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Življenjepis avtorjev

Dr. p. Anton (France) Nadrah je bil rojen leta 1937 na Mleščevem, župnija 
Stična (danes Ivančna Gorica) kot prvi otrok številne kmečke družine. 
Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Stični, kjer je 1957 maturiral. 
Istega leta se je vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je 1965 di-
plomiral in 29. junija prejel duhovniško posvečenje. Je doktor teoloških 
znanosti, leta 1969 je promoviral iz dogmatične teologije. Ta predmet 
je predaval na Teološki fakulteti v Ljubljani do leta 1984. 29. novembra 
1979 je bil izvoljen za 56. stiškega opata; 6. januarja 1980 ga je za opata 
blagoslovil ljubljanski škof dr. Jožef Pogačnik. Opat je bil dobrih 27 let, 
profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani pa 14 let. Kot upokojeni opat je 
še naprej magister novincev, voditelj Doma duhovnih vaj, voditelj Ber-
nardove družine in urednik mesečnika V Materini šoli ter treh knjižnih 
zbirk: Bernardova knjižnica, Nauči nas moliti in V šoli najsvetejših Src. 
Napisal je prek štirideset knjig in knjižic, večinoma verske vsebine. V 
svojih delih piše o Kristusu, Mariji, zakramentih, molitvi, redovniškem 
življenju in duhovnih poklicih.

Kontakt: anton (pika) nadrah (pri) rkc (pika) si.

Dr. Luka Vidmar je bil rojen v Ljubljani leta 1977. Leta 2002 je diplomiral 
iz umetnostne zgodovine ter primerjalne književnosti in literarne teorije 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2005 je dosegel naziv magistra 
znanosti, leta 2009 pa doktorat znanosti s področja literarnih ved. Je 
raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC 
SAZU. Ukvarja se s književnostjo, likovno umetnostjo ter kulturo baroka 
in razsvetljenstva, predvsem z Akademijo operozov, Semeniško knjižnico 
in Zoisovim krogom. Leta 2009 je pod naslovom Trubar, Hren, Valvasor, 
Dolničar: O slovstvu na Kranjskem izdal štiri najstarejše preglede knji-
ževnosti na Slovenskem, leta 2010 pa je objavil knjigo Zoisova literarna 
republika: Vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov, za 
katero je dobil nagrado Srebrni znak ZRC. Ureja Leksikon cerkva na 
Slovenskem, ki izhaja pri Celjski Mohorjevi družbi od leta 2004.

Kontakt: lvidmar (pri) zrc-sazu (pika) si.

samostan stična – domovanje patra simona ašiča
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Prof. Maja A. Ficko je bila rojena leta 1940 v Mariboru. Po maturi na 
klasični gimnaziji v Ljubljani se je leta 1959 vpisala na Filozofsko fakul-
teto, kjer je leta 1964 diplomirala iz nemškega in francoskega jezika s 
književnostjo. V letih 1964 in 1965 se je izpopolnjevala v Nemčiji (Stut-
tgart, Frankfurt). Poklicno je delala kot novinarka in tajnica v redakciji 
revije Ekran (1963), kasneje kot profesorica na gimnazijah Kočevje 
(1964) in Stična (1965–1970) ter kot lektorica za moderni francoski jezik 
na oddelku za romanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti 
(1970–1996). Od leta 1995 do 2010 je bila članica uredništva v občinskem 
glasilu Klasje v Ivančni Gorici. V tem obdobju je sodelovala z daljšimi 
članki ob jubilejih stiškega samostana, z nanizanko o Viridi Visconti ter 
s članki v rubriki Domoznanska galerija. Prevaja iz zgoraj omenjenih 
jezikov v slovenščino in obratno.

Kontakt: majda (pika) ana (pika) ficko (pri) gmail (pika) com.

Mag. Jože Kukman je bil rojen v Dečji vasi pri Trebnjem leta 1934. Po 
končani osnovni šoli je obiskoval realno gimnazijo v Novem mestu. Ker 
možnosti za nadaljnje šolanje ni imel, se je zaposlil v podjetju za odkup 
zdravilnih rastlin in prvič bolj spoznal njihov pomen, kar je bilo gotovo 
odločilno za njegovo poznejšo poklicno usmeritev. Na prigovarjanje 
takratnega vodje podjetja je vpisal študij farmacije in leta 1961 v Zagrebu 
diplomiral. Kot lekarniški farmacevt je služboval v več lekarnah, najdlje 
v Trebnjem in Novem mestu. Po upokojitvi so ga povabili v stiški cister-
cijanski samostan, kjer so takrat še skupaj s patrom Simonom Ašičem 
ustanovili podjetje za izdelovanje pripravkov iz zdravilnih rastlin. Tu 
se je srečal s patrom Simonom, velikim poznavalcem tega področja. Žal 
sta sodelovala le kratek čas. Gotovo bi se od njega še veliko naučil. Zdaj 
poskuša že 20 let ohranjati njegovo delo.

Kontakt: kukman (pika) joze (pri) siol (pika) net. 


