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skupa povodom 50. obljetnice smrti. 
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Leta 2016 je škofija Krk na različne 
načine obeležila 50-letnico smrti škofa 
dr. Josipa Srebrnića, svojega dolgolet-
nega voditelja. Med drugim je skupaj s 
teološko šolo na Reki pripravila enodne-
vni znanstveni posvet o škofu in času, v 
katerem je deloval; posvet je bil organi-
ziran 4. marca 2016 na Reki. Knjiga, ki 
jo predstavljamo, je sad posveta in do-
datnega raziskovanja delovanja škofa 
Srebrnića, ki je bil voditelj krške krajev-
ne Cerkve od leta 1923 dalje, skupno 
več kakor štiri desetletja. Knjiga hkrati 
prinaša vrsto dokumentov, ki so po-
membni za boljše poznavanje tako zgo-
dovine škofije Krk kakor tudi več deset-
letij dogajanja na tem območju. Publi-
kacijo sta pripravila učitelja cerkvene 
zgodovina na reški teološki šoli dr. Mar-
ko Medved in dr. Franjo Velčić – ta je 
hkrati generalni vikar krške škofije in 
izvrsten poznavalec tako škofa Srebrnića 
kakor tudi krščanstva nasploh v sever-
nem delu Jadrana. Kot soizdajatelja na-
stopata založniška hiša Kršćanska sadaš-
njost iz Zagreba in krška škofija.

Škofovsko službo dr. Josipa Srebrnića 
na otoku Krku so zaznamovala tri ob-
dobja. Vsako izmed njih je bilo za Cer-
kev na svoj izviren način težko in izzival-
no. Pred drugo svetovno vojno so pogo-
je narekovale jugoslovanske in italijan-
ske oblasti, v času vojne italijanske in 
nato nemške, po koncu vojne pa ju-
goslovanski komunisti. Vsak čas je imel 
svoje probleme, a pastoralna vnema je 
škofu Srebrniću narekovala, da je vedno 

našel poti in načine, kako zagovarjati 
pravice vernikov in Cerkve ter kako bra-
niti dostojanstvo vsake osebe. Široka 
razgledanost, dobro poznavanje zgodo-
vine cerkvenih občestev v tem delu Ev-
rope, sposobnost dobre presoje in 
znanje jezikov mu je omogočalo, da so 
bili njegovi nastopi uspešni in v prid lju-
di. Nanj so se obračali mnogi, tako pred-
stavniki državnih in cerkvenih ustanov 
kakor tudi duhovniki ali preprosti verni-
ki – vsakemu je odgovoril in v svoji pi-
sarni ohranil koncept odgovora. Spisi 
škofijskega ordinariata iz njegovega 
časa so v popolnem soglasju z delovod-
niki in drugimi spisovnimi evidencami. 
Tudi v tem smislu so izraz škofovega 
zelo urejenega življenja in poslovanja.

Zajetna knjiga je sestavljena iz dveh 
delov. Prvi del vsebuje razširjena preda-
vanja devetih poznavalcev škofa Srebr-
nića in njegovega časa, ki so jih avtorji 
imeli na znanstvenem srečanju. Gre za 
predstavitev raznih obdobij škofovega 
življenja in izvirnih dokumentov, ki 
razkrivajo ravnanje ključne osebe za 
cerkveno in splošno zgodovino Krka in 
krške škofije. Vsebina je razvidna iz na-
slovov predavanj: Dr. Josip Srebrnič – 
učitelj teologije v Gorici in v Ljubljani 
(Bogdan Kolar); Družbene in cerkvene 
razmere v krški škofiji v času prihoda in 
delovanja škofa Srebrnića (1923–1966) 
(Anton Bozanić); Josip Srebrnić – preno-
vitelj hrvaškega naroda s pomočjo 
evharistije (Juraj Batelja); Krški škof Jo-
sip Srebrnić, blaženi Ivan Merz in kato-
liške organizacije (Božidar Nagy); Vloga 
krškega škofa dr. Josipa Srebrnića pri re-
ševanju internirancev koncentracijskega 
taborišča Kampor na otoku Rabu 1942–
1943 (Ivan Kovačić); Intervencije krške-
ga škofa dr. Josipa Srebrnića med drugo 
svetovno vojno v prid odpeljanih in za-
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prtih ljudi s področja krške škofije (Fran-
jo Velčić); Škof Josip Srebrnić in komu-
nistične oblasti (Miroslav Akmadža); Jo-
sip Srebrnić – apostolski administrator 
reške škofije (1949–1951) (Marko Med-
ved); Pomen škofa Srebrnića z današnje 
perspektive (Srebrnićev naslednik, škof 
Ivica Petanjak). Ker so bile sestavni del 
posveta tudi razprave in s tem možnos-
ti dopolnitve, so dela, ki so bila pripravl-
jena za objavo, še bolj celovito in pog-
lobljeno odgovorila na nekatere dileme, 
ki so se predhodno pojavljale. Z različ-
nimi oblikami nastopanja in učenja je 
škof Srebrnić ne le skrbel za zaupano 
mu škofijo, temveč je pustil sporočilo o 
pastirskem ravnanju, ki je aktualno še 
danes; to je poudaril zlasti njegov na-
slednik škof Petanjak. 

Drugi in večji del (preko 350 strani) 
pa vsebuje številne dokumente iz pre-
zidialnega arhiva krškega škofa v voj-
nem letu 1944. Dokumente, ki prikazu-
jejo delovanje škofa Srebrnića za reše-
vanje ljudi v času nemške okupacije, to 
je v zadnjem letu druge svetovne vojne, 
je za objavo pripravil dr. Velčić, ki je bil 
dolga leta vodja škofijskega arhiva na 
Krku. Objavo izvirnih dokumentov 
spremlja študija, v kateri so predstavl-
jene okoliščine delovanja škofove pisar-
ne in razlogi za škofove posege. V svo-
jem poslovanju se je škof Srebrnič izka-
zal kot zelo natančen in urejen človek. 
Takšna je bila tudi njegova pisarna. Kot 
zgodovinar se je zavedal pomena nasta-
janja in varovanja dokumentov za zgo-
dovino, ne le v primeru pomembnih 
spomenic, temveč tudi na področju vsa-
kodnevnega poslovanja ali majhnih pro-
šenj. Avtor razprave dr. Velčić je navedel 
znane škofove besede, ki jih je izrekel 
duhovnikom, njegovim ožjim sodelav-
cem, ob vrnitvi iz večmesečnega pripo-

ra in zapora, kamor so ga po drugi sve-
tovni vojni poslale komunistične oblas-
ti. Ker so v strahu, da bi lahko kakšni 
dokumenti prišli v roke preiskovalcem 
in škodili škofu, uničili del spisov iz nje-
gove pisarne, jim je škof dejal: »S tem 
ste uničili del zgodovine!« Spise, ki so 
objavljeni v knjigi, je zbral in uredil škof 
sam in jih je v pisarni vodil kot 40. zve-
zek prezidialnega arhiva. Nastali so kot 
dopisi različnih naslovov in osnutki od-
govorov, ki jih je škof odposlal. Uporabl-
jal je jezik, ki ga je v svojem dopisu upo-
rabljal dopisnik: pripadnikom nemških 
okupacijskih oblasti je pisal nemško, 
Svetemu sedežu je pisal latinsko ali ita-
lijansko, oblastem na Hrvaškem v hrvaš-
čini in svojim rojakom v slovenščini. 

Velja poudariti nekatere vsebinske 
sklope škofovih dopisov. Pri nemških 
oblasteh je posredoval za ujete partiza-
ne. V vrsti dokumentov so obravnavani 
slovenski interniranci na otoku Rabu in 
zavzemanje škofa Srebrnića za rešitev 
njihovega položaja, potem ko so se Ita-
lijani umaknili in so bili bolniki prepuš-
čeni sami sebi. Tudi iz tega razloga je 
objava pomemben prispevek za pozna-
vanje razmer na Slovenskem v času 
druge svetovne vojne. Zavzemal se je 
za judovske internirance na Rabu. Pro-
testiral je proti množičnim racijam in 
zapiranju ljudi. Ljudem je pomagal pris-
krbeti razna dovoljenja in podpiral nji-
hove prošnje za reševanje njihov do-
mačih, ki so jih zapirale vsakokratne 
oblasti. Pomagal je reševati stiske pre-
bivalstva v posameznih župnijah in v 
mestu Krku, tudi ko je šlo za preskrbo z 
najbolj osnovnimi sredstvi za preživet-
je. Posameznikom je pomagal urediti 
njihov položaj ali podprl njihove proš-
nje za reševanje stisk, v katerih so se 
znašli.
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Zajeten zbornik je zelo zgovorna pri-
ča časa. Ne govori le o škofu Srebrniću, 
njegovi življenjski poti in o njegovih pas-
tirskih odločitvah, temveč tudi o škofiji, 
ki jo je vodil in ji pustil močan pečat. 
Govori o skoraj pol stoletja zgodovine 
krške krajevne Cerkve, ki se je srečevala 
z mnogimi izzivi in v vsakem času sku-
šala najti odgovore nanje. Ker je šlo za 
prelomne čase, je bil škof še bolj izpo-

stavljen. V spominu ljudi se je zapisal 
kot dober škof, njihov podpornik in za-
govornik. Objavljeni dokumenti so hkra-
ti izraz delovanja Cerkve v širšem pro-
storu, kajti jugoslovanski škofje, med 
temi tudi Slovenci, so pri svojem rav-
nanju in učenju zelo cenili nastope ško-
fa Josipa Srebrnića.

Bogdan Kolar 


