
Franc Vavpetič, župnik v Šenčurju 
 

Prvo srečanje z župnikom Vavpetičem je bilo šele v prvem letu osnovne šole, ko smo 

začeli obiskovati vse večje praznike in slovesnosti v župnijsko cerkev v Šenčurju, ki jih je 

nadvse slovesno opravljal župnik. Vedno smo šli peš, saj takrat še ni bilo avtomobilov, niti 

kolesa ni imela vsaka hiša.  Prvo sv. obhajilo, ki smo ga imeli že v prvem razredu (1935)  je 

pripravil župnik v strogo določenem in discipliniranim redom vedno v farni cerkvi v 

spremstvu voditeljic k obhajilni mizi. Za vse je bila pripravljena pogostitev in popoldne 

romanje z vozovi k Materi Božji v Velesovo. Drugače smo bili bolj povezani s kaplanom, ki 

je imel verouk v šoli na podružnicah, sicer smo redno hodili k nedeljski maši v Voglje. Za nas 

otroke je bil župnik zelo dostojanstven že po velikosti in močnim, nekoliko patetičnim 

glasom, s katerim je obvladal vso cerkev, brez zvočnikov. Zelo lep in prisrčen je bil tudi 

pozdrav Brezjanski Mariji, ki so je peljali v Ljubljano na evharistični kongres leta 1935 in se 

je ustavila v Šenčurju. Globoko nam je ostala v spominu leta 1937 75 obletnica cerkve v 

Voklem, ki jo je nad vse veličastno organiziral in pripravil g. župnik Vavpetič. Tesno je bil 

povezan s tedanjim županom g. Umnikom, dekanom iz Kranja in nekaterimi zavzetimi farani, 

ki so skupaj imeli skrb za versko, cerkveno in kulturno življenje pod pokroviteljem župnije 

sv. Jurija. Kadar se je bilo treba o  čem odločati, je rad ponavljal »Kaj bo pa svetʹ Jurij rekel.« 

Osebno pa sem se z njim srečal v župnijski pisarni, ko sem leta 1940 prišel iskat rojstni in 

krstni list za vpis v prvo gimnazijo.  

Naslednjo leto pa nas je prizadela druga svetovna vojna, ko so nas okupirali Nemci in 

najprej izselili vse duhovnike, največ na Hrvaško. Ostali smo brez župnika, kaplana, brez 

maše, brez verouka, torej brez dušnega pastirja. G. Vavpetič se je srečno vrnil nazaj v 

Slovenijo, vendar ne v Šenčur, ampak v Ponikve pod Turjakom, na področje italijanske 

okupacije, kar ste lahko brali v farnem listu. Tam je maševal in oznanjal Božjo besedo ter 

molil za rešitev našega naroda. Božja previdnost ga je vodila, da je ostal zvest duhovnik in 

Slovenec, se izogibal vsake politične povezave ene ali druge strani. 

Ko je bilo konec vojne ni imel nobene ovire, da se je vrnil nazaj v Šenčur. Mnogi 

namreč niso dobili dovoljenja, da bi se vrnili v nekdanje župnije. Konec vojne in tri leta po 

njej nisem mogel imeti kakršen koli srečanje z g. župnikom. Šele po osmih letih odsotnosti 

sem ponovno prišel v župnijsko pisarno po rojstni in krstni list za vpis na teološko fakulteto in 

bogoslovno semenišče. To je bil začetek srečanja duhovne narave. Vavpetič je bil v vseh 

stvareh izobražen tako tudi v cerkveni in državni zakonodaji.  Marsikateri državni uradnik je 



bil v veliki zadregi, ko je klical župnika na zaslišanje. Župnik se je s svojim natančnim 

poznavanjem zakonov tako rešil kazni, ki mu je grozila včasih tudi zaradi lažne prijave 

krivde, ki je ni storil. 

Cerkveni zakonik škofijske sinode iz leta 1940, člen 350 je zaradi mene kot 

bogoslovca predpisoval posebne dolžnosti in odgovornosti. Zapisano je, da morajo župniki 

vsako leto do konca oktobra poročati škofiji, kako so bogoslovci preživeli počitnice v njihovi 

župniji, kakšno je bilo njihovo življenje. G. Vavpetič je vestno ravnal po teh predpisih in 

želel, da sem vsako jutro prihajal v Šenčur k sveti maši in potem po zajtrku dopoldne vpisoval 

podatke v matične knjige ali napravil prepise za škofijski arhiv. Veliko je bilo tudi pogovorov 

o dušno pastirskem delu, teologiji ali tudi drugih splošnih vprašanjih, S tem mi je širil obzorje 

in pripravljal pot za življenje duhovnika in dušnega pastirja za čase, ki so postajali vedno bolj 

zahtevni v času brezbožnega in proticerkvenega naziranja  moderne družbe. To je bil zares lep 

čas in bogat čas, ki sem ga preživel kot bogoslovec. V tem času ni bilo priložnosti potovati po 

svetu, saj nismo dobili potnih listov, še manj da bi mislili na avto, ki je bilo še redko vozilo.  

Gospod Vavpetič je bil zelo srečen, da je imel v župniji tudi bogoslovca in zelo 

bistrega in talentiranega kaplana, poznejšega beograjskega nadškofa dr. Franca Perka. On mu 

je veliko pomagal pri organiziranju moje nove maše leta 1961.  G. Vavpetič je bil zares, kakor 

bi rekli, markantna in velika osebnost, za kar je prav, da se ga ob petdesetletnici njegove smrti 

spominjamo in se mu priporočamo, da bi naša župnija vsak dan bolj napredovala in ostala 

zvesta Bogu in narodu. 


