
  

»S PETJEM, BESEDO 
IN SLIKO O DELU 

msgr. JANEZA HLADNIKA«

»V službi cerkve in naroda
za blagor domovine«

msgr. JANEZ HLADNIK
* 22. december 1902, 
   Petkovec, župnija Rovte 
 

† 20. junij 1965, Buenos Aires

»Hladnikov večer«
13. februar 2016



  

Rojstna domačija v Rupi na Petkovcu



  

Oče 
Ignac 

Mati 
Frančiška
roj. Čuk



  

Župnijska Cerkev sv. Mihaela Rovte
in res zaslužni župnik Matevž Sušnik 



  

Bolnica Kandija Novo mesto, rešili so mu nogo



  

Na Brezje k Mariji pomagaj 
v zahvalo za rešeno nogo



  

V ljudsko šolo  Škofja Loka

V dolinci prijetni je ljubi moj dom,
nikoli od njega podal se ne bom. ...



  

V dolin'ci prijetni
V dolin'ci prijetni je ljubi moj dom,
nikoli od njega podal se ne bom,
pod lipo domačo najrajši sedim,
v domačem veselju najslaje živim.
Tra la la la lala.
Tra la la lala.
V domačem veselju najslaje živim.

Le išči si sreče, prijatelj, drugje,
li misliš dobiti na tujem jo kje ?
Je marsikdo hodil po svetu več let,
povrnil domov se nazdnje je spet.
Tra la la la lala.
Tra la la lala.
povrnil domov se nazdnje je spet.

Glej, rož'ce domače najlepše cveto,
in ptički domači najslaje pojo,
doma le se kaže miloba srca,
ljubezen, zvestoba le biva doma.
Tra la la la lala.
Tra la la lala.
ljubezen, zvestoba le biva doma.

Doma preživeti si dneve želim,
umreti se tudi doma ne bojim,
v domači gomili se spava sladko,
mi bratci, sestrice rahljajo zemljo.
Tra la la la lala.
Tra la la lala.
mi bratci, sestrice rahljajo zemljo.



  

V  Škofove zavode



  

Zlata poroka 
stari oče 

Franc

stari starši 
stara mama 

Uršula
roj. Gabrovšek 



  

Zaobljubljeno romanje v Rajhenburg



  

Majniška deklaracija 1917

Anton Korošec 
prebral 
Majniško 
deklaracijo v 
Dunajskem 
zboru

Janez E. Krek
Se je zavzemal za 
slovenski narod 



  

Oj Doberdob Slovenskih fantov grob …
Prva svetovna vojna



  

Usodne odločitve
Po italijanski zasedbi primorske
izgubili na plebiscitu še Koroško



  

Pri stricu na Trebelnem se je 
dokončno utrdila odločitev

za duhovniški poklic



  

Vpis v lemenat



  

Leta 1924 so na Petkovcu zapeli novi zvonovi 



  

Nadaljevanje 
šolanja



  

V tretjem letu bogoslovja 
se je vključil v delovni okoliš 
prof. dr. Lamberta Ehrlicha.



  

Nova maša 17. julij 1927  



  

p Nova maša 17. julij 1927  



  

Ljubljanski novomašniki posvečeni 1927

Janez Hladnik



  Kaplan v Metliki



  

Pevski zbor v Metliki, župnija Tri fare l. 1930



  

Z Metliškim pevskim zborom na Mirni gori



  

  Punktacije so ugotavljale:
*Da je slovenski narod razdeljen na štiri države (Jugoslavijo, 
Italijo, Avstrijo in Madžarsko), zato je njegova temeljna zahteva, da 
se združi v enotno politično enoto, ker se lahko le tako brani in si 
zagotovi splošen napredek;

*Glavnemu delu naroda, ki živi v Jugoslaviji, je naložena naloga, da se 
za ta ideal zavzema vse dotlej, dokler ne bo uresničen;

*Slovenski narod si mora v Jugoslaviji izbojevati samostojen položaj, ki 
bo spodbujal vse druge dele naroda, živeče v drugih državah; zato 
mu je potrebna: nacionalna individualnost, ime, zastava, 
etnična skupnost, finančna samostojnost, politična in 
kulturna svoboda, radikalna socialna zakonodaja, ki more 
zagotoviti življenjske koristi in harmonično razvijanje vseh potrebnih 
in produktivnih poklicev, posebno kmečkega in delavskega razreda;

*Za dosego tega je potrebno, da si Slovenci, Hrvati in Srbi ustvarijo 
po svobodnem sporazumu in na demokratični podlagi državo 
samoupravnih enot, katerih ena bo tudi Slovenija.

Letak  »punktacije«, zato je bil obsojen



  

Pismo bratu Štefanu iz Kostanjevice 1934



  

Janez s sestro Ivanko(Avita) v duhoven poklic



  

2. Evharistični kongres, 
Ljubljana, 28. do 30. junij 1935.



  

Pismo materi iz Kostanjevice, pred odhodom 



  

Kaplan v kostanjevici 1934-1935
»Treba bo slovo jemati, v tuje kraje se podati,

kaj pa takrat bo, oj kaj pa takrat bo, 
ko treba bo jemat slovo...«



  

Pred odhodom se je poslovil še v domači cerkvi



  

13. februar 1936,
po maši pred Marijo
pri lurški votlini   



  

Z ladjo Massilio iz Bordeauxa 
16. 2. 1936 v Argentino



  

Pismo materi 
po prihodu v Buenos Aires



  

Že prvi teden po prihodu 
v Argentino je prevzel 

urejanje mesečnika 
»Duhovno življenje«

kardinal
Jakob Alojzij Capello

nadškof v Buenos Airesu
 

Prva številka 
posvečena na novo 
imenovanemu kardinalu 



  

Prvi prispevek za 
»Slovenski gospodar« 

po prihodu v Argentino
4. april 1936



  

Z birmanci v Avenidi del Campo 1938



  

Pismo bratu Petru 



  

Obisk v Rosariju 1939



  

Začetek II. Svetovne vojne 
1. september 1939 
napad na Poljsko
že 1938 Nemčija
zasedla
Avstrijo



  

Aconcagua vzela 
Jožeta Kastelic 
7-9.  marec 1940

Za prihod v Argentino 
ga je spodbudil

g. Jože Kastelic,
v pomoč pri dušnem 

pastirstvu za 
primorske Slovence, 

ki so se umaknili
pred fašizmom.



  

Sredi mogočnih Andov

Janez Hladnik



  

Pismo materi 4.marec 1941



  

Mamina smrt
+ 13. maj 1941

Bog jo je 
obvarval da ni 
videla grozot 

vojne



  

Vojna je zarezala tudi v ruprsko družinno   

brat Štefan
+ 1945

žrtev revolucije 
nazadnje viden

v Škofjeloškem gradu

brat Franc 
+ 16. junij 1942

ubili Italijani zaradi 
parizanske prevare
ob napadu v Cestah



  

Umik  Slovencev v taborišča zaradi 
zločinskega komunizma

Za njih je bilo potrebno poskrbet, predvsem 
celih družin niso nikjer sprejeli.



  

Generalni vikar 
ljubljanske škofije 

Anton Vovk 
umestil Janeza 

Hladnk za kaplana 
pri sv. Rozi v 

Buenos Airesu 
za 5. let 



  

 Juan Duarte in Eva (Evita) Perón
dr. Ramón Carillo mi je 
odprl vrata do Peróna. 
On sam me je spremil 
v vladno palačo 
20. novembra 1946
...
Začeli so prihajati 
seznami iz Via dei Colli 8
Dan za dnem sem bil 
na vselitvenem uradu. 



  



  

Prvi Sloveci na ladji v Argentino 1948



  

 Vsa množica je navdušeno prepevala: 
 »Zmagala si, Devica, slavna, 
                     zmagala kačo pekla«

Ladja »Santa Cruz« prepeljala prve Slovence



  

Ogled in nakup zemlje za nove naseljence



  

Ribniški pušelc
Toda bilo je tudi v Avstrijskih 
taboriščih kakih 4000 beguncev, ki 
so živeli v večni nevarnosti, da se jim 
kaj nevšečnega zgodi. … V enem 
izmed taborišč so skrbno pripravili 
»ribniški pušelc« … Na same svete 
Neže dan leta 1948 pošljem ženi 
ministra Carrilla ta šopek s prošnjo, 
naj ga izroči predsednikovi ženi Eviti. 
... Argentinski konzul štirinajst dni 
nato že oglasil v koroških taboriščih 
in se je potem v dveh mesecih 
uredilo vse potrebno.



  

Obisk škofa dr. Gregorja Rožman

Julij Slabšak
dr. Gregorij Rožman

Janez Hladnik



  

Pri pisanju 



  

Srebrna maša 
12. julija 1952

V cerkvi 
sv. Jožef Pompejski



  

Pismo sestri Rezki      17.september 1954
s prošnjo da pride k njemu za gospodinjo



  

Škof Rožman v Argentini
Z novomašniki in duhovniki



  

Na dvorišču sv. Jožef - Pompeo 
Janez Lovše Janez Hladnik Jože Jurak msgr. Anton Orehar



  

Obisk doma v Rupi na Petkovcu 1958



  

Obisk doma v Rupi na Petkovcu 1958 



  

Župmijska cerkev sv. Mihaela Rovte 1958



  

Nagovor novomašniku Ivanu Lužovec



  

Hladnikov nagovor v dvorani v slovenski vasi 



  

Cerkev Marije Kraljicre v slovenski vasi



  

* 22. december 1902 - + 20. junij 1965



  



  

msgr. Janez Hladnik na zadnji poti 
21. junij 1965



  

Cerkev Marije Kraljice Slovenska vas - Lanus



  

Ulica msgr. J. Hladnik ob Hladnikovem domu 



  

Ulica msgr. J. Hladnik ob Hladnikovem domu 



  

Hladnikov dom in Cerkev Marije Kraljice
Insitituto Maria Reina



  

Hladnikov dom in cerkev Marije Kraljice
pogled iz ulice msgr. Juan Hladnik



  

Hladnikov dom Slovenska vas - Lanus



  

Cerkev sv. Jožef Popejski 



  

Cerkev sv. Jožef Popejski 



  

ob 50 letnici smrti msgr. Janeza Hladnika 
Sv. Jožef Pompejski, 20. junij 2015


