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Paberki iz teharske župnijske preteklosti  
in sodobnosti

Knjiga predstavlja zgodovino teharske župnije od prve 
omembe v 14. stoletju do sodobnosti. Obstoj in delovanje 
župnije postavi v kontekst najpomembnejših krajevnih 
značilnosti in zgodovinskega dogajanja, ki sta ga močno 
zaznamovali obe svetovni vojni. Ob tem poseben poudarek 
nameni koncentracijskemu taborišču in Spominskemu parku 
Teharje. Predstavi cerkvena poslopja v župniji, ki so bila na 
tem ozemlju skozi zgodovino, cerkveno dogajanje različnih 
obdobij vse do sodobnega pastoralnega dela in duhovnike ter 
druge duhovne poklice te župnije.

Na Teharjah in v okolici se je pod varstvom svetega Martina 
v stoletjih izoblikovalo krščansko občestvo, ki je s svojimi 
dejavnostmi napisalo zanimivo in razgibano zgodbo. Poleg 
plemenitih teharskih kosezov so imele pomembno vlogo 
cerkvene ustanove, ki so ime kraja ponesle v svet. Zgraje-
nih je bilo več cerkvenih poslopij, nastale so »božje njive«, 
postavljenih je bilo na desetine raznih znamenj in kapel. 
Cerkev sv. Ane je bila priljubljen cilj romarskih skupin. 
Prelomni dogodki evropske družbe so svoje sledi pustili 
tudi na Teharjah (prva in druga svetovna vojna). Po drugi 
svetovni vojni je kraj zaznamovalo dogajanje v Bukovžlaku. 
Spominski park ohranja spomin na to. Besedilo knjige kaže 
preteklost in sedanjost Teharij. Zgodba se bo pisala še naprej, 
kajti novi časi in novi rodovi že snujejo izvirna poglavja.  

O avtorju

Dr. Bogdan Kolar SDB (1954) je po študiju 
teologije na salezijanski univerzi v Rimu študij 
nadaljeval na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani, kjer je leta 1984 diplomiral iz zgo-
dovine in angleškega jezika. Magistrski in 
nato doktorski študij je nadaljeval na Teološki 
fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1994 doktoriral. 
Poučeval je na Gimnaziji Želimlje, nato pa je 
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vodil Nadškofijski arhiv v Ljubljani (1987 in 2000). Leta 1994 je bil izvoljen za asistenta pri Katedri za 
zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti in leta 2009 za rednega profesorja. V študijskem letu 2003/04 je 
gostoval kot raziskovalec na Graduate Theological Union, Berkeley, California. Dva mandata (od 2004 do 
2008) je bil dekan Teološke fakultete. Je avtor številnih člankov in knjig s področja cerkvene zgodovine.

Dr. Kolar je pri pripravi knjige o teharski župniji k sodelovanju povabil domače raziskovalce, ki so 
k znanstveni monografiji prispevali posamezna poglavja: Mihael Herman (župnik), Matej Ocvirk  
(profesor zgodovine in geografije), Janja Pesjak (profesorica zgodovine in slovenskega jezika s književ-
nostjo) in dr. Miran Sajovic (doktor krščanske in klasične literature).
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