
Med nebom in zemljo 
razpet 
čakam  
na klic.  
 
Tisti usodni 
hip 
se bodo zamajali 
tečaji vesolja 
 
in moja bit 
bo prešla v sijanje 
novih dimenzij 
brez bednih meja 
prostora 
in časov. 
… 
 
Oh, 
vse bom 
in nič, 
 
nič 
in vse, 
 
Pokonec 
in Predzačetek, 
 
Želja 
in Izpolnitev, 
 
Upanje 
in Pogum, 
 
Dejanje 
 
in večna Ljubezen. 
 
(Iz ČAKAM NA KLIC, Tihe stopinje, Trst, 1968) 

POMEMBNI DOGODKI 
V ŽIVLJENJU DR. STANKA JANEŽIČA 

 
• Rojen, 4. 8. 1920 kot 14. otrok  v kmečki družini 

v Pavlovskem Vrhu, zdaj Veliki Brebrovnik 
• Osnovna šola, Miklavž pri Ormožu 
• Meščanska šola, Ormož 
• Klasična gimnazija Mariboru, maturira 1940    
• Maribor, Ljubljana, študij teologije 
• Celovec – Beljak – Videm- Monigo – Praglia, od 

maja 1945 izkušnja begunca 
• Duhovniško posvečenje, Zerman pri Trevisu v 

Italiji, 17. junij 1945 
• Prosek in Kontovel, Mačkolje in Plavje, Žavlje in 

Sv. Barbara, Trst,  od jeseni 1945 prve 
duhovniške službe med slovenskimi rojaki na 
Tržaškem, 1945- 1954, 1960 - 1969 

•  Papeška univerza Gregoriana /Vzhodni inštitut, 
študij vzhodne (ekumenske) teologije  in 
doktorat z disertacijo z naslovom Posnemanje 
Kristusa pri Tihonu Zadonskem (ruski teolog, 
duhovni pisatelj, meniški »starec«, škof Tihon 
Zadonski), od 1954 do 1960 

• Pariz, študijsko izpopolnjevanje, duhovni 
pomočnik slovenske skupnosti 

• Zagorsk pri Moskvi, Sankt Peterburg, gost 
ruskega patriarhata na duhovnih akademijah, 
Kijev, spoznavanje ruske duhovnosti  

• Vrnitev v Slovenijo, v Maribor, 1969 
• Predavatelj za osnovno in ekumensko 

bogoslovje na Teološki fakulteti v Mariboru, od 
1970 do 1999 

• Spiritual v Slomškovem dijaškem semenišču 
• Rektor bogoslovja, (1980 -1987) 
• Prodekan TF  z oddelkom v Mariboru,1980  
• Zlata, biserna maša, diamantna maša  
• 8. 9. 2010, smrt, Maribor  

 
 
 
 
 

DR. STANKO JANEŽIČ 

DUHOVNIK,TEOLOG, PESNIK, 
PISATELJ 

 
           Ob 100. obletnici rojstva in  

10. obletnici smrti 
 

Sv. Miklavž pri Ormožu, 
6. september 2020 

 
 
             
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ob 90-letnici in 65-letnici duhovniškega 
posvečenja, cerkev sv. Miklavža, 2010   



 
 
 »Te moje poti. 
Te moje poti. Po dolinah in gričih. Do goric. Med 
goricami. 
Že nekaj sto metrov nad našo hišo so se začenjali 
vinogradi. 
Na hišni številki naše kmečke domačije je bilo 
zapisano: Pavlovski vrh 56. 
Ja, vrh. 
Pavlovski vrh, ves porasel s trtami, se je vse više 
vzpenjal do Svetinj, kjer je kot bela svatevca sijala 
cerkev vseh svetnikov, zavetnikov Slovenskih goric. 
In potem se je pot vila med goricami do prleškega 
Jeruzalema s cerkvijo Žalostne Matere božje, 
tolažnice vseh s trpljenjem preizkušanih 
goričancev. V soncu sijoči zvonik je svetešnje klical 
v višine, ob pritrkovanju zvonov. In visoki jagnedi so 
ob poteh nad goricami v vetru drhteli in plapolali in 
huškali in oznanjali radost življenja. 
/…/Vse bo prešlo. Tudi mi se bomo poslovili od 
goric in se preselili v drugačne vinograde bivanja. 
Gorice pa bodo še dolgo ostale. Molčale bodo in 
pele in razveseljevale goričance, deco in starce in 
vedno nove rodove, zaljubljene v gorice in 
blagoslovljene poti med goricami. 
In ostale bodo pesmi, neumrljivo srce in neumrljiva 
duša prleških goric.«  
 
(Iz TE MOJE POTI, Poti med goricami, Maribor, 
2005) 

 
 

»Mamika. 
Morti je le pri nas v Prlekiji tako in še to ne povsod: 
mati trdo zveni, mama premehko; najbolj ljubljeno 
bitje je moč nazvati le mamika.« 
 
(Iz MAMIKA, Moja podoba, Trst, 1962) 

 
ŽIVLJENJE IN DELO DR. STANKA JANEŽIČA 
 
Stanko Janežič, duhovnik, teolog, pesnik in pisatelj, je 
bil rojen v številčni kmečki družini. Šolal se je v 
Mariboru, Ljubljani, Rimu in Parizu. Po duhovniškem 
posvečenju  17. 6.1945 v Zermanu pri Trevisu je 
deloval med Slovenci na Tržaškem. Od leta 1954 do 
1960 je na Papeškem Vzhodnem inštitutu študiral 
vzhodno/ekumensko teologijo in doktoriral. Po vrnitvi v 
Trst je deloval v župniji Mačkolje in dejavno deloval na 
versko duhovnem in kulturnem področju med Slovenci. 
Leta 1969 se je vrnil v Slovenijo, v Maribor,  in bil v letih 
1970  do 1999 profesor osnovnega bogoslovja  in  
ekumenske teologije na tamkajšnjem oddelku TF.  Bil je 
neutruden ekumenski delavec. Bil je predsednik 
Slovenskega ekumenskega sveta in pripravljal 
ekumenska srečanja. Edinosti je posvetil več pisnih del, 
izpostavljamo Ekumenski leksikon (1986), urejal je 
ekumenski zbornik Kraljestvo Božje oz. V edinosti.  
Izdal je 14 knjig s teološko vsebino. 
Je zaslužen za ustanovitev in delovanje Slomškove 
založbe, ki sedaj deluje pod okriljem Ognjišča. 
Že zgodaj je začel pisati. Prve pesmi že v četrtem 
razredu (nižje) gimnazije.  
Njegov ustvarjalni opus obsega 19 pesniških zbirk, 11 
knjig proze, 4 knjige pesmi v prozi.  
  
SLOVESNOST OB 100. OBLETNICI ROJSTVA IN 10. 
OBLETNICI SMRTI 
 
Cerkev sv. Miklavža pri Ormožu, 6. 9. 2020, ob 9. 30   

• kulturni program (sodelujejo: Miklavški 
oktet pod vodstvom Leona Laha, 
odlomke iz besedil bere Zinka Hauzer,     

             program pripravila in povezuje Irena  
             Kumer) 

• slovesno somaševanje pod vodstvom 
mariborskega nadškofa in metropolita msgr. 
Alojzija Cvikla z blagoslovitvijo spominske 
plošče 

Izdala župnija Sv. Miklavža, zanjo Janez Mohorič 
  

 
IZ SPISOV DR. STANKA JANEŽIČA 
 
»Rad pešačim, najraje po samotnih gozdnih 
poteh. Kako lahko je tam prisluškovati govorici 
stvari. Na poseben način govore skalnate stene 
planin. Morje ima povsem svojo govorico.  
Deroča reka in vitki potok zopet svojo. Najlepši je 
pogled v zvezdnato poletno nebo. Kako zvezde 
šepetajo in tiho pojejo. Po svoje molijo. 
Ure in ure bi opazoval vzlete čebel, poslušal 
čričanje čričkov, sledil pesmi kosov in slavcev in 
vseh ptic popevkaric. 
Vse stvari so božje sledi. Vse, kar obstaja, 
razglaša Boga, velikega Stvarnika, in vabi k 
sorazglaševanju.«  
 
(Iz JUTRO STVARJENJA, Eno v Kristusu, Celje,  
1975) 
 
»Poseben božji kompas v našem srcu, ki mu 
pravimo vest, nas nenehoma spodbuja, da bi 
zavračali zlo in delali dobro ter tako širili 
zmagoslavje dobrega na svetu.  
Božja beseda, zapisana in ohranjena v Svetem 
pismu, pa nam kristjanom še na poseben način 
razodeva Boga in smisel življenja. Ob božji 
besedi najlaže spoznavamo, da je Bog 
Ljubezen in da je iz ljubezni poklical ljudi v 
bivanje in življenje.« 
 
(Iz ROJENI ZA POLNOST ŽIVLJENJA, Slava 
Bogu – mir ljudem, Maribor, 2007)   
 
 
 
 
 
 


