
SEZNAM DOKUMENTOV IZ ZAUPNEGA FONDA ARHIVA TRŽAŠKE ŠKOFIJE ZA OBDOBJE 1. SVETOVNE VOJNE, 
KI UTEGNEJO VSEBOVATI PODATKE, POVEZANE Z VOJNIMI RAZMERAMI 

 
 
P(rihod) 
O(dhod) 

Datum 
dokumenta 

Škatla Št. Vsebina 

P 30.6.1914 28 44/14 Vladno namestništvo sporoča škofu prihod prestolonaslednikovega trupla mimo Trsta. 
P-O 1.8. – 7.8.1914 28 51/14 Stanje v Istri v začetku vojske. Škerbec (Krkavče), Oprtalj, pismo škofa Karlina na Dunaj. 
O 8.8.1914 28 52/14 Pismo škofa slovenskim in italijanskim duhovnikom, naj ne zapustijo Trsta. 
P 16.10.1914 28 64/14 Vladno namestništvo posreduje navodila o veljavnosti vojne zakonodaje. 
P 22.10.1914 28 69/14 Dopis Apostolische Feldvikariat. 
P 21.12.1914 28 80/14 Nadškof Sedej poroča o ugodnem razpletu sojenja proti nekemu Udetu (nacionalizem). 
P  28 82/14 Pastirsko pismo avstrijskih škofov o pobožnosti Srca Jezusovega “v vojnih razmerah” 
P 14.8.1914 28 55/14 Navodila za ohranitev cerkvenih dragocenosti v vojnih razmerah. 
P 25.11.1914 28 8?/14 Župnik v Zrenju Šime Červar piše dekanu. Se brani pred obtožbami, obenem pa marsikaj 

zanimivega o razmerah. 
P Začetek 1915 28 1/15 Spremna pisma, s katerimi župniki posredujejo poročila o dekanijskih vizitacijah (samo nekatere 

župnije), ponekod omenjena vojna. 
P 5.1.1915 29 7/15 Dopis štajerskega (Steiermark) Rdečega križa, apel za podporo. 
P-O 13.4.1915 29 15/15 Zapisnik škofovske konference ilirske metropolije. Tudi o vojnih razmerah. 
P 12.3.1915 29 18/15 Snopič, posvečen župniku Janku Zegi in njegovim težavam. Iz enega od njegovih dopisov 

izvemo, da v Kortah (nad Izolo) razsaja tifus. 
P-O 8.4. - 26.9.1915 29 23/15 Aretacija Jakoba Ukmarja, veroučitelja na Državni gimnaziji v Trstu (zajeten snopič). 
P 21.5.2015 29 25/15 Ministrstvo za uk in bogočastje se škofu Karlinu pritožuje, da v tržaško-koprski škofiji slovenski  

duhovniki nasprotujejo prostovoljnim domobrancem (Organisation der freiwilligen Schützen). 
P 30.11.1915 29 20/15 Spomenica 30/11/1915, podpisali škofje Sedej, Pederzolli, Karlin, Mahnič, Jeglič. Jeglič nesel na 

Dunaj in izročil prestolonasledniku, min. preds., notranj. ministru, ministru Hussareku. 
Vsebina: Cesarju smo prisegli in hočemo dobro Avstrije, medtem ko sovražniki Cerkve hočejo 
pogibel Avstrije. Toda v novi Avstriji ne smejo biti narodi A in narodi B kategorije. Vsi smo 
enaki. Avstrijski narodi bodo zadovoljni in res lojalni državljani, če bodo videli, da bo Avstrija 
ščitila njihov jezik, kulturo, eksistenco. Potrebna je pravičnost. V šoli mora potekazi pouk v 
mater. jez. Vsi narodi morajo imeti univerzo. V Primorju so kraji, kjer se krati pravica do pouka v 
mat. jez. Važna tudi religiozna vzgoja. Največji sovražnik Avstrije: liberalizem. Oesterreich, sei 
au der Hut! Napade Piccolo (judovsko-masonski list). Sklep: mi lojalni, toda potrebna je zdrava 



kritika, naša kritika je dobronamerna. Pa vendar kljub temu ni zaupanja v nas. 30 duhovnikov 
zaprtih krivično! Škodljiva in krivična kampanja proti slovenskim duhovnikom, češ da so srbofili. 

P 26.6.1915 29 30/15 Župnik Grašić se škofu pritožuje zaradi samovolje “kotarskega glavarstva”, ki duhovnikom 
ukazuje, naj pojejo “Te Deum” (za uspehe avstrijske vojske) in za pobožnosti v spomin ubitemu 
prestolonasledniku. 

P Razni datumi 29 42/15 Zajeten snopič pisem duhovnikov raznih dekanatov, ki prosijo za povišanje doklade, kar 
utemeljujejo z razmerami (opisi razmer, pomanjkanja itd.) 

P 10.11.1915 29 52/15 Poziv Vladnega namestništva za podporo Rdečemu križu. 
P december 2015 29 54/15 Nepodpisano pismo, ki izraža pomisleke nad idejo spominskih plošč za padle vojake. Sledi dopis 

škofa Karlina “Avstrijskemu srebrnemu križu” z dne 7.12.1915 
P 18.1.1916 29 9/16 Centralna komisija pri Denkmalpflege s posameznimi seznami cerkvenih dragocenosti. 
P marec 1916 29 12/16 Ukaz (Vladnega namestništva) o oddaljitvi (v Maribor?) 7 benediktink, italijanskih državljank 

(ukaz je bil kasneje preklican) 
P 10.5.1916 29 17/16 Metropolit Sedej vojaškemu ordinariatu o nekatoliških obredih v katoliških cerkvah (v vednost 

škofu Karlinu) 
P 5.4.1916 29 22/16 Pismo metropolita Sedeja škofu Karlinu (tudi nekaj o vojni) 
P 10.10.1916 29 53/16 Duhovnik Josip Mandić mora po nalogu Armade zapustiti župnijo sv. Mateja (Volosko, 

Kastavski dekanat) in se odseliti na Štajersko. 
P 1916 29  Dekanijske vizitacije (Momian in Umag) 
P 18.1.1917 30 3/17 Vladno namestništvo se pritožuje, da krščujejo otroke z iredentističnimi imeni (Italo, mameli, 

Jolanda, Garibaldi) 
P 16.3.1917 30 11/17 Župan v Dutovljah obžaluje župnikovo smrt in prosi škofa za imenovanje novega župnika ter 

opiše razmere v župniji. 
P 4.5.1917 sl. 30 21/17 Župnik v Avberu se pritožuje, da so z vojaškimi kurati težave, ter opisuje razmere z vojsko. 
P 24.5.1917 30 25/17 Duhovniki Kastavskega dekanata pišejo spomenico o hudih razmerah (lakota, beda). 
P 25.5.1917 30 26/17 Črne koze v Istri (Lanišče). 
P  30 28/17 Milanović na Dunaju. 
P 14.9.1917 30 55/17 Vojaški ordinariat prosi za pomoč. 
P 31.10.1917 30 61 Hrvaški verniki v Oprtalju prosijo, da bi se znova vzpostavili obredi v hrvaščini. 
P 26.11.1917 30 62 Pismo dr. Okretiča škofu Andreju  Karlinu, da se je na Dunaju osnoval  "Osrednji odbor za 

povratek beguncev  in obnovo Primorja." Namen: da se čimprej vrnejo begunci domov. 
Iniciativa: poslanci z juga (Fon, Gregorčič, Korošec, Laginja, Pogačnik, Ravnikar, Rybar, 
Spinčić). Prosi Andreja Karlina, da bi sprejel častno predsedstvo. 1.12.1917 odgovor Karlina: "Po 
svojem stanu in po svojem rodu se čutim obvezanega, da zlasti ob sedanjih temnih in siromašnih 



razmerah po svojih slabih močeh podpiram naše ubogo ljudstvo." Ga veseli pobuda ter sprejema 
vabilo. 

P 1917 30  Vizitacije dekanatov. Razna poročila 
P 8.2.1918 30 3/18 Duhovščina iz Izole (Isola d’Istria) piše škofu o obupnih razmerah. Don Celestino Inama: "V Istri 

se umira od lakote." 
P 3.3.1918 30 5/18 Pritožba zoper mons. Matija Silo s strani Feldsuperiorat der K.k. Isonzo Armee. 
P 6.2.1918  15/18 Relatio ad limina apostolorum. Zelo izčrpna, a o vojni le namigi. 
P 27.3.1918 30 11/18 V zahvalo za rešitev bogat meščan deli podpore ljudem. 
 10.6.1918 30 20 Situacija nemške skupnosti v Trstu in njene potrebe na verskem področju. 
P 28.8.1918 30 18 Anton Les (kaplan v Moščenicah) prosi škofa za “litteras dimissionales”, da bi smel v mariborsko 

škofijo, ker “podpisanemu ni mogoče tukaj izhajati, ker mu je od lakote poginiti.”  
O 9.9.1918 30 18 Škof prosi Ministrstvo za bogočastje in kulturo za 300 parov čevljev, blago za obleke itd, 

namenjeno duhovnikom. 
P 1.11.1918 30 40 Karlinovo pismo Predsedniku Odbora za javno varnost v Trstu 
P 12.12.1918 30  Dolenja vas – razmere. 
O 30.12.1918 30 48 Karlinovo pismo generalu Petitti di Roreto (odgovor generala 5.1.1919) 
 
  
 
 
 
 


