Domoznanski mozaik – Portreti (ne)znanih Brežičanov

dr. STANISLAV LENIČ
6. november 1911 (Župeča vas) – 4. januar 1991 (Ljubljana)

Rojen je bil 6. novembra 1911 v Župeči vasi pri Cerkljah ob Krki kot najmlajši od štirih otrok v kmečki
družini. Oče Martin je kmalu po njegovem rojstvu odšel na delo v Ameriko. Ko mu je bilo nekaj več
kot pet let, je izgubil dobro in pobožno mati Marijo, otroke pa so si začasno kar na pogrebu razdelili
sorodniki. Oče se je kmalu vrnil domov, zbral družino in se ponovno poročil, a je tudi on kmalu
umrl. Tako je štiri leta po mamini smrti Stanislav izgubil tudi očeta. Po očetovi smrti je Stanislav šel
živeti k mamini teti v Cerklje ob Krki. Pri družini Butara je bil pastir.
V Cerkljah je spoznal kaplana Mateja Tomazina, ki je spremenil smer njegovega življenja. Ljudski
duhovnik Tomazin, ki je veliko naredil za kraj in za ljudi, je poskrbel, da se je Stanislav po končani
osnovni šoli vpisal na Študijsko gimnazijo v Šentvidu nad Ljubljano, kjer je leta 1933 z odliko
maturiral.
Po študiju teologije v Ljubljani je bil 4. julija 1937 posvečen v duhovnika v ljubljanski stolnici.
Prva tri duhovniška leta je bil prefekt v dijaškem zavodu Marijanišče v Ljubljani. Leta 1940 ga je
takratni škof Gregorij Rožman imenoval za škofijskega tajnika. V službi, kjer je preživel šest let, je bil
najožji škofov sodelavec in zanesljiva priča dogodkov medvojnih in povojnih let.
Prosti čas je porabil za študij in pripravljal doktorsko disertacijo, ki jo je leta 1947 na Teološki fakulteti
v Ljubljani uspešno zagovarjal. Istega leta je bil obsojen in nato tudi zaprt.
Ko je spomladi leta 1955 prišel iz zapora, je bil v Sodražici imenovan za župnika. Po lastnem
pripovedovanju je tam ob dobrih vernikih preživel devet najlepših duhovniških let.
Lenič je bil leta 1967 imenovan za pomožnega škofa, škofovsko posvečenje pa je prejel 14. januarja
1968 v ljubljanski stolnici. Njegove posebne naloge so bile skrb za duhovne poklice, delo za prenovo
bogoslužja po koncilu in skrb za slovenske izseljence.
Po daljši bolezni je umrl 4. januarja 1991.
Več o rojaku Leniču v intervjuju s Patricijo Haler, avtorico knjige V blagor Gospodove črede, najdete
na povezavi https://4d.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174633750.

29. avgusta 1947 je bil Lenič sredi noči aretiran. Obsojen je bil najprej na šest, nato na dvanajst let
zapora. Odslužil jih je osem, vmes so bili meseci samice in bunkerja, mučnih zasliševanj pa je bilo
nešteto.

11. julija 1937 so se novomašnika razveselili tudi v Cerkljah ob Krki.
Vir: http://www.zupnija-cerkljeobkrki.si/index.php/zgodovina
Lenič je veljal za »ljudskega škofa.«. Čutil je z revnimi, saj je v otroških letih izkusil, kaj pomeni
pomanjkanje. Čutil je z osamljenimi, saj je bil tedne in mesece prisiljen živeti v samici. Povsod so bili
veseli, če so zvedeli, da pride mednje škof dr. Lenič. Njegove pridige so bile ljudem zelo blizu, srečanja
z njim pa zelo prisrčna.

Lenič je pokopan na ljubljanskih Žalah.

Obeležje v spomin rojaku dr. Stanislavu Leniču v Župeči vasi.
Vir: https://www.posavskiobzornik.si/.../upea-vas-bogateja-za...

Za branje iz naslonjača vam svetujemo knjigi
V BLAGOR GOSPODOVE ČREDE Patricije Haler in
življenjepis iz zapora z naslovom STANISLAV LENIČ.

