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Majhen oris velikega življenja
»Nadškof dr.  Anton Bonaventura Jeglič je gotovo eden 
tistih Slovencev, ki zaslužijo dostojen življenjepis. Svetli lik 
Jegličeve svetniške in asketske osebnosti, krepka in jasna 
beseda njegovega učenja, globok pogled v bistvo stvari, hitro 
spoznanje časovno nujnih nalog – vse to ima v nejasnostih 
sedanjih dni slovenskemu človeku mnogo važnega in 
odločilnega povedati. Naj pomeni Jegličevo življenje, opisano 
v tej knjigi, sedanjemu in bodočemu rodu Slovencev kažipot v 
lepše in srečnejše dni svobode, miru in pravičnosti.« (Nadškof 
dr. Gregorij Rožman)

»Pisati življenjepis moža, kakor je bil nadškof Jeglič, je tvegana 
stvar. Njegov lik je tako visok, njegova podoba tako svetla, 
njegov pomen tako trajen, njegovo življenjsko delo tako 
veliko, da bo moral zajeti vso novejšo domačo zgodovino, 
kdor bo hotel zadostno očrtati in pravično oceniti delo tega 
izrednega poslanca božjega. Kajti s čudovito osebno močjo je 
v 52 letih škofovanja preoblikoval slovenski narod, kakor ga 
preoblikujejo le največji duhovi. Bil je že za življenja osrednja 
oseba, mejnik velikih dob, os, ki se je okrog nje v več nego 
enem rodu sukalo vse življenje našega naroda. Njegovo 
življenje je bilo dolgo in izredno plodovito, ker je prav do 
zadnjih dni pred svojo nenadno smrtjo posegal v javno 
življenje, in spomeniki njegovega dela so toliki, kakor jih ni 
zapustil za seboj še noben Slovenec.« (Jože Jagodic)

Večletni projekt: NADŠKOF JEGLIČ
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