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»Očetov naših imenitna dela«: obraz preteklosti 
v duhovnosti in dobrodelnosti

Knjiga na podlagi arhivskih virov prikazuje nastanek mašnih in 
svetnih ustanov, njihovo delovanje, urejanje, nadzor in premo-
ženje. Predstavljena je problematika ustanavljanja in delovanja 
teh ustanov, njihovo število, poklicni profili ustanovnikov in 
ne nazadnje njihovo premoženje, ki je bilo presenetljivo veliko. 

V zgodovinski monografiji, ki začenja serijo o duhovnih in 
svetnih ustanovah ter legatih v Lavantinski škofiji, je na podlagi 
arhivskih virov po župnijah znotraj dekanij prikazan nastanek 
ustanov, njihovo delovanje, urejanje, nadzor in premoženje. 
Strnjeno je orisana problematika ustanavljanja in delovanja teh 
ustanov, pa tudi njihovo število, poklicni profili ustanovnikov 
in njihovo premoženje.

Prvi del prinaša strnjen prikaz duhovnih in svetnih ustanov: tu 
so zgodovinski pregled, razprava o mašnih ustanovah, motivi 
za oblikovanje duhovnih in svetnih ustanov, oblike duhovnih 
ustanov, skupine prebivalcev, ki so utemeljevale duhovne 
ustanove, vrste duhovnih ustanov po namenu ter razmislek o 
oblikovanju duhovnih ustanov.

Drugi del, ki predstavlja glavnino besedila, zajema podrobne 
opise duhovnih in svetnih ustanov ter legatov pri cerkvenih 
enotah Lavantinske škofije. Knjiga obravnava župnije in druge 
cerkvene enote v dekanijah Braslovče, Celje, Gornji Grad, Kozje, 
Laško in Videm ob Savi.

Knjigo zaključujejo povzetek v slovenskem in nemškem jeziku 
ter krajevno kazalo.
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