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Ob dvajsetletnici smrti človeka mnogih talentov

Otmar Črnilogar (1931–1999) je bil človek velikih zamahov, 
ki je zajemal iz studencev življenja in puščal sledi. Šolanje 
in intelektualno izpopolnjevanje ga je izostrilo v proniclji-
vega misleca in ognjevitega razpravljavca. Njegovo delo in 
njegov življenjski zgled sta se dotaknila mnogih ljudi, ki 
so svoja razmišljanja leta 2013 strnili v zbornik, ki sedaj v 
dopolnjeni, razširjeni in prenovljeni izdaji ponovno prihaja 
med slovenske bralce.

Otmar Črnilogar je bil župnik v Podragi pri Vipavi, kot 
profesor grškega in latinskega jezika je poučeval na gim-
naziji v Vipavi in na Teološki fakulteti v Ljubljani, vzgojno 
in izobraževalno delo pa je dopolnjeval z vrsto drugih de-
javnosti. Prevedel je več svetopisemskih knjig, izdal nekaj 
samostojnih del, pri Mohorjevi družbi pa kot tajnik sode-
loval od leta 1971 do 1974. Po naravi odprt in gostoljuben je 
ljubil družabno življenje. Primerilo se je, da je kdo izrabil 
širino njegovega iskrivega vedenja in ga v srce prizadel. V 
svojem duhovniškem življenju je doživel blesteče trenutke, 
ko je mogel usmeriti svoj pogled v nebo in mrmrati: »Hvala 
Bogu!« Bili pa so tudi trenutki osamljenosti in ponižanja, 
nerazumevanja, človeške slabotnosti in ranljivosti, ko se je 
s kamrico ranjenega srca zatekel v pogovor z Odrešenikom 
pred tabernakelj.

Kal za zbornik o Otmarju Črnilogarju je pognala leta 2006, 
ob odkritju spomenika, posvečenega nekdanjemu podra-
škemu župniku. Na slovesnosti leta 2007, ko bi Črnilogar 
praznoval zlato mašo in štiridesetletnico prihoda v Podrago, 
se je zbralo okrog 600 Otmarjevih sorodnikov, sodelavcev, 
vaščanov, znancev, občudovalcev in prijateljev iz mnogih 
slovenskih in zamejskih krajev, in ob številnih srečanjih je 
postalo jasno, da bi bila osebnost prof. Črnilogarja vredna 
podrobnejše obravnave in njegovo delo solidne predstavi-
tve javnosti. Ob praznovanju Črnilogarjeve 80-letnice leta 
2011 je nastal uredniški odbor, plod njegovega dela pa je bil 



3000 Celje, Prešernova ulica 23, T 03 426 48 00, F 03 426 48 10, Knjigarna: T 03 490 14 21, F 03 490 14 22
1000 Ljubljana, Nazorjeva ulica 1, T  01 244 36 52, F 01 244 36 75, Knjigarna: T 01 244 36 50

info@celjska-mohorjeva.si  •  www.mohorjeva.org

zbornik s 60 prispevki 47 avtorjev, ki je izšel leta 2013. Spomin na velikega filologa in teologa pa ostaja živ. 
Sedaj v ponatisnjeni ter dopolnjeni izdaji 72 zapisov 60 avtorjev o življenju in delu Otmarja Črnilogarja 
z obširno bibliografijo ponovno ponujamo slovenskemu bralstvu. 

Avtorji: 

Irena Batis Janovsky, dr. Jurij Bizjak, Miran Božič, Nadja Bratina Berčan, Lucijan Bratuš, Andrej Capuder, 
Vojko Čeligoj, Franc Černigoj, Franci Donko, Ana Ferjančič, Ana Florjančič, Alojzij Pavel Florjančič, 
Aleksander Frelih – Saša, dr. Kajetan Gantar, Peter Hawlina, Avgust Ipavec, Dana Ivančič, Pavle Jakopič, 
Gorazd Kocijančič, Goran Kodelja, Nada Kostanjevic, Mirko Kovač, Franc Kralj, Primož Krečič, Jožef 
Kurinčič, Božidar Metelko, Miroslav Mozetič, Albina Nastran, Jurij Paljk, Tomaž Pavšič, Metod Pirih, 
Franc Pivk, Jožica Pizzoni, Gregor Pobežin, Renato Podbersič, Božidar Premrl, Ivan Princes, Alojz Rebula, 
Magda Rodman, Marjan Rodman, Jurij Rosa, dr. Marijan Smolik, Jože Strgar, dr. Anton Štrukelj, Sely de 
Brea Šubic, Gregor Tozon, Bogomir Trošt, Ivo Trošt, dr. Ivan Turk, Ivanka Uršič, dr. s. Terezija Večko, 
Bogdan Vidmar, dr. Ludvik Vidmar, Gabrijel Vidrih, Lilijana Vidrih Lavrenčič, Srečko Vidrih, Janez Zupet

Pripravljalni odbor: Ana Florjančič, Alojzij Pavel Florjančič, Lilijana Vidrih Lavrenčič, Jurij Paljk, Magda 
Rodman, Jurij Rosa, Bogomir Trošt, Bogdan Vidmar, Srečko Vidrih, Janez Zupet

Uredniški odbor: Lucijan Bratuš, Ana Florjančič, Alojzij Pavel Florjančič, Jurij Rosa, Bogdan Vidmar

Slikovne priloge: Arhiv družine Černilogar iz Šebrelj in arhivski fond Otmarja Črnilogarja v Pokrajinskem 
arhivu v Novi Gorici, Župnijski arhiv Podraga, arhiv Semeniške knjižnice v Ljubljani, Ivan Černilogar, 
Marko Kos, Lucijan Bratuš, Darinka Kralj, Marija Pobežin, Jože Nastran, Matija Turk, avtorji prispevkov

Odlomek iz knjige

Skupina podraških deklet z gospodom Otmarjem 
na peš romanju na Sv. Goro leta 1976

Lilijana Vidrih Lavrenčič

To sem vam povedal. Lepo se imejte! 
Otmar

Otmar Črnilogar je nastopil duhovniško službovanje v župniji 
sv. Mohorja in Fortunata v Podragi 27. avgusta 1967. Naša dru-
žina, po domače ‚Žnidarjevi‘, smo bili njegovi prvi sosedje. Pot 
v župnišče vodi preko našega dvorišča. Dobro se spominjam 
njegovega prvega ogleda novega domovanja. Kakšen teden pred 
premestitvijo se je pripeljal iz Vipave z motorjem. Naše dvorišče 
je bilo prekopano, ker smo urejali kanalizacijo. Starši so se malo 
opravičevali in hiteli razlagati, da bo do njegovega prihoda že 
vse urejeno. Vsi trije otroci, poleg mene še starejša brat in sestra, 
smo bolj skrito opazovali, kdo bo naš novi župnik. Motor je 
ustavil pred ‚farovško kolono‘, strumno vstal, snel čelado in z 
dolgimi koraki odhitel v župnišče.

Že prvo nedeljo je oznanil praznovanje farnih zavetnikov, 
ki se je zaradi premeščanja duhovnikov nekoliko premakni-
lo. »Sveta maša s pričetkom točno ob osmih …« je še posebej 
poudaril v oznanilih. In tako je tudi bilo. Ne samo to, prvo 
nedeljo, tako je bilo vseh 32 let. Vsa leta je bil točen in dosleden 
in to točnost in doslednost je pričakoval tudi od nas. Dobro se 
spominjam, koliko truda je vložil, da bi pritegnil ljudi v cerkev, 
kako se je zavzemal, da bi bilo bogoslužje lepo, slovesno, vendar 
ne dolgo in razvlečeno. Ko sem nekaj let po njegovi smrti pre-
gledovala knjige župnijskih oznanil, sem spet zaslišala njegove 
stavke. Kakšno bogastvo nam je v njih zapustil! Koliko njegovih 
misli bi šlo v pozabo, ali pa bi se ohranile v spominih zgolj s 
približki! Vem, da nam je dejansko povedal še veliko več, kot 
je zapisal, a tista glavna srž je ostala, strnjena in jedrnata, tisto 
bistvo, ki ga ni smel izpustiti.
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