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Ob stoletnici rojstva nadškofa  
dr. Alojzija Šuštarja  
(14. 11. 1920 – 29. 6. 2007)

Ob stoletnici rojstva nadškofa in metropolita dr. Alojzija 
Šuštarja se zahvaljujemo Bogu, da nam ga je dal in za vse, 
kar nam je dal po njem. Ob tej obletnici objavljamo seznam 
njegovih spisov. Bibliografija navaja njegova dela v osmih 
enotah: A Knjige, B Razprave, C Članki, Č Predavanja,  
D Govori, E Intervjuji, F Uvodi in spremne besede, G Recenzije.   

Vsaka enota te bibliografije ima svoje sporočilo. Govori 
nam o nadškofovi izredni marljivosti, razgledanosti in 
vsestranski dejavnosti.

Kot prvi od desetih otrok je nadškof Šuštar doma na kmetiji 
trdo delal. Ob svojem očetu in materi se je učil brati iz knjige 
stvarstva. Kot otrok in pozneje še kot študent je na domači 
kmetiji doživljal setev in žetev, zato si je za svoj škofovski 
grb izbral pšenični klas ter zrna, ki padajo v zemljo. Študij 
teologije in njegova profesorska služba sta ga notranje obli-
kovala pri osebni rasti. V vseh svojih odločitvah in dejanjih 
je bil izjemno vesten in odgovoren, skrben in natančen. Kot 
človek dialoga in kot glasnik človekovega dostojanstva je 
zavzeto sodeloval z vsemi ljudmi dobre volje. Vedno je štu-
diral in bral, pisal in predaval; s tem je udejanjal učiteljsko 
in oznanjevalno službo. 

Ustvaril je velikanski opus, kar je razvidno iz njegove 
bibliografije. Njegov ugled doma in po svetu med drugim 
odraža tudi jubilejni zbornik ob njegovi 75-letnici Božjo 
voljo spolnjevati (SŠK in Celjska Mohorjeva družba, 1995, 
744 strani). Tedaj je kar 77 njegovih prijateljev z vsega sveta 
v trinajstih jezikih izpričalo svoje spoštovanje do njega. 
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Ta Bibliografija bo nepogrešljiv pripomoček vsem, ki bodo želeli bolje spoznati nadškofovo delovanje, 
pisati o njem ali iskati navdihe. Jubilej ob stoletnici rojstva nadškofa dr. Alojzija Šuštarja pa je lepa pri-
ložnost za nadaljnje preučevanje njegovega dela.

(Iz spremne besede ljubljanskega škofa metropolita, predsednika SŠK msgr. Stanislava Zoreta)

O avtorju

Mira Rožanc je po gimnaziji vstopila k Šolskim sestram sv. Frančiška Kristusa Kralja. Končala je študij 
nemščine in slovenščine na pedagoški akademiji. Kar 27 let je bila najbližja sodelavka nadškofa Alojzija 
Šuštarja. Od 1980 do 1997 je bila na nadškofiji njegova tajnica, po nadškofovi upokojitvi pa se je z njim 
preselila v Zavod sv. Stanislava, kjer je bila njegova tajnica, bolniška sestra in v zadnjem obdobju tudi 
zdravnica.

Anton Štrukelj je po maturi na klasični gimnaziji v Vipavi leta 1970 vstopil v bogoslovno semenišče in 
začel študirati na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je 1980 doktoriral in kasneje predaval kot profesor 
dogmatične teologije, ekleziologije, ekumenizma in patrologije. Bil je tudi gostujoči profesor in član več 
znanstvenih ustanov v Evropi. Od 1993 do 2002 je opravljal službo generalnega tajnika Slovenske škofov-
ske konference. Med drugim je uredil tudi jubilejni zbornik ob 75-letnici nadškofa Alojzija Šuštarja z 
naslovom Božjo voljo spolnjevati (1995). 
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