Nekdanji dušni pastirji na Dovjem
od ustanovitve župnije Dovje do danes
UVOD:
Dovje je spadalo pod škofjeloško gospostvo, ker ţe l. 980 cesar Oton II. podaril to okolico
Freisinškim škofom in tako pozneje l. 1274 češki kralj Otokar II. Duhovniška sluţba na
Dovjem pa se je ustanovila l. 1362, ko je bila ondi zgrajena cerkev sv. Mihaela. Ţupnija pa je
bila popolnoma urejena šele l. 1491.
Duhovnike zasledujemo sledeče:
VIKARJI ~ ŽUPNIKI:
1.

PRIMOŢ TEHSTNISH, vicarius de Lenchfeld l. 1484; zaznamovan dne 26. oktobra.

2.
BOŠTJAN GOMPA, ţupnik zoper katerega se je naslednik pritoţil, da je pustil na
škodo naslednikom, da so nastale razprtije zaradi desetine 5 kmetij.
3.
JERNEJ NÄMOR, ţupnik ţe 1580 tu in je bil l. 1582 kot beneficiat sv. Katarine na
Dovjem, a je bil suspendiran ob vizitaciji zaradi ţivljenja po načelih lutrovskih. L. 1586 je ţe
ţupnikoval ondi, pozneje v Selcih.
4.
FILIP MARCINA, ţupnik od l. 1606 in še dalje. Odšel je na Štajersko, umrl pa dne 8.
januarja l. 1613 v Šentjanţu na Peči, kjer je pastiroval od l. 1608 dalje.
5.

JANEZ KOTSCHEUER, je pastiroval tu do l. 1614.

6.
JANEZ DE GERMANIS, umeščen dne 25. avgusta l. 1614. slovesno od škofa Tomaţa
Hrena, pri kateri priliki mu je škof tudi obljubil, ker je bil ţe petdeset let duhoven, da mu bo
on napravil sekundico z Boţjo pomočjo.
7.
PAVEL LASPERGER, ţupnik l. (1625 – 1627). Radovljičan, rojen 1588, posvečen pa
v mašnika dne 29. marca l. 1614.
8.
TOMAŢ KRALJ, (CRÖLLIUS), ţupnik od 12. septembra l. 1627 do l. 1631, ko ga je
vizitator odslovil zaradi nemoralnega ţivljenja. Radovljičan, rojen l. 1599, posvečen pa dne
15. aprila l. 1623.
9.
LUKA OSEMNKO, ţupnik, je bil l. 1638. meseca novembra pričujoč na slovesnem
umeščanju ţupnika Andreja Šinkavica v Kranjski gori.
10.

GERGOR SORČAN, ţupnik l. (1640-1643).

11.
MATEVŢ KRONFIČ (CRONFFIZ), ţupni vikar v l. (1644-1646). Odšel je na
Koroško za vikarja, postavljen od ljubljanskega stolnega kapitlja k sv. Martinu v Lipo, kjer je
l. 1674 še pastiroval a nezgledno ţivel. Izprva je bil le provizor. Kropar, rojen l. 1618, v
mašnika pa maziljen l. 1643 na naslov velesalskega (velesovskega) samostana. L. 1669 je bil
ob vizitaciji den 15. septembra posvarjen ker prepozno hodi domov. Obhajancev je imel 473,
vseh duš pa 590.

12.
ANDREJ KOŠENINA, ţupnik, je jeseni l. 1652 umrl. V mašnika posvečen je bil na
naslov škofjeloškega klariškega samostana. Iz oglejske škofije, torej najbrţ doma iz loške
okolice: na Sori. Poprej je kaplanoval v Naklem od sv. Jurija l. 1638 do sv. Jurija l. 1642, ko
se preseli v Dob, kjer je ostal do l. 1643. Na Dovjem je pasel 600 duš.
13.

MARTIN POPAL, je nastopil ţupnijo dne 3. februarja 1653.

14.
MATEVŢ VALPUTHIZH, ţupnik tu od l. 1663 do l. 1693, ko je stopil v pokoj ter dal
svetu slovo tukaj dne 4. oktobra l. 1698. Roj. Kamničan, rojen l. 1625, posvečen pa v mašnika
l. 1653 v Vidmu (Udine) na naslov breškega samostana na Štajerskem. Po dialektiki je
študiral še kazuistiko še dve leti. Tu sem ga je prezentiral freisinški, potrdil pa ljubljanski
škof. Pase 595 duš in je vesten v svojem poklicu. Velikonočno poboţnost so opravili vsi,
razen kamnoseka Jakob Potočnik in Jakob Leüner, pisača pri Loccatolliju, kterima je dal
termin poboljšanja dne 14 dni. L. 1685 pa je imel ţe 700 duš v ţupniji ter dohodke: 100
renskih, štolo, nekaj desetine ter uţitek posestva. Sluţboval je sprva 6 let pri Loccatellijevih
kot sacelan na Plavţu pri Jesenicah v l. (1657-69). Potem pa prišel na Dovje, kjer je bil
potrjen l. 1668. ţupnikom poprej provizor. Bil je od mengeške bratovščine sv. Mihaela. V
starem dovškem ţupnišču je v lesenem stolpiču nad streho ohranjen zvon iz l. 1666, ki ga je
on oskrbel (Čenkov zvon).
15.
JOŢEF KOPFER, ţupnik od l. 1696, 2 leti izprva upravitelj prezenten do 14. 11. 1698,
do sv. Martina ko je moral stopiti v pokoj, ker je bil toţen da preveč popiva in zanemarja
svoje dolţnosti. Umrl je nepreviden dne 3. junija l. 1709, star 50 let. Od l. 1691-96 je bil tu
kaplan, kurat.
16.
JOŢEF PUC, ţupni vikar, od sv. Martina 1708 ko je bil Kopfer odslovljen (umeščen 9.
decembra istega leta) do 23. marca l. 1709, ko je kot ud mengeške bratovščine sv. Mihaela
legel v hladni grob. Poprej od 23. aprila l. 1706 do časa, da pride na Dovje, je kaplanoval v
Svibnem. Od meseca maja l. 1704 do meseca septembra l. 1705 je sluţboval pri sv. Petru v
Ljubljani, potem pa bil v Dobu bil ţupnikov vikar do sv. Jurija l. 1706.
17.
FRANČIŠEK PARADIŢ, administrator od 27. marca l. 1709 do meseca julija istega
leta, potem kaplan še do l. 1710.
18.
MSGR. JANEZ MICHAEL ŠIFRER (SCHIFFRER), ţupnik prezenten od 19. 4. od
10. julija l. 1709 do svoje smrti 6. aprila l. 1733. Bil je 64 let star in učenik modroslovja ter ud
mengeške bratovščine sv. Mihaela. Bil je velik dobrotnik ţupne cerkve pokopan dne 8. aprila.
Popraj je pastiroval v Boštanju (1705-09) odkoder se preseli na Dovje. Po rodu Ločan je
ugledal luč sveta l. 1668, študiral v Bernu, modroslovje v Gradcu, posvečen na naslov loške
mestne Kamere v Vidmu na Laškem okrog l. 1694. Kaplanoval je 3 leta v Ljubnem na
Štajerskem, 4 leta v Starem trgu, nato pol leta v Loki, od tam pride v Boštanj. Imel je tudi
beneficij sv.Pavla »in Gallinatuim« Dohodkov je imel na Dovjem do 150 R.
19.
ANDREJ CEGNAR, provizor od 08. aprila do sv. Petra l. 1733, potem ţupnik do l.
1766, ko je stopil v pokoj ter umrl ondi dne 24. septembra l. 1769. Poprej je tu kaplanoval od
avgusta l. 1721 do aprila 1733, ko je postal provizor in se zavezal, da bode predniku odštel
100 renskih. Bitinjčan iz šmartinske ţupnije pri Kranju je ugledal luč sveta dne 29 novembra
l. 1690. Oče mu je bil Janez, mati pa Marina Elizabeta, ki je na Dovjem umrla dne 14. oktobra
l. 1743 stara 95 let. V mašnika so ga posvetili na naslov graščine »Standen« grofa Sigefr.

Baltaz. Gallenberškega dne 30. marca l. 1720. Prva sluţba mu je bila na Dovjem, kjer je
potem 48 let ţivel.
20.
JANEZ JOŢEF POSAVEC, administrator l. 1766 do meseca junija l. 1769. podpisan
tudi »Possaunikh«. Ljubljančan je bil v Mašnika posvečen dne 14. februarja l. 1761. Od
meseca februarja l. 1763 je bil subsidiar na Dovjem do časa, da postane provizor.
21.
MSGR. VALENTIN LAVTIŢAR, ţupnik od meseca junija l. 1769 do svoje smrti dne
10. aprila l. 1804. »Španov iz Mojstrane na Dovjem hšt. 63 je ugledal luč sveta dne 3.
februarja l. 1731, v mašnika maziljen pa je bil l. 1753 na naslov škofjeloškega gospostva z
odpustnico v Gradcu.
22.
JENAZ (OBGLAVLJENI) JEGLIČ, administrator od sv. Jurija do meseca avgusta l.
1804, popraj pa kaplan od meseca oktobra l. 1803. Podbreţan, rojen l. 1777, posvečen pa v
duhovnika dne 4. septembra l. 1803, je prišel na prvo sluţbo na Dovje, odšel pa v Radovljico.
je bil na Dovjem od l. 1803. Rojen l. 1777 v Podbrezjah, posvečen 04. 09. 1803. Prva sluţba
na Dovjem, naslednja v Radovljici. Kaplan Šmartin pri Kranju 1806-08, umrl. 9. 5. 1811 –
jetika.
23.
FILIP JAKOB PAGON, ţupnik od meseca avgusta l. 1804 do l. 1813 ko se preseli v
Bohinjsko srednjo vas do l. 1816. Rojen v Cirknem na Goriškem dne 1. maja l. 1768,
posvečen pa v duhovnika dne 15. aprila l. 1797 v Gorici. Ţupnik v Bohinjski Bistrici 1816-28,
umrl 21. 1. 1835.
24.
MIHAEL AVGUŠTIN, ţupnik od sv. Jurija l. 1813 do meseca junija l. 1820. Zapoţan,
rojen dne 04. maja l. 1760, poduhovničil pa se je dne 22. decembra l. 1793 ter prišel v Gorej
za subsidiarija. Beneficiat Glavarjev v Komendi, umrl 24. 2. 1848.
25.
LOVRO POKLJUKAR, administrator od meseca junija do meseca avgusta l. 1820 kot
kaplan. Gorjanec rojen dne 8. avgusta l. 1771, v mašnika pa maziljen dne 3. avgusta l. 1796.
26.
BLAŢ LIPOVEC, ţupnik od meseca avgusta l. 1820 do sv. Jurija l. 1824. V Lescah na
Gorenjskem je ugledal luč sveta dne 26. januarja l. 1780, mašnik pa je postal dne 24.
septembra l. 1809. Izprva je bil najprej kaplan v Cerkljah na Gorenjskem, od tam pa prišel na
Dovje.
27.
LUKA DOLINAR, administrator od sv. Jurija l. 1824 do meseca 14. oktobra l. 1824.
»Bukovškov« iz Bodavlj hšt. 2 je ugledal beli dan 14. oktobra l. 1794 v mestni škofjeloški
ţupniji. Oče mu je bil Jakob, kmetovalec, mati pa Marija roj. Topličar. Mašništvo je sprejel
dne 17. maja l. 1818. Izprva je bil v Radovljici potem pa prišel na Dovje, odšel pa k sv. Petru
v Ljubljano.
28.
ANTON (PADOVANSKI) MENZINGER, ţupnik od umeščanja meseca 14. oktobra l.
1824 do l. 1839, ko se jeseni preseli v pokoj na Javornik pri Koroški Beli. Rodil se je dne 4.
junija l. 1790 na Bohinjski Bistrici, mašnik pa je postal dne 11. septembra l. 1814. Za dovje
jako zasluţen moţ za cerkev in ţupnišče.
29.
JANEZ (KRSTNIK OBGLAVLJEN) GAŠPERIN, ţupnik od jeseni l. 1839 do svoje
smrti dne 14. maja l. 1852. Ţeleznikar, rojen dne 20. avgusta l. 1790, posvečen pa dne 21.
septembra l. 1816.

30.
JANEZ (EVANGELIST) VOVK, administrator kot kaplan od 24. marca do 20.
novembra l. 1852 na Dovjem. V Lescah na Gorenjskem mu je tekla zibelka dne 29. septembra
l. 1826, poduhovničil pa se je ţe v 3. letu bogoslovja dne 30. julija l. 1850. Dovršivši
bogoslovne nauke kot semeniščnik je naslednje leto čakal doma nekaj mesecev sluţbe, nato
pa prišel na Dovje v pomoč, odšel pa v Šmihel pri Novem mestu, od tam pa v Leskovec pri
Krškem.
31.
ANTON (PUŠČAVNIK) FURMACHER, ţupnik od 20. novembra l. do l. 1873, ko je
stopil v pokoj, ki ga je uţival 10 let na Dovjem, naposled pa legel ondi v hladen grob dne 3.
septembra l. 1883. Kranjec, rojen dne 14. januarja l. 1080, posvečen v duhovnika pa dne 29.
avgusta l. 1829.
32.

JANEZ (KRSTNIK) AŢMAN, ţupnik od l. 1873-1889. (glej CV na seznamu!)

33.

JAKOB (STAREJŠI) ALJAŢ, ţupnik od l. 1889-1927. (glej CV na seznamu!)

34.
FRANČIŠEK (SERAFINSKI) PEČARIČ, ţupnik od l. 1927-1951. (glej CV na
seznamu!)
35.

ALOJZ AVGUŠTIN, ţupnik od l. 1951-1983. (glej CV na seznamu!)

36.

FRANC URBANIJA, ţupnik od l. 1983-2009. (glej CV na seznamu!)

37.

FRANC JUVAN, ţupnik od l. 2009- (glej CV na seznamu!)

