisal minister Tone
Fajfar. (Voglje, Socialno zavarovanje 1952, 20) Tako so vsi člani CMD pridobili pravico do zdravstvene oskrbe, do oskrbnine ob trajnem zmanjšanju delovne zmožnosti, do invalidske in trajne starostne pokojnine, njihovi starši pa pravico do
družinske pokojnine. Članom CMD je oblast plačevala 50 % prispevkov. (10)
Po sprejetju Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti (27. maja 1953) se
je stanje nekoliko spremenilo: pobiranje prispevkov v verske namene je bilo v cerkvah in v cerkvenih prostorih dovoljeno, pristanki pa niso bili več potrebni. Verouk se ni smel več poučevati v šolah, temveč samo v cerkvenih prostorih. Še vedno
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pa se je diferenciacija izvajala pri davkih, pri duhovniških plačah, pri socialnem
zavarovanju, pri administrativnem in pri sodnem kaznovanju. Ugotovili so, da so
nekateri postali člani CMD samo zaradi materialnih ugodnosti, in so zato začeli
diferenciacijo tudi med člani društva. (ARS, AS 1931, 3152, 29–30)

5.

Stališče Cerkve do CMD

Ljubljanski in mariborski ordinarij sta društvu nasprotovala, apostolski administrator Mihael Toroš pa ga je najprej podpiral, bil je nekaj časa celo njegov član, pozneje pa je postal oster kritik društva in velik nasprotnik oblasti; iz društva je izstopil dne 1. januarja 1954, potem ko se je konec leta 1953 zavzemal celo za razpustitev CMD (ARS, AS 1211, IV. seja komisije za verska vprašanja, 8. 1. 1954, 5;
Režek 2005, 105). Sveti sedež je nekaterim duhovnikom zaradi neprimernega pisanja o cerkvenih predstojnikih v organu Iniciativnega odbora Biltenu izdal dne
12. decembra 1949 opomine, Jože Lampret, Ljubo Merc in Anton Bajt pa so februarja 1950 dobili dekrete z grožnjo ekskomunikacije zaradi pisanja v Novi poti,
oktobra 1950 pa so bili ekskomunicirani. Opomin so prejeli marca 1950 še župnik
Janko Vrbanjšek kot predsednik Zadruge katoliških duhovnikov, podpredsednik
društva župnik Stanko Pavlič in stolni kanonik mariborske škofije dr. Alojzij Ostrc,
ki se je kot višji cerkveni predstavnik po direktivah Udbe aktivno vključil v GO CMD.
Iz Vatikana je dobil dekret s prepovedjo vsakega političnega udejstvovanja, če pa
ne bo prenehal, bo izobčen iz Cerkve. Kakor piše Udba, je:
»navidezno izstopil iz CMD, vendar še nadalje obdržal legitimacijo društva
ter izrazil pripravljenost dajati za društvo nasvete, radi možnosti, ki jih ima
v škofiji, ker je tekoče naznanjen z gledanjem posameznih članov ordinariata na CMD. V tem smislu se kontakti tudi vrše. Vidi se pa, da vse preveč
zapada vplivu Držečnika in da so njegovi nasveti mnogokrat le v korist cerkve.« (ARS, AS 1931, II0012257; II0012259)
Zaradi sodelovanja v CMD je oktobra 1950 dobil opomin tudi teološki profesor
dr. Stanko Cajnkar, v Beogradu pa je odpravnik poslov nunciature v Beogradu Silvio Oddi7 izrekel resen opomin Torošu, ker je ekskomuniciranega duhovnika Jožeta Lampreta sprejel v svojo škofijo (ARS, AS 1931, 1145, 71).
Po ekskomunikacijah, prav na dan, ko je CMD imelo občni zbor, dne 8. oktobra
1950, sta bila lavantinski škof Maksimilijan Držečnik in ljubljanski škof Anton Vovk
na razgovoru pri ministru za notranje zadeve Borisu Kraigherju, ki je škofoma očital, da sta povzročila dekrete Vatikana. Nadalje jima je zabrusil, da Cerkev nima
pravice, vmešavati se v društva, ki jih je dovolila »ljudska oblast«. Hotel jima je
tudi prepovedati stike z nunciaturo, a sta to odločno zavrnila. (Vovk 2003, 277–
278) Po oceni Franca Miklavčiča, profesorja na Teološki fakulteti in sodelavca Udbe
7

Silvio Oddi je bil odpravnik poslov nunciature v letih od 1950 do 1952. Ko je Jugoslavija prekinila diplomatske odnose z Vatikanom, je zapustil Beograd.
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– s kodnim imenom Francka –, je minister v pogovoru s škofoma zagrešil taktično
napako, ker je dal vedeti, da je bil »neposredno zainteresiran«. »Škofa sta dobila
tak vtis, da spada CMD neposredno pod notranjo upravo vlade ter da mu ona daje
smernice in popravlja društvena pravila. S tem sta dobila tako rekoč uradno potrdilo, da je društvo čisto pod političnim vplivom vlade.« (ARS, AS 1931, II011717)
Člani CMD so na različnih lokalnih konferencah podpisovali resolucijo, naslovljeno na koncilsko kongregacijo, v podporo ekskomuniciranih (Voglje). Bajt in
Lampret sta preklic izobčenja dobila šele leta 1966 (Urbancl Planinšek 2011, 95).
Škofovska konferenca v Zagrebu je dne 18. maja 1950 izdala non expedit, to pa
je pomenilo, da se ni primerno vključiti v društvo, ki ni potrjeno od škofije. Škofa
Vovk in Držečnik sta non expedit objavila brez komentarja, Toroš pa še to ne. GO
CMD je dne 13. junija 1945 poslal slovenskim škofom spomenico v pričakovanju,
da bodo društvo CMD in njegova pravila priznali. Navedel je zasluge društva za
Cerkev in da je že kar 463 duhovnikov včlanjenih, to pomeni, da je že polovica vseh
duhovnikov takratne Slovenije v CMD. (NŠAL, Vovk/II, 3,7,4; CMD, 1950, 75; Vovk
2003, 278)
Septembra 1952 je škofovska konferenca z odlokom non licet duhovniška društva resda prepovedala, vendar v Sloveniji odlok ni bil objavljen in zato ni veljal.
Leta 1952 so bila pogajanja med CMD in ordinariji glede pravil, CMD je upoštevalo spremembe, ki so jih ordinariji zahtevali, sprejelo je tudi resolucijo o zvestobi
in pokorščini Cerkvi. Ordinariji so hoteli nova pravila predložiti Svetemu sedežu v
presojo, Vovk je celo že imel vozovnico za pot v Rim, a je oblast to preprečila, ker
je v tem videla vmešavanje tuje sile v notranje zadeve. Tudi posebnega obvestila
duhovnikom o cerkvenem položaju CMD oblast ni dovolila. Škof Držečnik ga je
resda dne 29. oktobra 1952 objavil v 7. številki Sporočil škofijskega ordinariata
lavantinski duhovščini, vendar je oblast stran s sporočilom zaplenila. (NŠAL, Vovk/
II, 3,7,4; CMD, 1952, 75; Pogačnik/III)

6.

»Napredni« duhovniki, »zavezniki« oblasti

Seveda oblast ni želela, da bi »napredna« ali »pozitivna« duhovščina imela kakršenkoli vpliv, saj tudi njim ni zaupala.
»Duhovnika je treba čimbolj omejiti le na cerkev in mu onemogočiti (seveda na pameten način) sleherno aktivnost na drugih področjih javnega
življenja: pozitivno nastrojenje in delovanje duhovnika naj bo na njegovem,
cerkvenem področju, naj manifestira v borbi proti izkoriščanju vere in Cerkve v politične namene, itd. Torej popolna depolitizacija klera.« (ARS, AS
1931, 3152, 26)
Za komunistično oblast je bila »napredna duhovščina« to, kar so bili krščanski
socialisti za partijo med vojno, namreč »zavezniki«, ki so bili dobrodošli samo, dokler je imela partija od njih korist. Predstavniki CMD pa so mislili, da se morajo
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udejstvovati v vseh mogočih masovnih organizacijah, v gospodarstvu, v kulturno-prosvetnih društvih, in da morajo braniti pridobitve revolucije. UDV je predpostavljala, da se je največji del te »pozitivnejše« duhovščine iz taktičnih razlogov
pridružil pristni »napredni« duhovščini z namenom, da »zakamuflira svojo sovražno preteklost, pride v stik z ljudstvom in jih na tej osnovi dobi pod svoj vpliv«.
Zanje je bil to »novi klerikalizem, neumestno vpletavanje duhovnikov v naš ›politični voz‹«. (ARS, AS 1931, 3152, 25–26)
UDV je prek CMD skušala vplivati na cerkveno politiko in na orientacijo klera,
ta vpliv pa se je trudila uveljaviti ne samo v Sloveniji, temveč tudi v drugih republikah in pri slovenski duhovščini v tujini. Delovanje je bilo usmerjeno tudi v zamejstvo: na Koroško, na Goriško in na Svobodno tržaško ozemlje, celo v Benečijo.
(ARS, AS 1931, 2302, 74) Uspehi pa so bili zelo različni. Medtem ko so bili vidnejši rezultati na Koroškem, kjer so člani CMD skušali prepričati Slovence, da v FLRJ
oziroma SFRJ vera ni preganjana, »in s tem parirati sovražno propagando naše
emigracije in celovškega episkopata«, so imeli veliko manj uspeha na STO. Udba
je s pomočjo društva organizirala gonjo proti tržaškemu škofu Antoniu Santinu,
zbirala obremenilno gradivo proti njemu in intervenirala v Vatikanu, da ga odstavijo. (ARS, AS 1931, 2302, 71)
V prvih letih je bil namen UDV, da čimveč duhovnikov vstopi k CMD, potem so
leta 1952 ugotovili: v CMD se je povečeval vpliv škofijskih predstojnikov in obstaja nevarnost, da bo lepega dne prevladal. Zato je bil sprejet sklep:
»da se mora CMD notranje organizacijsko učvrstiti /… /, da se v CMD sprejema politično dobro usmerjene duhovnike, da se preneha z masovnim
sprejemanjem novih članov in da se duhovnike, ki ne delajo po pravilih
društva kaznuje. Z davčnimi pritiski, kaznovanji, časopisno propagando in
uspelimi dezinformacijami škofov, je uspelo CMD toliko učvrstiti, da je bila
udeležba sestankov skoraj vedno 100 % in da je več kot polovica članov
delala z voljo v društvu.« (ARS, AS 1931, 2302, 69)
Zadala si je štiri naloge: da CMD v notranjosti organizacijsko in ideološko utrdi,
da se vpliv CMD na cerkveno politiko čimbolj poveča, da se poveča vpliv društva
na duhovščino in da se ta vpliv širi tudi med duhovščino drugih republik. CMD je
po navodilih UDV spodbujala ustanavljanje duhovniških društev v preostalih republikah, predvsem na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. (71)
Kako je oblast gledala na CMD, je pojasnil Boris Kidrič leta 1952, ko je na seji
CK KPS izjavil, da je CMD »ogromna pridobitev za nas v borbi proti cerkvi in bi
podcenjevanje odnosno neko omalovaževanje Cirilmetodijskega društva pomenilo, da bi dopustili, da klerikalna reakcija znova razbije Cirilmetodijsko društvo«.
Treba pa je CMD krepiti, vendar oblast ne bo spremenila stališča do religije in do
Cerkve, tudi ne zaradi CMD. To pa ne pomeni:
»da ne bi dali raznih drugih materialnih stvari. Navsezadnje je to korumpirana banda, ki jo predvsem boli to, da smo jo materialno pritisnili in ni
nedovzetna za razne majhne materialne privilegije. Čisto idealistično gle-
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danje bi bilo, če bi gledali v teh duhovnikih neke principielne borce za ne
vem kakšne religiozne ideale poleg tega, da obstaja pri nekaterih religiozni
fanatizem. To so drobni filistri, ki bi rajše nekoliko boljše živeli kakor pa
slabše. Zato je treba delo s Cirilmetodijskim društvom nadaljevati in okrepiti. To je eno izmed sredstev za borbo proti cerkvi in njenemu reakcionarnemu političnemu vplivu, ki ni edino, je pa eno izmed sredstev in sicer zelo
važno sredstvo.« (ARS, AS 1589, CK ZKS 1, 49–50)
Mitja Ribičič je na IX. plenumu ZKS dne 5. decembra 1958 poudaril, da je CMD
Ahilova peta Cerkve in da je glavna težnja škofov, društvo poriniti na slepi tir. CMD
je bilo po njegovem »naš osnovni uspeh«, njegova stagnacija pa bi bila »osnovna
slabost«. Škofom pa da je v zadnjem času že uspelo zmanjšati vpliv društva, delno
kot posledica normalizacije odnosov z oblastjo, delno pa, ker jim je uspelo
»okrog CMD napraviti blokado najbolj črne klerikalne reakcije. Imamo primere, da na terenu marsikje ne odloča o cerkvenih vprašanjih cerkveni
hierarh, to je dekan ali župnik, ki je pozitiven, oziroma je član CMD, marveč
zagrizen mlad kaplan ali celo cerkveni ključar.« (ARS, AS 1589, 7, 9–21)

7.

Sklep

Povojni komunistični oblasti je bilo popolnoma jasno, kako velik vpliv je imela katoliška Cerkev na pretežno verno prebivalstvo v Sloveniji. Vedeli so, da njihova
revolucija ne bo uspešna, če te »hrbtenice opozicije«, kakor so Cerkev imenovali
v letnem poročilu notranjega ministrstva že leta 1945 (Lenič 1997, 12), ne bodo
zlomili. Stopnjevali so represijo proti Cerkvi, obsojali so predstavnike Cerkve na
nesorazmerno dolge zaporne kazni in za delikte, ki to sploh niso bili, vrstili so se
tudi fizični napadi, delovanje Cerkve pa so onemogočali še z različnimi nerazumnimi administrativnimi ukrepi. Eden od načinov, da onemogočijo delovanje Cerkve,
je bila tudi ustanovitev Cirilmetodijskega društva, ki so ga samo navidezno ustanovili »napredni« duhovniki, dejansko pa je za njimi stala komunistična oblast.
Skušala je razdvojiti Cerkev; to se je imenovalo diferenciacija. Društvo je bilo tudi
poskus, da se ustanovi »narodna Cerkev«, torej da se slovenska katoliška Cerkev
odcepi od Rima; ta poskus je oblasti spodletel.
Na duhovnike se je izvajal velik pritisk, da se pridružijo CMD, nekaterim duhovnikom tudi ni preostalo nič drugega, kakor da klonijo in se vpišejo. Člani CMD so
imeli številne privilegije, predvsem že od vsega začetka zdravstveno zavarovanje.
Sredi petdesetih let pa se je število članov začelo zmanjševati. Slovenski ordinariji, razen na začetku goriški administrator, društva niso podpirali.
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Kratice
		CK KPS – Centralni komite Komunistične partije Slovenije.
		 CMD – Cirilmetodijsko društvo.
		 FLRJ – Federativna ljudska republika Jugoslavija.
		GO CMD – Glavni odbor Cirilmetodijskega društva.
		 IOOF – Izvršni odbor Osvobodilne fronte.
		 KPD – Katoliško prosvetno društvo.
		 LRS – Ljudska republika Slovenija.
		 OF – Osvobodilna fronta.
		SR(S) – Socialistična republika (Slovenija).
		 NOB – Narodnoosvobodilni boj.
		 NR – Narodna republika.
		 Ozna – Oddelek za zaščito naroda.
		 SFRJ – Socialistična federativna republika Jugoslavija.
		 STO – Svobodno tržaško ozemlje.
		 SZDL – Socialistična zveza delovnega ljudstva.
		 TNZ – Tajništvo za notranje zadeve.
		Udba/UDV – Uprava državne bezb(j)ednosti / Uprava državne varnosti.
		 ZKS – Zveza komunistov Slovenije.

Arhivski viri
ARS, AS 1211 – Arhiv Republike Slovenije, Komisija za verska vprašanja (KOVS), IV. seja komisije
za verska vprašanja, 8. 1. 1954.
– – –. Ocena stanja z rimokatoliško versko skupnostjo v LR Sloveniji leta 1958, št. 208/58, 4. 11.
1958.
ARS, AS 1931 – Arhiv Republike Slovenije,
Republiški sekretariat za notranje zadeve
Socialistične republike Slovenije, šk. 532, Božični proces, Jože Šavora.
– – –. Šk. 1145, Sovražni izpadi in akcije Vatikana
proti Jugoslaviji.
– – –. Šk. 3146, Položaj verskih skupnosti v FLRJ.
– – –. Šk. 2302, Organizacija, naloge in delo UDV za
Slovenijo v letu 1952, I/7b.
– – –. Šk. 3138, Sodelavci (zaupniki) iz duhovniških
vrst.

ARS, AS 1529 – Arhiv Republike Slovenije, Osebna
zbirka Borisa Kraigherja, šk. 12.
ARS, AS 1589 – Arhiv Republike Slovenije, CK ZKS,
šk. 1, VII. plenum, 26.–27. 1. 1952.
– – –. Šk. 7, IX. plenum, 5. 12. 1958.
Voglje – Arhiv župnije Voglje, CMD, Gradivo,
Študijsko-dokumentacijska komisija pri GO
CMD, april 1959, št. 3, 55.
– – –. Socialno zavarovanje 1952, 20.
– – –. Zaključni račun za leto 1955, 22. 12. 1955.
NŠAL – Nadškofijski arhiv Ljubljana, škofijski ordinariat. Zapuščine škofov/Anton Vovk.
– – –. Zapuščine škofov/Jožef Pogačnik, III, 2, 4, 11,
2 – oris.
– – –. CMD v letih 1949–1967, šk. 103.

– – –. Mikrofilmi: serije II in Lm.
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