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Bojan Himmelreich

PRAVOSLAVNA CERKEV SV. SAVE V CELJU

Pravoslavna in v ozadju evangeličanska cerkev (Zgodovinski arhiv Celje).

V Sloveniji in tako tudi v Celju do nastanka nove države Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev konec
leta 1918 ni bilo veliko pravoslavnih vernikov. Po popisu iz srede leta 1920 je v Celju (brez vojakov in jetnikov) živelo 6286 prebivalcev, od katerih je bilo 6049
katolikov, 199 evangeličanov, 21 židov in 5 pravoslavnih1. Šele po nastanku Jugoslavije so v večja slovenska mesta prišli vojaki, orožniki, duhovniki, profesorji, sodniki, v manjši meri tudi obrtniki in delavci
pravoslavne vere. “Iz narodnih in drugih razlogov”
se je tudi pri mnogih Slovencih kmalu pojavila želja,
da bi stopili v pravoslavje – in mnogi so sčasoma to
res storili. V mestih se je tako delež prebivalstva pravoslavne vere zelo povečal. V Celju je stalno bilo 1000
vojakov pravoslavne vere 39. pehotnega polka z oficirji in družinami2. Na pobudo trgovca Ilije Zečevića
so v Celju leta 1922 oblikovali pravoslavno cerkveno
občino, ta pa je pod predsedstvom polkovnika Borivoja Tošića določila odbor za izgradnjo pravoslavne
cerkve v Celju. Pri vojaških in cerkvenih oblasteh so
si uspeli tudi izboriti imenovanje vojaškega duhovnika, ki je po začetku službovanja maja 1922 dosegel, da so v vojašnici Kralja Petra eno sobo preuredili za maše, ob večjih svečanostih pa so pravoslavcem
za mašo odstopili svojo cerkev evangeličani. Celjska
srbska pravoslavna cerkvena občina je po oblikovanju, kot že tisti v Metliki in Marindolu pri Tržišču, sodila pod pristojnost gornje-karlovškega škofa v Plaš-

kem, od leta 1933 naprej pa pod novoustanovljeno
zagrebško metropolijo.
Majhnost omenjene kapele v vojašnici in hkratno
prepričanje celjskega paroha, da vojak ne more braniti kraja, v katerem ne more pomoliti k svojemu bogu, in – ne nazadnje – želja, spremeniti prepričanje
mnogih v Sloveniji, da so Srbi nekakšne brezbožci,
so bili razlogi, ki so jih navajali kot temelj prizadevanj za čimprejšnjo postavitev pravoslavne cerkve v
Celju. Dela pri gradnji prve pravoslavne cerkve v pretežno rimskokatoliški Sloveniji niso potekala gladko. Po mnenju kronista cerkvene občine je večina
ljudi gledala na duhovne potrebe pravoslavnih s simpatijo, vendar je prihajalo do nagajanj, predvsem s
strani nestrpnih klerikalcev, ki naj bi se bali pravoslavja in so hoteli ovirati izvedbo načrta gradnje.
Vsaka uprava cerkvene občine (njeno večino so sestavljali oficirji in uradniki, ki so se zaradi premestitev pogosto menjavali; nekaj časa je bil na njenem
čelu tudi ravnatelj Cinkarne Todor Lazarević) se je
trudila, da bi zbrala denar, potreben za gradnjo. Za
nabiranje prispevkov so oblikovali poseben odbor.
Prvi podatki o zbiranju so iz srede dvajsetih let. V ta
namen so prirejali koncerte, od leta 1924 tudi svetosavske besede. Posamezniki so zbirali denar po vseh
krajih Jugoslavije, pisali so na razne strani, osebno
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katere cerkvene občine (npr. Trst, Novi Sad, Sarajevo in Zagreb) in iz gospodarske sfere (Srbska banka
Zagreb, Združene steklarne iz Hrastnika). Mnogi so
prispevali s svojim delom ali v materialu. Arhitekt Momir Korunović je brezplačno izdelal načrt objekta in
predračun stroškov postavitve, slikar Uroš Predić je
izdelal osem ikon v vrednosti 100.000 dinarjev, Cinkarna Celje je darovala pesek in cinkovo pločevino
v vrednosti 22.000 dinarjev, cementarna iz Splita dva
vagona cementa (11.000 dinarjev), gradbenik Čater
iz Celja 8000 kosov opeke in brezplačno uporabo
zidarskega odra, opekarni Unger-Ullmann in Sodin
po 11.000 kosov opeke v vrednosti 5000 dinarjev, železarna Štore pa je odobrila popust (1 dinar na kilogram železa) v skupni vrednosti 46.000 dinarjev.

so obiskali vse bogatejše in srednje stoječe celjske
meščane, vse tovarne in denarne zavode v bližnji okolici ter društva. Po besedah kronista so vsi dali prispevek, ne glede na versko ali “plemensko” pripadnost. Za darovane prispevke so darovalci dobili časten naziv: za prispevke nad 5000 dinarjev naziv veliki dobrotnik (njihova imena so zapisali na pergament,
ki naj bi bil vzidan v temelj cerkve in z zlatimi črkami
na marmorni plošči v cerkvi), za 1000 do 5000 dinarjev naziv dobrotnik, darovalcem s po 500 do 1000 dinarjev je pripadel naziv ustanovitelj (tudi njihova imena so bil zapisana na marmorju v cerkvi), vse ostale
so zapisali v “knjigo, ki bode na ugled potomcem, dokler bo obstojala cerkev”. Seznam darovalcev je zelo
dolg, zato so z višino darovanih sredstev v dinarjih
izpisani le Celjani (fonetični zapis in druge napake
niso popravljene). V pomoč pri ocenitvi vrednosti darovanih deležev le podatek, da je ob začetku gradnje
bila cena para moških čevljev okoli 250 dinarjev:
Dr. Hočevar
Janko Cizel
Dr. Stane Vrhovec
Jožef Skaza, ravnat.
Karol Florjančič
Fran Kalan
Anton Fazarinc, trg.
Roblek, gostilna Branibor
Fr. Karbeutz, trg.
Jožefa Bork, gost.
Dr. Georg Skoberne
Viktor Wog, trgovec
Vinko Božič
A. Baldasin
“Škobern” hotelir
F. Lukas, trg.
J. Tajšek in R. Stermecki
F. Fuks
Celjska posojilnica d.d.
Alojz Mastnak
Miloš Hohnjec, kipar
J. Jelenc, trg.
Franc Čuk
J. Henigman
Dr. Gvidon Sernec
Osvatič
Dr. Alojz Goričan
Jos. Ahlajtner, lekar
N.N. (Drofenik)
Franc Strupi
Kalob Kosej, učit.
Julija Kosej
Union

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
300
300
300
400
500
500
500
500
500
652
800
900
900
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Glede zemljišča je cerkvena občina aprila zaprosila
celjsko mestno občino, da ji za izgradnjo brezplačno odstopi primeren kraj. Ta je to storila 1929, ko ji
je ponudila zemljišče na Gledališkem (tedaj Vrazovem, vmes Šlandrovem) trgu. Cerkev je to zemljišče
dobila brezplačno, vendar ob pogoju, da se na njem
brez privolitve celjske mestne občine ne sme nič spremeniti, da gradnjo cerkve dokončajo do leta 1932 in
da za park okoli nje skrbi cerkvena občina sama. Velikost parcele je bila 2291 m2, njena vrednost pa ocenjena na od 250.000 do 300.000 dinarjev.3

Ivo Tončič
1000
R. Stermecki trg.
1000
G. Stiger
1000
Andro Posavec, lek.
1000
Karl Lojbner, trg.
1000
Dr. Alojz Krautberger zdr. 1000
L. Kudiš, trg.
1000
Gostilna Kus
1000
Maks Janič
1000
Josip Žumer
1000
Franc Reberšek
1000
Miloš Pšeničnik
1000
Jisip Gorenjak
1000
Josip Tomažič
1000
Maks Stössl
1000
Dr. Steinfelser
1000
Franc Bošnjak
1000
Dr. Milan Orožen
1000
Ciril Vajt
1000
Josef Veren
1000
Jurij Krušič
1000
Kulih
1000
Josip Kirbiš
1000
Ivan Ravnikar
1000
Dr. Rajniš
1000
Wilim Brauns
1000
Dušan Zanier, trg.
1100
Alojz Šturm, voj. inv., trafik. 2000
Karlo Jezernik
5000
A. Westen
5000
Nemci grada Celja
10.000
Hr. in pos. družba Celje 12.000
Daniel Rakusch
13.600

Preko 162.000 dinarjev so zbrali na že omenjenih
koncertih in t.i. svetosavskih večerih, ki so jih organizirali vsako leto v obdobju od 1922 do 1937, kot tudi
s pomočjo prostovoljcev, od katerih so se nekateri
zelo izkazali. Rekorderka med njimi je zbrala preko
105.000 dinarjev. Najmanj prispevkov so dobili od
cerkev, samostanov in cerkvenih občin, čeprav jih je
patriarh z dopisom pozval, naj jim pomagajo. Kasnejši paroh celjske cerkvene občine je menil, da se je to
moglo razložiti le z malomarnostjo in slabo organiziranostjo duhovščine, saj se je upravičeno pričakovalo, da bo cerkev prva priskočila na pomoč cerkvi.
Zanimivo je bilo darilo Frana Malaseka, okrajnega
kmetijskega nadzornika iz Novega Mesta, ki je cerkvi poklonil evangelij v kovinskih platnicah. V času
prve svetovne vojne je na ruskem bojišču prav ta
evangelij eksplozija granate vrgla iz cerkve v strelski
jarek, kjer je bil Malasek. Ko je le-ta zapustil svoje mesto, da bi knjigo pobral, je na njegov prejšnji položaj
priletela granata, ki je jarek popolnoma razdejala. Malasek je bil prepričan, da mu je življenje rešil njegov
namen pobrati sveto knjigo, zato jo je shranil in po
koncu vojne prinesel domov.
1

2
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Različno velike prispevke so darovali tudi posamezniki iz različnih krajev Slovenije, veliko tudi iz vse ostale Jugoslavije, in to ne le posamezniki, temveč ne-
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Zgodovinski arhiv Celje (v nadaljevanju ZAC), fond Mestna
občina Celje 1850-1941 (v nadaljevanju MOC), a. š. 84, 1920/
3917, statistika prebivalstva.
ZAC, fond Srbska pravoslavna občina Celje, a. š. 1, Kronika.
Vsi nadaljni podatki brez omembe vira so iz omenjena kronike.
ZAC, MOC, a. š. 2, sejni zapisnik Mestnega sveta celjskega z
dne 12. aprila 1929.
Vojislav J. Đurić, Poslednja umetnička žarišta, Istorija srpskog
naroda, Beograd 1982, str. 542.

Evangelij (Zgodovinski arhiv Celje).

Leta 1929 je cerkvena občina razpolagala z vsoto
300.000 dinarjev, rešili so problem načrta in zemljišča, zato so mogli začeti razmišljati o položitvi temeljnega kamna. Na skupščini cerkvene občine 7. avgusta 1929 so za slovesnost določili 1. september istega
leta. Tega dne je odposlanec patriarha ob prisotnosti zastopnikov kralja Aleksandra ter zastopnikov ministrov za vojsko, pravosodje, gradbeništvo in poveljstva 4. armadne oblasti v Zagrebu, celjskega župana,
predsednika celjskega okrajnega sodišča, načelnika
celjskega okraja, več občinskih svetnikov, predstavnikov vseh ustanov, društev in množice ljudi iz Celja
in okolice blagoslovil temeljni kamen, ki ga je izdelal in podaril celjski kamnosek Kulich. Z njim so pokrili v stekleno in nato v leseno škatlo zaprto listino
inšpektorja ministrstva za gradnjo ter relikvije sv. Teo-

dora Tirona. Sam prihod zastopnika patriarha in drugih gostov ter njihovo kratko bivanje v mestu je bilo
za Celje velik družaben dogodek.
Že čez nekaj dni so na podlagi najcenejše ponudbe
dodelili gradnjo temelja celjskemu gradbenemu podjetju Karla Jezernika, ki so mu kasneje zaupali tudi
gradnjo celega objekta. Zaradi zbiranja materiala in
še nekaterih poslov so z zidavo začeli šele 1. julija
1930. Odločili so se, da bodo cerkev betonirali, kjer
je potrebno, tudi v armiranem betonu, saj so bili prepričani, da je taka gradnja “solidnejša” in cenejša kot
zidanje z zidaki. Do konca gradbene sezone v decembru so opravili vsa važnejša gradbena dela, za
pomlad sta ostala le fasada ter notranja oprema. Ker
je bila tega leta lepa jesen, so lahko delali do 24. decembra in opravili vsa provizorična krovska dela, tako da je stavba prezimila nepoškodovana. Naslednje
leto so z deli nadaljevali, a ta so se raztegnila in vsa
so bila končana šele do kolavdacije maja 1932.
Avtor načrtov za cerkev, Momir Korunović, je bil zelo nadarjen in raznovrsten arhitekt, ki se je v času
modernizma posvetil projektiranju izključno spomeniških obeležij in sakralnih objektov. Pri realizaciji
naročil s strani Cerkve oziroma države je za mnoge
pravoslavne cerkve po vsej kraljevini uporabljal dva
tipa. Prvi je tip kamnite cerkve, drugi pa tip cerkve,
za katerega so uporabljali sodobni fasadni material.
Zgradba celjske pravoslavne cerkve je sodila v drugi
tip, uporabljen pa je bil tudi pri gradnji cerkva v Ljubljani (1936) in Mariboru (1939)4.
Zunanjost stavbe je znana z mnogih ohranjenih fotografij in razglednic, zato le nekaj osnovnih podatkov. Zunanja višina s križem vred je bila 28 metrov,
širina 16 in dolžina 25 metrov, premer glavne kupole je bil 9 metrov. Temelji so bili iz armiranega beto-

Polaganje temeljnega kamna (Zgodovinski arhiv Celje).
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na, vertikalni zidovi iz zidakov v cementni malti, strešna konstrukcija in tri kupole iz armiranega betona.
Cerkvena zunanjost ni bila pobarvana, pustili so barvo cementa, križi in zvon so bili pobarvani z bronco.
Zvon je bil ulit v Vojno-tehničnem zavodu v Kragujevcu in je bil darilo vojske. Blagoslovili so ga 6. septembra 1933.
Tri križe na kupolah (železo zanje so kupili v štorski
železarni) so izdelali v zaporu v Lepoglavi. Križ na
glavni kupoli je bil visok 4,2 metra in je tehtal 800
kilogramov, na malih kupolah sta bila visoka po 2
metra. Streha je bila pokrita s cinkovo pločevino.
Podrobneje opišimo cerkveno notranjost. Cerkev je
imela 75 oken (katerih železne okvire so tudi naredili v zaporu v Lepoglavi) v barvah državne zastave;
ta okna so metala svetlobo v prostor pod centralno
in še dve manjši kupoli nad krstilnico in zborom. Zid
nasproti enemu od vhodov (bili so trije: severni; južni in zahodni) sta zaključevala polkrožni oltar, obrnjen na vzhod, in vzporedno postavljen ikonostas.
V gornjih kotih poleg ikonostasa sta bila na levi in
desni strani prostora za pevce. Pred oltarjem ob gornjih dveh stebrih sta bila na levi strani kraljev, na desni arhijerejski prestol.
Osrednjo pozornost v notranjščini je pritegnil ikonostas, ki je predstavljal celo galerijo med seboj sim-

Cerkev z zidarskim odrom (Zgodovinski arhiv Celje).

Notranjščina cerkve (Zgodovinski arhiv Celje).
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bolično povezanih slik. Njegovo spodnjo stran so zavzemale t.i. prestolne ikone, delo znanega slikarja Uroša Predića iz Beograda. Na carjevih vratih je bilo prikazano Marijino oznanjenje, levo od vrat so bili, začenši iz sredine, Mati božja, nadangel Mihael in sv.
Sava, na desni Kristus, sv. Štefan in sv. Janez Krstnik.
Gornji del ikonostasa je bil razdeljen na dve vrsti. V
prvi je bila v sredini zadnja večerja, na levi in desni
strani pa po tri slike: štirje evangelisti, sv. Pavel in apostol Matej. V drugi vrsti je bilo v sredini vstajenje, na
straneh pa spremenitev na gori, vnebohod, sv. Ciril
in sv. Metod. Vse te ikone so kopije Predićevih originalov, ki jih je z njegovim dovoljenjem izdelal slikar
Stepanović iz Sremskih Karlovcev. Bile naj bi zelo uspele, a seveda niso imele umetniške vrednosti originalov. Ikone na kraljevem in arhijerejskem prestolu
(izdelali so ju v kaznilnici v Sremski Mitrovici iz slavonskega hrasta) je naredil akademski slikar Miroslav Modic iz Celja. Na prvem je bila podoba Štefana
Prvovenčanega, na drugem sv. Janeza Zlatousta. Podnožje ikonostasa, ki je sicer bil iz peščenca iz Vinice
pri Varaždinu, je bilo iz kararskega marmorja, štiri
stebre je vlil iz betona kipar Milan Hohnjec.

la občina v lastni režiji, sama nabavljala material in
ga nato predajala izvajalcem.
V letih 1934–1936 so urejali še park okoli cerkve. Posejali so angleško travo, naredili s peskom posute steze, posadili 37 različnih dreves in 1200 grmov ligustra za živo mejo.
Cerkev je bila posvečena sv. Savi v spominu na sežig
njegovih ostankov v Beogradu 27. aprila 1594, blagoslovili so jo 19. junija 1932. Ta dogodek je po številu in imenitnosti osrednjih gostov, številu ostalih prisotnih, blišču in spremljajočih dogajanjih zasenčil polaganje temeljnega kamna za cerkev slaba tri leta pred
tem. Sam obred je vodil tedanji patriarh srbske pravoslavne cerkve Varnava.
Celjska srbska pravoslavna cerkvena občina je bila
ena od treh (poleg ljubljanske in mariborske), ki so
v tem času obstajale v Sloveniji. Obsegala je okraje
Celje, Laško, Krško, Brežice, Šmarje pri Jelšah, Konjice, Gornji Grad, Slovenj Gradec (le desni breg Drave) in Prevalje. Ob koncu leta 1936 je štela 352 pravoslavnih družin s 621 člani v 85 krajih v vseh 9 okrajih. Od vseh vernikov v občini je bilo 356 Srbov, 208
Slovencev, 51 Rusov, 3 Bolgari in 3 Nemci; vojaki, ki
jih je bilo okoli 1000, niso všteti. Že v uvodu je zapisano, kakšen je bil njen namen: služiti duhovnim potrebam tistih, ki so že v pravoslavni veri in širiti pravoslavno vero med Slovenci. Glede rezultatov sled-

Prvotno načrtovani proračun za gradnjo v višini skoraj 1,6 milijona dinarjev so uspeli zmanjšati na 1,2
milijona. Veliko je pomagala vojska z delovno silo in
prevozi materiala, popust so dajali dobavitelji, Cinkarna je odkupila tire po ugodni ceni, dela je izvaja-

Rušenje cerkve (Osrednja knjižnica Celje).
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njega si pomagajmo kar z besedami duhovnika (v
času delovanja cerkvene občine so za duhovne potrebe vernikov skrbeli trije duhovniki), ki je ob vnovičnem ugotavljanju, da je na cerkvenih slovesnostih
prisotnih le peščica “pravoslavnih Slovencev”, zapisal: “Oni /Slovenci/ nasploh težko sprejemajo naše
običaje, malo obiskujejo cerkev in kot da se boje izpostavljati pri opravljanju svojih verskih dolžnosti.
Nekateri, ki so iz kakšnega interesa sprejeli pravoslavje, zaradi zakonske zveze, namestitve, ipd, ostanejo v duši popolnoma kot prej katoliki, a takih je
največ /…/. V okraju Laško se jih je v enem letu vrnilo
9 v rimo-katoličane, /…/ upokojena učiteljica /…/ da
je v duši vedno bila rimokatoličanka in da je šla v
pravoslavje le zato, da bi pozakonila svoje nezakonske otroke, ki jih je imela s svojim ločenim ljubimcem. Takšnih in podobnih primerov je več, mogoče
okoli 80 % in pravoslavje težko požene korenine med

njimi. Vsi brez razlike obsojajo naziv srbska pravoslavna parohija, uradni srbski jezik in cirilico, v prepričanju, da to moti širjenje pravoslavja med Slovenci.” Poleg teh razlogov so se verniki izogibali obredov v cerkvi tudi zaradi povsem banalnega razloga.
Duhovnik sam je ugotavljal, da je pozimi cerkev zelo hladna. Zato so leta 1937 za osrednji del cerkve
kupili lesen pod, Todor Lazarević pa je podaril cerkvi dve peči na žagovino.
Pravoslavna cerkvena občina si je prizadevala tudi,
da bi obiskovalcem pravoslavne vere v zdraviliščih
na svojem območju za duhovne potrebe uredila kapelice. Uspelo ji je v Rogaški Slatini in na Topolšici, v
Laškem in na Dobrni pa ne.
Cerkev je bila trn v peti nemškemu okupatorju in jo je
ukazal porušiti takoj po okupaciji Slovenije aprila 1941.
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Ikona sv. Save, pred porušenjem rešena iz cerkve, avtor Uroš Predić
(Pokrajinski muzej Celje).
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Bojan Cvelfar

NOBENE ŠKODE?
(IZ ZGODOVINE PROTESTANTIZMA V CELJU)
Rupert Furtmüllner, duhovnik v župnijski cerkvi, in
Mihael Schuster, menih v nekdanjem minoritskem
samostanu, sta prva znana protestanta v Celju, omenjena v vizitacijskem zapisniku iz leta 1528.

Med 15. in 20. januarjem 1600 pa je “reformacijska komisija” s pomočjo vojske in podeželskega prebivalstva pod vodstvom žalskega arhipresbiterja Žege, potem ko je uporabila kar dvanajst ton smodnika, cerkev v Govčah vrgla v zrak ter razdejala pokopališče.4

Nenazadnje, tudi “slovenski Luther”, Primož Trubar,
je bil močno povezan z mestom ob Savinji: v Celju je
nekaj časa služboval kot kaplan pri sv. Maksimiljanu,
kasneje pa se je poročil s Celjanko, Barbaro Klas.

O tem piše tudi Ignacij Orožen v Celjski kroniki: ”22.
ino 23. januara so zvonove iz luterškega tempelna,
ki je v Šarfenavu bil, v Cele pripeljali, tempel pa s
smodnikom do tal porušili. Hurter pripoveduje, da
je slovensko ljudstvo od veselja vriskalo, ko se je ta
tempel razsul.”5

Kot najbolj zgovoren dokaz razširjenosti luteranstva
v mestu pa še danes v celjski opatijski cerkvi stoji
protestantski nagrobnik viteza Sigmunda Schrotta
(umrl 11. junija 1571), opremljen s protestantskimi
posmrtnimi verzi.1

Tako je leta 1600 tudi Celje pod prisilo postalo spet
popolnoma katoliško. Kljub grožnjam škofa Martina
Brennerja pa so vsaj še pol stoletja v mestu ob Savinji in v njegovi okolici obstajali posamezni protestantski verniki. Organizirano pa se evangeličani v
Celju ponovno pojavijo šele po dveh stoletjih.

Na Glavnem trgu v samem središču mesta2 so leta
1576 ustanovili protestantsko šolo, v kateri so uredili
tudi kapelo, posvečeno sv. Trojici, kjer so opravljali
božjo službo. Vendar pa jih je mestna oblast kmalu
pregnala izven obzidja, tako da so si celjski protestanti leta 1582 zgradili cerkev v Govčah pri Žalcu.
Med leti 1572 in 1599 so tako znani trije predikanti,
ki so delovali v Celju in Govčah: Georg Maček (1572–
1591), Josias Pistorius (1593–1599) in Hans Weidinger (1586–1597).3

Dokler ni bilo v Ljubljani duhovnika, so celjske vernike oskrbovali iz Gradca. Leta 1853 pa je prvi ljubljanski duhovnik Theodor Elze začel oskrbovati tudi
celjske protestante. Prvi krst so v mestu ob Savinji
opravili 26. maja 1853.6 Kot prvi znani prostor za zbiranje in opravljanje bogoslužja v 19. stoletju je izpri-

Priložnostna razglednica, izdana ob odprtju dozidanega in prenovljenega evangeličanskega župnišča 5. julija 1902 (Muzej
novejše zgodovine Celje).
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čana Bobnarjeva kovačnica (leta 1853) v bližnji okolici Celja. Že naslednje leto pa se je protestantskim
vernikom uspelo preseliti v mesto, v Dereanijevo hišo.7

kov anglikanske cerkve), 11 manj kot leto poprej. Imeli so dve rojstvi in krsta, tri smrti in eno konfirmacijo
(birmo).14 Leta 1898 je bilo v občini že 171 duš, od
tega v mestu 91 ter 80 v okoliških krajih.15

Avgusta 1854 je 179 duš v mestu ob Savinji ustanovilo podružnico ljubljanske evangeličanske občine8.
Verniki so bili v veliki večini nemškega porekla, največkrat priseljenci iz Švice ali nemških dežel. Februarja naslednjega leta so celjski evangeličani kupili že
močno prezidano bivšo cerkvico sv. Andreja ob Koprivnici ter jo preuredili za opravljanje verskih obredov. Istega leta je iz Gradca prišlo tudi uradno dovoljenje za ustanovitev podružnične cerkvene občine,
istočasno pa so ustanovili tudi svoj prezbiterij. Zaradi nesoglasij z matično cerkveno občino so preurejeno cerkev svečano blagoslovili šele 25. marca 1857.
Velikega dogodka so se udeležili duhovniki Elze iz
Ljubljane, Medicus iz Trsta in Bauer iz Tresdorfa.9

Celjska mestna občina je evangeličane večkrat tudi
gmotno podprla. Tako jim je npr. leta 1885 namenila
200 gld. za gradnjo novega župnišča in šole ob cerkvi.16 To zgradbo so leta 1902 še povečali in polepšali.
Uporabljali so jo do leta 1908, ko so si na Otoku poleg nove cerkve uredili tudi novo župnišče.
Počasi, a vztrajno so evangeličani pridobivali vse več
vernikov. Najbolj se je njihovo število povečalo na
prelomu stoletja, ko se je tudi med celjskimi Nemci
pojavilo navdušenje za gibanje “proč od Rima”.17 Od
leta 1898 dalje je Deutsche Wacht skorajda v vsaki
številki agitirala za prestopanje iz katoliške vere, navajala pa tudi “opravičljive” razloge za takšno ravnanje: 1) ker je politična potreba, da se uniči državi nevarna moč papeštva, 2) ker je to nacionalna potreba,
saj klerikalci delujejo proti nemškemu narodu, 3) ker
je to religiozna potreba, saj katoliška cerkev ni v skladu z resničnim Kristusovim duhom, 4) ker je to tudi
socialna zahteva.18

Tega leta so ob cerkvi, v tedanji Vrtni ulici, uredili še
pokopališče, ki pa so ga leta 1891 morali opustiti. Leta 1890 jim je namreč občinska komisija sklenila podeliti v najem 55 grobov na mestnem pokopališču v
Čretu ter jim dovolila uporabljati mrtvašnico.10
Celjsko podružnično cerkveno občino sta tako vso
drugo polovico 19. stoletja oskrbovala duhovnik in
organist iz Ljubljane. V letu 1857 so imeli v Celju le
štiri božje službe, naslednje leto že šest in od leta 1860
dvanajst: na tri največje praznike, na tri nedelje in na
šest katoliških praznikov. Obisk pri bogoslužju je bil
zadovoljiv – na navadno nedeljo 50, na praznični dan
pa okoli 75 ljudi. Sicer pa je preurejena cerkvica sv.
Andreja lahko sprejela do 150 ljudi. 11

Pravi razmah pa je celjsko evangeličansko gibanje doseglo s prihodom prvega dušnega pastirja vikarja Fritza Maya z Dunaja leta 1900 in posledično z vzpostavitvijo samostojne celjske evangeličanske občine 8.
decembra 1901. Ob tej priliki je dr. Fritz Zangger v
svojem govoru poudaril, da lahko nemško ljudstvo
ponovno ozdravi le v znamenju evangelizma.19

CERKEV SV. ANDREJA

Leta 1868 je celjska podružnica štela 104 duše,12 od
teh jih je 13 živelo v mešanih zakonih (12 moških in
ena ženska).13
Dvajset let kasneje so našteli 148 vernikov (81 augsburške in 59 helvetske veroizpovedi ter 8 pripadni-

Cerkev naj bi bila v gotskem slogu zgrajena že v času
Celjskih grofov. Ignacij Orožen piše, da naj bi grof
Friderik II. pri tej cerkvi ustanovil beneficij, torej bi
lahko bila letnica njegove smrti (1454) “terminus ante quem” za zidavo cerkve. Tudi po koloritu fragmen-
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Bilderbuch unsrer Cillier evangelischen Gemeinde, 1924, str.
1–2, 4.
Danes Glavni trg 17.
Bilderbuch unsrer Cillier evangelischen Gemeinde, 1924,
str. 3, 6.
Bilderbuch unsrer Cillier evangelischen Gemeinde, 1924, str. 8.
Ignac Orožen, Celska kronika, Celje 1854, str. 135.
Vili Kerčmar, Evangeličanska cerkev na Slovenskem, Murska Sobota 1995, str. 159.
Bilderbuch unsrer Cillier evangelischen Gemeinde, 1924, str.
9–10.
Ta je bila ustanovljena 25. 10. 1850.
Vili Kerčmar, Evangeličanska cerkev na Slovenskem, Murska Sobota 1995, str. 160.
ZAC, MOC, a. š. 18 (1890).
Zgodovinski arhiv Ljubljana (v nadaljevanju ZAL), Protestantska cerkvena občina, a. š. 33, Fragmente bettrefend die Kirchliche Verhältnisse der evangelischen Kirchengemeinde Helvet.
Conf. zu Laibach (mit Cilli).
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V celotni ljubljanski občini so tega leta našteli 401 vernika, od
tega 220 helvetske in 181 augsburške veroizpovedi.
Od 21 otrok iz teh mešanih zakonov, so jih za protestante deklarirali le 7.
ZAL, Protestantska cerkvena občina, a. š. 3, Župnijski akti
1884–88.
ZAL, Protestantska cerkvena občina, a. š. 4, Župnijski akti 1898.
ZAC, MOC 1850–1918, a. š. 18 (1885).
Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik, Maribor 1997, str. 237–241. Gibanje “los von Rom” se je na avstrijskem političnem prizorišču
pojavilo v času boja zoper Badenijeve jezikovne naredbe. Spodnještajerski nemški tisk je začel z močno agitacijo za izstopanje
iz rimokatoliške cerkve novembra 1898, ko je izšel Schönererjev poziv k prestopanju v protestantizem.
Janez Cvirn, Boj za Celje, Ljubljana 1988, str. 77.
Deutsche Wacht, 15. VII. 1906. Ta je zajemala prostor od meje s
Koroško na zahodu do Hrvaške na vzhodu ter od reke Save na
jugu do reke Drave na severu. Verske obrede so organizirali tudi
v Topolšici, Novem Kloštru, Vitanju, Sevnici, Štorah in na Dobrni. V Brežicah, Preboldu in na Polzeli pa je potekal verski pouk.

tov fresk so jo umeščali približno v leto 1500. Sicer
pa o njej piše tudi Paolo Santonino v svojem popotnem dnevniku iz leta 1487: “Drugega junija, na binkoštno vigilijo, je šel gospod škof posvetit oltar svetega Andreja in Florjana v stari cerkvici istega imena,
ki stoji zunaj spodnjih celjskih mestnih vrat. Tu je nekoč stal grad in trdnjava, v kateri so stolovali stari grofje celjski. Ta grad so podrli iz strahu pred sovražniki,
ki so taborili v bližini z veliko vojsko, samo to kapelo
so pustili. Čeprav je prastara, ima vendar izredno lepo zidavo in imenitne kipe svetnikov”.20

dajo v svojem pismu, v ktirim so cerkve Celjske fare
zaznamovali.” V letu 1793 je lastnik cerkve postal celjski magistrat, pet let kasneje pa je “krozija (okrožni
urad, op. B. C.) z dopisom od 18. junia ukazala smodnik /pulfer/ v to cerkev shranovati”. Že naslednje leto jo je odkupil celjski meščan Janez Jurij Skaza z
obljubo, da bo na Golovcu postavil novo smodnišnico. Leta 1814 jo je za 800 gld. prodal usnjarju Valentinu Jeretinu, ta pa leta 1833 še za 100 gld. več upokojenemu poročniku Martinu Pustu. Po njegovi smrti
1847 je prešla v last njegovega nečaka Janeza Pusta.23

Theodor Elze sicer omenja, da so v času Trubarjevega bivanja v Celju cerkev že uporabljali protestanti.
Zato naj bi jo v dobi protireformacije požgali, zidovje pa naj bi ostalo. V isti sapi pa priznava, da ima za
takšno trditev le ustne vire.21

Leta 1856 so jo začeli uporabljati evangeličani. Ko so
si leta 1906 zgradili novo, razkošno cerkev na Otoku, so to prodali Antonu Götzu, ki jo je spremenil v
ledenico. Leta 1926 jo je prevzela pivovarna Union,
leta 1929 pa sta jo kupila gradbenik Franc Nerat in
njegova žena Doroteja. Po II. svetovni vojni, leta 1947,
sta jo kupili Antonija Čuk in Marija Rode.

Zagotovo pa je leta 1743 cerkvica služila katoličanom:
kipi na glavnem oltarju opatijske cerkve iz tega leta
so namreč posvečeni patronom celjskih podružnic,
eden tudi sv. Andreju. Najverjetneje so jo v 18. stoletju tudi barokizirali.22

S cerkvijo je bila združena tudi posest hiše, ki se je
drži na vzhodni strani. Tu je bila prvotno majhna hiška, ki so jo uporabljali za mežnarijo. Leta 1884 so
evangeličani na njenem mestu zgradili večje poslopje, ki je imelo v pritličju pisarno in stanovanje za mežnarja, v nadstropju pa stanovanje za pastorja. Leta

Cerkev je bila opuščena leta 1787, “kajti opat Anton
Segher od Weissenhaus jo ovo leto že više ne nave-

Pogled na cerkvico sv. Andreja s severa konec 19. stoletja; v letih 1856–1906 so jo uporabljali evangeličani (Zgodovinski
arhiv Celje).
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(po koloritu verjetno iz okoli leta 1500 ali iz druge
polovice 15. stoletja). Možno je, da je bila cerkev ob
prezidavi v baročni dobi prestavljena, ker drugje kakor v ladji ni bilo opaziti gotskih ostankov.27

1902 so evangeličani poslopje posodobili in še povečali, leta 1936 pa je Doroteja Nerat hiši nadzidala
še drugo nadstropje. 24
Cerkvica sv. Andreja je imela tri oltarje:
– glavni oltar sv. Andreja,
– na moški strani oltar sv. Frančiška Ksaverija,
– na ženski strani oltar sv. Antona Padovanskega.

Cerkvico so z dovoljenjem mestnih oblasti dokončno prezidali v stanovanjsko poslopje leta 1957. In to
tako temeljito, da danes naključni mimoidoči sploh
več ne zazna, da je na tem mestu nekoč stal sakralni
objekt.

Ko so cerkev uporabljali še katoličani, so bila v njej
naslednja opravila: na god sv. Antona Padovanskega
je bila ob 8. uri peta sv. maša, drugo nedeljo po sv.
Danijelu je bilo sveto opravilo v spomin cerkvenega
žegnanja, na god sv. Andreja apostola pa ob 8. uri sv.
maša.25

EVANGELIČANSKA KRISTUSOVA CERKEV
NA OTOKU
Za gradnjo nove evangeličanske cerkve in župnišča
je mestna občina dala na voljo zemljišče na Otoku. Že
4. julija 1902 pa so slavnostno posvetili prenovljeno
župnišče v Vrtni ulici, ob cerkvi sv. Andreja.28 Ob tem
dogodku so izdali tudi priložnostno razglednico.

Nekdaj je obstajal tudi beneficij sv. Andreja. Zadnji
beneficiat je bil Simon Klinc – “imenuje se od leta
1780 benficiat sv. Andreja v Celju ino sv. Florjana v
Vojniku”. Umrl je leta 1789. Benficij je imel 2200 gld.
kapitala v banki v Gradcu, z njim združen beneficij
sv. Florijana v Vojniku pa 1000 gld. Kasneje sta bila
oba beneficija prestavljena na Frankolovo.26
Ostanki cerkve so okoli leta 1930 merili 7,85 × 16,60
m v pravokotniku. Vzhodni del je bil verjetno razširjen po tem, ko so jo opustili protestanti. Tedaj je bila
na oglih in v globini nekdanjega prezbiterija imitacija rustike, okrog cele stavbe, ki se je z zahodne strani
končala v trikotnem čelu, pa se je vil podstrešni zidec s šilastoločno ornamentiko. Prvotni vhod in okna so bila že zazidana.
Notranjost je bila takrat razdeljena v dve etaži. Rekonstruirati je bilo mogoče še nekdanjo ladjo, ki je
merila 6,05 × 9,50 m. Ob stenah so stali pilastri, ohranjeni omet pa je kazal na to, da je bila obokana z
banjo s sosvodnicami. Ohranjen je bil še del slavoločne stene. Prezbiterij na vzhodu je bil dolg 5,30 m
in približno 2 metra ožji kot ladja. Od prezbiterijevega svoda je bil tedaj ohranjen le še del v sredi zaključka: konkavna vzboklina, ki je kazala na večstrano kupolo ali polkupolo. Za tem ostankom je bila še vidna
večja odprtina, široka okoli 2 metra in precej višja, s
posnetimi vogali. Ob odprtini so bili ostanki fresk,
ki so prikazovali neko poslopje in nekaj draperije
20
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Vabilo na slovesnost ob 50-letnici evangeličanske občine
in položitvi temeljnega kamna za gradnjo nove cerkve na
Otoku (Zgodovinski arhiv Ljubljana).

Paolo Santonino, Popotni dnevniki 1485-1487, prevedel Primož
Simoniti, Celovec, Dunaj, Ljubljana 1991, str. 89.
Marijan Marolt, Dekanija Celje, Ostanki cerkve sv. Andreja, Zgodovinsko društvo Maribor, 1931, str. 84–85.
Isto, str. 84–86.
Ignacij Orožen, Celska kronika, Cerkev sv. Andreja v Turnbahu,
fol. 423.
Janko Orožen, Posestna in gradbena zgodovina Celja, Celje 1954,
str. 53–54.
Ignacij Orožen, Celska kronika, Cerkev sv. Andreja v Turnbahu,
fol. 423 in 424.
isto, fol. 424.
Marijan Marolt, Dekanija Celje, Ostanki cerkve sv. Andreja, Maribor 1931, str. 87.
ZAC, MOC 1850–1918, A. Š. 20 (1902).

Temeljni kamen za novo cerkev, v katerega so simbolično vzidali tudi delček ruševine stare protestantske cerkve iz Govč pri Žalcu (v želji, da bi se iz nje
porodila nova in boljša bodočnost), pa so položili
28. avgusta 1904 in tako hkrati proslavili tudi 50-letnico obstoja evangeličanske občine. Program je bil
precej razgiban. Četrt na pet so se udeleženci zbrali
pri cerkvici sv. Andreja, od koder je slavnostni
sprevod krenil proti gradbenemu prostoru, vmes pa
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so pri spomeniku cesarju Jožefu II. položili venec.
Na mestu, ki je bil izbran za gradnjo nove cerkve, je
slavnostno pridigo imel gospod Fritz May, v kulturnem programu pa je sodelovalo Moško pevsko društvo Celje (Männersgesangsverein Cilli). Nato so prebrali slavnostno listino in v zemljo položili temeljni
kamen. Posvetitev je opravil superintendent Schack
z Dunaja. Slovesnost se je zaključila s t. i. družinskim
večerom v Gozdni hiši s z začetkom ob 20. uri. Za
vse udeležence so naslednji dan organizirali tudi izlet v Vitanje.29

Medtem ko je v protestantizem prestopalo vse več
ljudi (po pisanju Deutsche Wacht je bilo samo v Celju leta 1905 takih prestopov skorajda 60), se je na
drugi, katoliški strani, kazala vse večja nestrpnost do
protestantov. Seveda pa je takšne reakcije izzval bolj
nacionalni kot verski moment. Na to je opozarjal tudi letak, ki ga je izdal evangeličanski župnijski urad
pred posvetitvijo nove cerkve leta 1906. V njem je
svojim vernikom sporočal, da njihovi sokristjani širijo sovraštvo do njih pri misijonih, šmarnicah ter celo
pri verouku.
Velika slavnost ob posvetitvi nove cerkve je bila napovedana za nedeljo, 16. julija 1906. Praznovanje se
je začelo že v soboto s pozdravnim večerom, na katerem so predstavniki prezbiterija, odbora za gradnjo cerkve in mnogi drugi člani protestantske cerkve prisrčno pozdravili goste, kurator Adler pa je še
posebne pozdrave namenil predstavnikom dveh
nemških mest: Halleja in Lübecka.
Praznično jutro je naznanilo “cerkveno topništvo”.
Slavnostni prostor je že na daleč dajal prazničen vtis:
hišni posestniki na Otoku so svoje vile, obdane s čudovitimi cvetočimi vrtovi, okinčali z okrasnimi zastavicami ter nemškimi banderami; na visokih drogovih, povezanih s hrastovimi venci, so vihrale zastave
v državnih, deželnih, mestnih ter seveda nemških nacionalnih barvah; iz zvonika pa so se slišali nežni zvoki stare luteranske pesmi “Ein’ feste Burg ist unser
Gott”.31
Ob tričetrt na štiri popoldne so se člani celjske evangeličanske občine in njihovi gostje zbrali v stari cerkvici sv. Andreja ter se od nje poslovili s pesmijo “Unsern Ausgang segne Gott” ter slavnostnim govorom
superintendenta Schacka z Dunaja.
Nato so se postavili v vrste za slavnostni sprevod skozi mesto – najprej godba, za njo otroci in duhovščina, nato pa so se zvrstili predstavniki odbora za gradnjo cerkve in prezbiterija, nato častni gostje32 ter na
koncu evangeličanske družine iz Celja in okolice.

Gradnja nove evangeličanske cerkve na Otoku, avtor
neznan (Zgodovinski arhiv Celje).

Nova cerkvena stavba je bila vsekakor nujno potrebna, saj so bili v stari, vlažni in pretesni kapeli pogoji
za opravljanje božje službe zagotovo neznosni. Po
drugi strani pa so z novo, v tipičnem evangeličanskem stilu zgrajeno cerkvijo, želeli tudi na zunaj pokazati svojo prisotnost v mestu in s tem tudi popularizirati svojo vero in gibanje “los von Rom”. Zato so
tudi pridobili preizkušenega dunajskega mestnega
stavbnega mojstra, arhitekta Karla Steinhoferja, ki je
podobni zgradbi postavil že v Mürzzuschlagu in Trautenauu. Ta se je hitro lotil dela in izdelal načrte za
cerkev, v kateri je bilo prostora za 608 vernikov (258
sedišč in 350 stojišč).30 Za novo cerkveno stavbo je
skupaj z notranjo opremo bilo potrebno zbrati
ogromno vsoto (65 000 mark). Gradbena dela je vodil mariborski stavbenik Nasimbeni.

Po mestnih ulicah je slavnostni sprevod opazovalo
veliko občinstva in tudi pred novo cerkvijo se je zbrala velika množica. Pred vrati nove zgradbe je sprevod pričakal otroški pevski zbor, arhitekt Karl Steinhofer pa je slavnostno predal ključe cerkvenih vrat
kuratorju celjske evangeličanske občine Georgu Adlerju, ta pa jih je ob lepih željah dal v roke vikarju
29

30
31
32
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ZAL, Protestantska cerkvena občina, a. š. 4, Vabilo na slovesnost
ob 50-letnici evangeličanske občine in položitvi temeljnega
kamna za gradnjo nove cerkve na Otoku.
ZAC, MOC 1850–1918, a. š. 39, del. št. 493.
Deutsche Wacht, 19. VII. 1906.
Najprej predstavnika mesta Halle, nato pa predstojnik mestnega urada dr. Ambroschitsch kot predstavnik mestne občine ter
predstavniki evangeličanskih občin iz Maribora, Gradca, Ljubljane, Trsta in drugih krajev.

Razglednica z motivom evangeličanske Kristusove cerkve v Celju, založil Purger & Co. München (Zgodovinski
arhiv Celje).
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Praznovanje se je nadaljevalo še v ponedeljek popoldne z izletom na Stari grad. Gostje so lahko uživali v lepem razgledu. Nemške žene in dekleta so jih
pogostile z raznovrstnimi dobrotami, za tekoče
okrepčilo pa je poskrbel oskrbnik grajskega stolpa
Eckschlager.34

Fritzu Mayu, ki je z njimi odklenil cerkvena vrata.
Množica se je vsula v cerkev in prisotni so lahko uživali v prečudovitem pogledu na lepo razsvetljeno ter
urejeno notranjost.33
Po petju vernikov je superintendent Schack z vidnim
navdušenjem opravil posvetitev novega božjega hrama, nato pa so se ob spremljavi orgel s kora oglasili
člani obeh celjskih nemških pevskih društev.

Evangeličanska Kristusova cerkev je stala v zahodnem delu mesta, v lepem vrtu in je bila obrnjena od
vzhoda proti zahodu. Dolga je bila 27,5 m, v prečni
ladji široka 18 m. Od vzhoda proti zahodu so sledili
stolp (ki se je proti vrhu zoževal in prehajal iz četverokotnika v osmerostrano piramido), ob njem sta se
nahajala dva okrogla stolpiča, ladja z nižjima stranskima hodnikoma, prečna ladja in tristrano sklenjen
prezbiterij. Levo ob oltarnem prostoru se je nahajala
zakristija. Cerkev je bila zidana v neogotskem stilu,
postavljena iz vidne, rdeče opeke, na vogalih pa je
imela kamnito rustiko in opornike.

Slavnostno pridigo s temeljno mislijo “Bog je ljubezen” je namesto obolelega celjskega vikarja Fritza Maya podal mariborski pastor Ludwig Mahnert. Ob koncu tega prazničnega bogoslužja je senior Schwarz
med evangeličane sprejel še devet, sicer že bolj ali
manj osivelih spreobrnjencev.
Zvečer so organizatorji priredili še množično obiskan
družinski večer v Gozdni hiši. Prijazno dobrodošlico
je vsem prisotnim izrekel inženir Fritz Wehrhan, nato
pa je ves ganjen spregovoril kurator Georg Adler. Ta
je še enkrat poudaril velik pomen te nove pridobitve
ter ob radostnih klicih heil predstavniku mesta Halle,
sodnemu svetniku Eltzu, slovesno izročil akvarelno sliko s podobo nove evangeličanske cerkve, delo domačega umetnika O. Blüthgena. Sledila je prisrčna zahvala gosta iz nemškega mesta Halle, ki je poudaril, da
tako evangeličanstvo kot nemštvo ne poznata meja –
segata namreč od reke Saal do Savinje, isti duh pa preveva tako prebivalce Halleja kot Celja.

V notranjosti je bil pri vhodu kor (dolg 3,9 m). Prostor pod korom je bil levo in desno zazidan kot stopnišče oziroma shramba. Vzdolžna ladja je bila dolga
16,3 m, široka pa 8,45 m. S 65 cm debelimi slopi je
bila ločena od stranskih ladij, ki sta bili široki po 1,35
m. Bili sta znatno nižji od glavne ladje in sta segali le
do prečne ladje, medtem ko je glavna ladja segala še
1,65 m preko prečne ladje k oltarnemu prostoru.
Prečna ladja je bila široka 16,5 m. Cerkev je imela križno rebraste oboke.

Celje, evangeličanska cerkev in župnišče neposredno pred I. svetovno vojno, pogled z juga, razglednica, založil Albin
Sussitz, Gradec 1913 (Muzej novejše zgodovine Celje).
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ski evangeličani vsako leto 21. junija posebno pozornost namenjali tudi Primožu Trubarju. Kolikšno pozornost pa je celjskim evangeličanom namenjala popolnoma nemška mestna oblast, pa je razvidno že iz
tega, da je ulico, v kateri sta stala nova cerkev in župnišče, preimenovala v Lutrovo ulico.36

Tudi notranja oprema, oltar in prižnica, sta bili delo
arhitekta Steinhoferja, kot ju ocenjuje Marolt, sta bili
preprosti, a dovolj učinkoviti. Cerkev je bila opremljena z orglami “Christof” iz 18. stoletja. Omara je bila
novejša, orgle pa sta leta 1887 obnovila Jos. Ullmann
in Heinrich Hainerl na Dunaju. Zvonovi so bili uliti
leta 1905, imeli so napis Bochumer Verein.35

Leta 1912 je celjska evangeličanska občina štela že
551 članov (za primerjavo: ljubljanska 600, tržaška
835, dunajska 10725). V tem letu je bilo 14 rojstev, 8
umrlih, opravili so 3 poroke (od tega eno mešano),
8 vernikov je bilo konfirmiranih (pri birmi), zabeležili so 17 prestopov (14 vstopov in 3 izstope).37

Novo župnišče je bilo dokončano 30. junija 1908.
Zgradili so ga po načrtih stavbnega mojstra Heinricha Friedricha iz Halleja. Ureditev in ograditev pripadajočega zemljišča (kar 6200 kvadratnih metrov) je
bila izvedena v letih 1908 in 1909. Tako za otroke kot
za odrasle je v letih pred prvo svetovno vojno potekala živahna dejavnost. V Celju so verski pouk izvajali v sedmih oddelkih, poleg tega pa še v Laškem,
Sevnici, Vidmu, Brežicah, Trbovljah, Štorah, na Polzeli, v Vojniku in Slovenskih Konjicah. V vseh teh krajih so imeli tudi bogoslužja, v poletni sezoni pa tudi
v prostorih zdraviliške dvorane na Dobrni. Leta 1908
je bil župnik May imenovan tudi za verskega učitelja
na celjski gimnaziji. Redna so bila tudi bogoslužja za
otroke, poleg rednih nedeljskih glavnih bogoslužij
pa so v zimskem času na vsakih štirinajst dni opravljali tudi večerna bogoslužja. Pripadniki cerkvene občine in njihovi simpatizerji pa so zelo radi obiskovali
t.i. “družinske večere”, na katerih so predavali in razglabljali o različnih vprašanjih protestantizma, zelo
dobro pa so bili obiskane tudi številne čajanke in protestantski večeri. Zelo uspešno je delovalo tudi “Žensko evangeličansko društvo”(Evangelische Frauenverein), ki je prirejalo t. i. delovne ure, na katerih jih je
župnik podučeval o veri, v velikonočnem času pa je
društvo uprizorilo kakšno predstavo. Obstajala pa
sta tudi “Evangeličanska dekliška zveza” (Evangelische Mädchenbund), ki je tudi prirejala predavanja in
deklamacije, ter “Evangeličansko mladinsko moštvo
Govče” (Evangelische Jungmannschaft Scharfenau).
Poleg splošnih protestantskih praznikov pa so celj33

34
35

36

37

38

39

Po preobratu leta 1918, še bolj pa po zmagi nad nacizmom leta 1945, je celjska evangeličanska občina
vse bolj izgubljala vernike in svoj pomen. Po letu 1918
je župnijski urad Celje deloval kot del “Nemške evangeljsko –krščanske cerkve avgsburške veroizpovedi
v Kraljevini Jugoslaviji”. Župnika, kasneje seniorja
Fritza Maya,38 je po hudi bolezni leta 1925 nasledil
njegov sin dr. Gerhard May, ki je postal osrednja figura celjskega nemštva med obema vojnama, pa tudi med nemško okupacijo vse do leta 1944, ko je bil
izvoljen za evangeličanskega škofa augsburške veroizpovedi v Avstriji. To delo je opravljal vse do leta
1969.39

Kot poroča Deutsche Wacht (19. VII. 1906) so se tega bogoslužja udeležili tudi predstavniki častnikov celjskega pehotnega in
brambovskega bataljona, mestnega sveta, okrajnega glavarstva,
okrožnega in okrajnega sodišča, davčnega in poštnega urada,
železniške postaje ...
Deutsche Wacht, 19. VII. 1906.
Marijan Marolt, Dekanija Celje, Evangeljska Kristusova cerkev,
Maribor 1931, str. 113–114.
ZAL, Protestantska cerkvena občina, a. š. 38, Die XV. Superintendential-Versammlung der Wiener Superintendenz helv. Bek.
Abgehalten in wien von 14. bis 16. September 1913, str. 26.
ZAL, Protestantska cerkvena občina, a. š. 38, Die Xv. Superintendential-Versammlung der Wiener Superintendenz helv. Bek.
Abgehalten in wien von 14. bis 16. September 1913, str. 30.
Fritz May (1869, Dunaj – 1928, Celje) je bil sprva pomožni pridigar v Budimpešti (1893), nato je vodil misijon v Gradcu (1896),
aprila 1900 postal vikar v Celju, naslednje leto ob osamosvojitvi
celjske evangeličanske občine župnik in kasneje še senior (Rudolf Pertassek, Cilli, die alte steirische Stadt an der Saan, Gradec 1996, str. 221).
Dr. Gerhard May (1898, Gradec – 1980, Dunaj). Študiral je na
Dunaju, v Halleju in Baslu. Od leta 1920 je bil vikar v Celju, leta
1925 pa je kot župnik nasledil očeta. Bil je ustanovitelj jugoslovanskega Gustav-Adolf-Vereina, se zavzemal za ekumensko gi-

Zaraščena zunanjost evangeličanske cerkve neposredno
pred rušenjem, avtor neznan (Zgodovinski arhiv Celje).
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Kaotično stanje v notranjosti cerkve pred rušenjem, pogled proti koru, avtor neznan (Zgodovinski arhiv Celje).

Osvoboditev izpod nemškega okupatorja in sprememba političnega sistema 1945 je peščici celjskih
protestantov prinesla nacionalizacijo župnišča in
cerkvenega poslopja na Otoku. Nova oblast je cerkev v uporabo podelila starokatolikom. Ker pa nihče (niti država kot lastnik niti starokatoliki kot uporabniki) ni skrbel za njeno obnovo, je nezadržno propadala. Tik preden je julija 1964 doživela enak konec kot tista v Govčah leta 1600, so jo ob nedvomno
velikem uspehu celjskega nogometa – zmagi nad Karlovcem na Glaziji in s tem uvrstitvijo Kladivarja v II.
zvezno nogometno ligo – uporabljali tudi kot navijaški rekvizit: “Že pred tekmo je tu in tam udarilo v
zvoniku cerkve na vogalu Jurčičeve in Malgajeve ulice. Zdelo se je, kakor da nekdo poskuša, če bo šlo
tudi zares. Pa je šlo. Po zmagi na Glaziji se je oglasil
tudi zvon, poleg vseh siren in trobil, in udarjal dolgo
na čast zmagovalcev.”40

40
41

Sicer pa odnos tedanje oblasti do te zgradbe slikovito odseva v kratkem, nepodpisanem sestavku v Celjskem tedniku pod naslovom Nobene škode41:
“Podiranje cerkve pri gimnaziji je vzdignilo precej
prahu. Eni so govorili, da je v tem velika škoda za
turizem, ker je ta cerkev tvorila lepo sliko, drugi pa
so rekli, da je škoda tako lepega zgodovinskega primerka. V odgovor lahko povemo to, da ta cerkev nima nobenega zgodovinskega pomena, ker je bila
zgrajena v psevdogotskem slogu. To se pravi, da
sploh ni nosila pečata svojega časa, kajti doba gotike je že zdavnaj minila. V dobi, ko je bila zgrajena, je
že bil nov stil gradnje, tako imenovan secesijski stil.
Edina škoda, ki je, je v tem, da bi v njej lahko imelo
svoje skladišče eno izmed podjetij, ki tako nujno potrebujejo skladiščne prostore. Toda tega se ni nihče
spomnil, čeprav bi za to skladišče potrebovali le ključ.
Sedaj je vsega konec: cerkev je podrta, ta parcela pa
je namenjena za eno izmed reprezentativnih stavb.”

banje, izdal več knjig (med drugimi leta 1943 tudi nekakšen
vodič po mestu z zgodovinskim orisom “Cilli: Stadt, Landschaft,
Geschichte”) in leta 1936 prejel častni doktorat univerze v Heidelbergu (Rudolf Pertassek, Cilli, die alte steirische Stadt an der
Saan, Gradec 1996, str. 221).
Celjski tednik, 12. julija 1964 (Zmagoslavje na Glaziji)
Celjski tednik, 28. avgusta 1964 (Nobene škode).

V župnišču so se po vojni naselile politične organizacije, danes pa v njem domuje otroški vrtec.
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Branka Primc

CERKEV SV. DUHA – ŠPITALSKA CERKEV

Veduta celjskega mestnega špitala sv. Elizabete, kolorirana perorisba iz prve polovice 18. stol. (Zgodovinski arhiv Celje).

Pojem špital pomeni v današnjem pogovornem jeziku bolnišnico, vendar sama beseda hospital izvorno
pomeni sobo za goste. Tovrstna “gostišča” so se v
srednjem veku pogosto pojavljala ob samostanih, kot
na primer hospital žičke kartuzije, po katerem se danes imenuje kraj Špitalič. Hospitali so bili zavetišča,
namenjena ubožnim, bolnim in starostno obnemoglim in so odsevali stopnjo materialne in duhovne
kulture nekega mesta. Zato ni naključje, da so bili
ustanovitelji špitala in cerkve sv. Duha ravno grofje
Celjski kot najvišji predstavniki oblasti mesta Celja.

Srednjeveško Celje je tako kot druga večja mesta premoglo svoj špital, ki je stal izven mestnega obzidja, v
severnem delu mesta. Njegovi ustanovitelji so bili sredi 14. stoletja grofje Celjski, in sicer Friderik I. in njegova žena Dimuta, ki sta mu dodelila nekaj podložnih posesti. Sinova Ulrich I. in Herman I. sta ga leta
1364 osvobodila vseh fevdalnih dajatev. Špital je povzel svoj patrocinij po zgledu dunajskega špitala sv.
Duha.1 Pripadajoča cerkev ali vsaj večja kapela je bila gotovo zgrajena sočasno ter pod istim pokroviteljstvom, čeravno viri tega izrecno ne omenjajo. Zato
pa je dovolj pričevalna Celjska kronika, v kateri se
cerkev prvič omenja kot ustanova Celjskih. “To cerkev nar poprej imenuje Celjski župnik Joanez Herdmansdorfer v svojem pismu od 9. februara 1468, v
kojem terdi, da je Konrad Lampel (špitalski mojster)
sporočil, naj bi duhoven, ki hodi vun v špital spovedovat, vsako kvaterno saboto pri sv. Duhu mertvaško mašo pel za njega ino njegovo žlahto, za rajne Celjske grofe, vtemeljitelje tega špitala, ino za vse rajne
špitalske očete. Ako so tedaj Celjski grofi vtemeliteli
špitala, ki je ne deleč od cerkve stal, tako so naj berž
oni to cerkev vtemelili”.2

Špital so želeli zaradi nenehne turške nevarnosti preseliti znotraj meja mestnega obzidja, kar jim je v listini iz leta 1459 dovolil naslednik dediščine Celjskih,
Habsburžan, cesar Friderik III. Najprej je bila to hiša
na današnji Gosposki ulici, ki je bila kasneje znana
po imenu “vrata z antikami” (lastnik je okoli portala
vzidal številne fragmente nagrobnikov rimske Cele1

2
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Blaženka First, Ob veduti celjskega mestnega špitala sv. Elizabete, Celjski zbornik 1985.
Ignacij Orožen, Celska kronika, Cerkev sv. Duha, fol. 391.

ie). Špital je bil posvečen sv. Uršuli, vendar ni ostal
dolgo na tej lokaciji. Že leta 1484 je neki Jurij Laiser
stavbišče blizu opatijske cerkve sv. Danijela (današnja Kocenova ul.) prodal za gradnjo novega špitala,
ki je bil dokončan leta 1487, nekaj kasneje, okoli leta
1500 pa še kapela sv. Elizabete Turinške, ki je bila zavetnica bolnih, revnih, pohabljenih in lačnih.

ski cerkvi ali kapeli. Zaradi prostorske stiske špitala
sv. Elizabete je za bivanje obnemoglih nekaj časa služil tudi del špitalske kapele, o čemer pričajo značilne
stenske niše, ki so bile odkrite ne le v samem poslopju špitala, temveč tudi v ladji kapele ob njeni celoviti
prenovi leta 1990. (stenske niše za odlaganje svetil pa
tudi drugih uporabnih predmetov predstavljajo običajni element srednjeveške bivanjske kulture).

Mestni špital s kapelo sv. Elizabete, ki je imel hkrati
status ubožnice in bolnice, je bil dokaj bogata ustanova z lastnim gospodarstvom. Nekaj premoženja je
pridobil že od Celjskih, nekaj se ga je nabralo kasneje. Špital je imel svoj hlev ter shrambo za žito s kletjo
za vino, ki je segala vse do mestnega obzidja pri Vodnem stolpu. Imeli so “trančo” (zapor) v današnji Zagati, lastna zemljišča in donosno gospoščino. Iz zapisnikov tedanjega mestnega sveta v 17. stoletju je
razvidna njegova notranja organiziranost, ki gotovo
ni bila dosti drugačna tudi v srednjem veku, ko je
deloval prvi špital s cerkvijo sv. Duha.

Potem ko so špital preselili v mesto, je bila cerkev sv.
Duha (tako kot tudi cerkvi sv. Maksimilijana in sv. Andreja, ki sta ravno tako stali izven mestnega obzidja),
ob velikem turškem napadu na mesto leta 1452, močno poškodovana. Kakšna je bila cerkvena arhitektura v svoji prvotni, srednjeveški podobi, danes ni jasno, kajti kasneje je bila bodisi temeljito predelana,
bodisi postavljena na novo. Cerkev sv. Duha, ki je
vse do leta 1962 stala ob Koprivnici, je imela obliko
enovito zasnovane triladijske cerkve z renesančnimi
stilno arhitekturnimi prvinami. Torej je prišlo do temeljite preobrazbe v začetku 17. stoletja, ostanki prvotne arhitekture pa so bili uporabljeni kot gotske
spolije.4 V 18. stoletju je bila cerkev že močno zapuščena, zato so prodali cerkveno njivo ter se z izkupičkom lotili njenega popravila. Tako je leta 1777 celjski
zidarski mojster Leopold Tuschinger položil nov
kamniti tlak. Leta 1854 so celo cerkev na novo prekrili s strešno opeko. V 60. letih 19. stoletja so popolnoma prenovili notranjost cerkve z vsemi oltarji, zunanjščino pa nanovo ometali in pobelili.5

Mestni svet je vsako leto iz svojih vrst volil špitalskega
mojstra, kateremu so bili podrejeni špitalski kontrolor, špitalska upravnica ter beraški sodnik. Praviloma
je sem sodil še špitalski zdravnik, ki je prejemal nagrado deloma v naturalijah, deloma v gotovini.3
Kot smo že rekli, je bila glavna naloga srednjeveškega
špitala skrb za obubožane, bolne in obnemogle, ki
jim je nudila tudi versko uteho in bogoslužje v špital-

Pogled na cerkev, album »Celjski pejsažist«, Cilli 1876, gvaš (Pokrajinski muzej Celje, S/962).
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Notranjščina cerkve sv. Duha – pogled proti prezbiteriju, fotografija, avtor neznan (Župnija Celje - Sv. Duh).

Cerkev sv. Duha je obdajalo obzidano pokopališče,
ki je bilo opuščeno konec 19. stoletja, nagrobnike pa
so vzidali v cerkveno zunanjščino.

Štirje vitki kvadratni slopi s porezanimi robovi so delili notranjščino cerkve v širšo glavno ladjo ter ožji
stranski ladji. Slopi ter stenski pilastri, na katerih je
počival profiliran venčni zidec, so nosili loke devetih obočnih polj s križnimi grebeni. Na oboku so bili
medaljoni s freskami svetniških poprsij iz prve polovice 19. stoletja. Prezbiterij je leta 1867 s freskami poslikal Tomaž Fantoni.6 Cerkev je imela v 18. stoletju
štiri oltarje: glavni oltar sv. Duha je leta 1760 postavil
celjski podobar in kipar Janez Petrošnik. Visoki nastavek oltarja je oklepalo stebrovje, pred katerim sta
stala kipa sv. Valentina in neznanega duhovnika svetnika. Sredino oltarnega nastavka je zapolnjevala oljna slika z motivom Apostoli sprejmejo sv. Duha in
podpisom z letnico Giacomo Brollo 1868. V atiki , ki
jo je zaključeval baldahin, je stal kip Kristusa, obdanega s putti. Na obhodnih lokih sta bila kipa dveh
vojščakov. Oltar je pozlatil Ignacij Oblak leta 1867.
Prvotna stranska oltarja sv. Antona Puščavnika in sv.
Katarine iz leta 1662 sta zamenjala oltarja, ki ju je v

Oglejmo si pobliže zunanjo podobo cerkve sv. Duha pred njeno rušitvijo. Bila je pravilno orientirana,
se pravi, da je bila s prezbiterijem obrnjena proti
vzhodu. Prizmatičen zvonik, ki je stal pred ladjo, je
imel piramidasto streho. Sledila je pravokotna ladja
ter nekoliko nižji in ožji prezbiterij s posnetima vogaloma. Levo ob prezbiteriju je bila prizidana pravokotna zakristija. Okenske in vratne odprtine so bile
enostavne, večinoma pravokotne, segmentno ter polkrožno sklenjene pa na zvoniku ter zgornjem delu
ladje. Sicer skromno zasnovano zunanjščino so poživljali številni vzidani nagrobniki iz konca 18. do tretje četrtine 19. stoletja, ki so bili bolj ali manj nepomembni rokodelski izdelki z izjemo sledečih: Helene Tschik iz leta 1795, M. L. Mullejeve iz leta 1799,
Antona pl. Schönfelderna iz leta 1808, Josipa Golda
s segmentnim zaključkom in kronogramom iz leta
1820, Dereanijev iz leta 1821 s kipom žalujoče žene,
Ane Kosserjeve v obliki trapeza s timpanonskim zaključkom iz leta 1830, A. Hautza iz leta 1833, J. Laszniga, izdelanega v klasicističnem stilu, prav tako leta
1833, Pavline Kriehuber s klasicističnim čelom z akroteriji iz leta 1838, Dereanijev z volutastim zaključkom
iz leta 1852 in J. Lassnigov z reliefom Kristusa iz leta
1866.

3

4

5
6
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Janko Orožen, Zgodovina Celja, III. del, Novoveško Celje
(1456–1848), str. 126–128, Celje 1930.
Jože Curk, Sakralni spomeniki na območju občine Celje, Topografsko gradivo I, str. 37–39, Zavod za spomeniško varstvo
Celje, 1966.
Ignacij Orožen, Celska kronika, Cerkev sv. Duha, fol. 391–398.
Jože Curk, Sakralni spomeniki na območju občine Celje, Topografsko gradivo I, str. 37–39, Zavod za spomeniško varstvoCelje, 1966.

poznoklasicistični maniri izdelal leta 1861 Mihael Rosenberg. Od prvotnega Katarininega oltarja je ostal
oltarni zaključek s sliko Stvarjenje sveta v štirilistnem
medaljonu, oltarna krila iz akantovja pa so ostanek
oltarja iz prve polovice 18. stoletja. Ob ladjini steni je
stal oltar sv. Janeza Nepomuka, kvalitetno delo iz druge polovice 18. stoletja z osrednjo oltarno sliko mlajšega datuma, ki jo je leta 1868 napravil Nager. Slika
sv. Izidorja v atiki je bila prav tako Nagerjevo delo,
na ogredju pa so stali kipi sv. Mihaela in Jurija ter sv.
Miklavža. Oltar je restavriral 1859 Mihael Rosenberger. Prižnico iz srede 18. stoletja je prav tako restavriral Mihael Rosenberger. Pri glavnem vhodu je stal kropilnik iz prve polovice 17. stoletja, cerkvene klopi pa
so bile lep baročni izdelek “škrinjarskega mojstra”
Joanesa Mertika iz leta 1782, za katere je dobil 200
goldinarjev. V cerkvi je viselo nekaj renesančnih in
baročnih oljnih slik, tako slika sv. Roka s konca 17.
stoletja, slika sv. Alojzija ter slika Marijinega vnebovzetja iz okoli l. 1800, Prihod sv. Duha iz srede 18. stoletja in slika sv. Notburge iz leta 1747.7

laj Boset. Velik zvon so ulili leta 1754. Vsi zvonovi so
bili odstranjeni.
V cerkvi sv. Duha so opravljali sledeča letna cerkvena opravila:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

V 16. stoletju sta bila za cerkev ulita dva zvonova. Leta 1564 je ljubljanski zvonar Lienhardt Giesser ulil mali zvon, srednji zvon pa leta 1658 celjski zvonar Niko7.
7

Jože Curk, Sakralni spomeniki na območju občine Celje, Topografsko gradivo I, str. 38–39, Zavod za spomeniško varstvo
Celje, 1966.

8.

17. januarja na dan sv. Antona, peta sv. maša ob
10. uri pri oltarju sv. Antona;
na velikonočno nedeljo ob 2. uri popoldne procesija od farne cerkve k sv. Duhu, kjer je bila pridiga z večernicami, pa spet procesija nazaj proti
farni cerkvi;
na velikonočni ponedeljek spet procesija k sv.
Duhu, tu sv. opravilo in spet nazaj procesija k farni cerkvi;
drugo nedeljo po veliki noči sv. opravilo;
na dan sv. Marka procesija k sv. Duhu, sveto opravilo in procesija nazaj proti farni cerkvi; “popoldne so cerkveno rajtengo storili inu vsakimu kaplanu po 36 krajc. plačali”;
15. maja na god sv. Izidorja pridiga ob 8. uri, peta žegnana maša pri oltarju sv. Janeza Nepomuka, nato okoli cerkve procesija s štirimi evangeliji (utemeljitelj tega opravila je bil mlinar t. i. hrvaškega mlina na Spodnji Hudinji Prekoršek in
je za to opravilo vsakemu kaplanu dal po 1 gld.);
na binkoštni ponedeljek procesija od farne cerkve, sv. opravilo in procesija nazaj proti farni cerkvi;
26. junija na god sv. Janeza in Pavla ob 9. uri maša pri glavnem oltarju in nato žegnanje sveč;

Pogled na cerkev s potokom Koprivnica in stavbnim nizom ob Vrunčevi ulici, razglednica, odposlana leta 1908, založil
Fritz Rasch (Muzej novejše zgodovine).
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Cerkev sv. Duha v 60. letih 20. stoletja (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje).
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9.

drugo nedeljo po sv. Maksimiljanu spomin cerkvenega žegnanja;
10. na dan vseh svetnikov popoldne pridiga, libera
in procesija po pokopališču (leta 1848 so “na vsih
Svetnikov dan pervokrat celo mertvaško opravilo v tej cerkvi obhajali; predne čase se je obhajalo v farni cerkvi”.);
11. na dan vernih duš ob pol osmih peta maša, libera in procesija po pokopališču;
12. na sv. večer po polnočnicah sv. maša.8

sa jo je močno načel. Nekaj časa je s svojo okolico
služila kot nekakšen skladiščni prostor. Končno se
je morala leta 1962 umakniti novonastajajočemu hotelu Celeia, ki so ga pozidali v njeni neposredni bližini. Na njeni lokaciji so v 80. letih 20. stoletja pozidali velik poslovno-trgovski kompleks, imenovan Srce, cerkev pa je danes le še medel spomin starejše
generacije Celjanov.
Kar nekaj desetletij je moralo preteči, da so konec
80. let prejšnjega stoletja v Novi vasi pozidali namestnico porušene cerkve. Na javnem natečaju leta 1988
je bil za novo cerkev sv. Duha izbran načrt arhitekta
Jožeta Marinka.

Cerkev sv. Duha je bila po drugi svetovni vojni opuščena in je izgubila svojo temeljno, sakralno funkcijo.
Ker je niso vzdrževali, je začela propadati in zob ča-

8
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Ignacij Orožen, Celska kronika, Cerkev sv. Duha, fol. 391 in
392.

SEZNAM RAZSTAVLJENIH EKSPONATOV
PRAVOSLAVNA CERKEV SV. SAVE

14., 15., 16. Notranjost cerkve (Zgodovinski arhiv Celje, Zbirka fotografij Pelikan, a. š. 86 a).

1. Ikona sv. Save, pred porušenjem rešena iz cerkve, avtor Uroš Predić (Pokrajinski muzej Celje).

17. Statistika vernikov v letih 1922–36 (Zgodovinski
arhiv Celje, fond Srbska pravoslavna cerkvena občina Celje, a. š. 1, Kronika, str. 74).

2. Obvestilo o ustanovitvi gradbenega odbora za izgradnjo cerkve, plakat, 1922 (Zgodovinski arhiv
Celje, fond Srbska pravoslavna cerkvena občina
Celje, a. š. 1).

18. Dopisa duhovnika cerkvene občine na Okrajno
sodišče Celje, 1936 in 1937 (Zgodovinski arhiv
Celje, fond Srbska pravoslavna cerkvena občina
Celje, a. š. 1, Kronika).

3. Seznam darovalcev sredstev za izgradnjo cerkve
(Zgodovinski arhiv Celje, fond Srbska pravoslavna cerkvena občina Celje, a. š. 1, Kronika, str. 23
in 24).

19. Zadnji zapis duhovnika cerkvene občine ob vpoklicu v vojaško službo 1. aprila 1941 (Zgodovinski arhiv Celje, fond Srbska pravoslavna cerkvena občina Celje, a. š. 1, Kronika, str. 176 in 177) .

4. Fotografija obreda ob polaganju temeljnega kamna 1. septembra 1929 (Zgodovinski arhiv Celje,
fond Srbska pravoslavna cerkvena občina Celje,
a. š. 1, Kronika).

20., 21., 22. Rušenje cerkve po prihodu nemškega
okupatorja 1941, fotografija (Osrednja knjižnica
Celje).

5. Fotografija polaganja temeljnega kamna 1. septembra 1929 (Zgodovinski arhiv Celje, fond Srbska pravoslavna cerkvena občina Celje, a. š. 1, Kronika).

23. Današnje stanje prostora, na katerem je v letih
1930–1941 stala zgradba cerkve (fotografiral Gašper Domjan).

6. Fotografija pravoslavne cerkve med gradnjo avgusta 1931, pogled z JV (Zgodovinski arhiv Celje,
fond Srbska pravoslavna cerkvena občina Celje,
a. š. 1, Kronika).
7.

24. Kronika srbske pravoslavne cerkvene občine Celje, knjiga (Zgodovinski arhiv Celje, fond Srbska
pravoslavna cerkvena občina Celje, a. š. 1).
25. Seznam vernikov, knjiga (Zgodovinski arhiv Celje, fond Srbska pravoslavna cerkvena občina Celje, a. š. 2).

Fotografija slovesnosti blagoslovitve cerkve 19.
junija 1932, patriarh Varnava, (Zgodovinski arhiv
Celje, fond Srbska pravoslavna cerkvena občina
Celje, a. š. 1, Kronika)

26. Evangelij (Zgodovinski arhiv Celje, fond Srbska
pravoslavna cerkvena občina Celje, a. š. 3).

8. Fotografija slovesnosti blagoslovitve cerkve 19.
junija 1932, zbrana množica, v ozadju Ljubljanska cesta (Zgodovinski arhiv Celje, fond Srbska
pravoslavna cerkvena občina Celje, a. š. 1, Kronika).

27. Predmeti, ki se uporabljajo pri obredu (last Srbske pravoslavne cerkvene občine Celje).
28. Duhovnikova obredna oblačila (last Srbske pravoslavne cerkvene občine Celje).

9., 10., 11. Slovesnost blagoslovitve cerkve 19. junija
1932, obhod cerkve (Zgodovinski arhiv Celje,
Zbirka fotografij Pelikan, a. š. 86 a).

CERKEV SV. ANDREJA

12. Cerkev srbske pravoslavne cerkvene občine, v
ozadju evangeličanska cerkev; razglednica (Zgodovinski arhiv Celje, fond Srbska pravoslavna
cerkvena občina Celje, a. š. 1, Kronika).

29. Cerkvica sv. Andreja sredi 18. stoletja, izrez iz: Johannes Hötzel - neznani kopist: Celje z okolico
1750 (1853), objavljena v: Ivan Stopar, Stare celjske upodobitve, str. 41.

13. Poziv ministrstva za gradnje k imenovanju člana
v komisijo za kolavdacijo cerkvene zgradbe, 1932
(Arhiv Republike Slovenije, fond Banska uprava,
tehnični oddelek).

30. Pogled na cerkvico sv. Andreja s severa konec 19.
stoletja; v letih 1856–1906 so jo uporabljali evangeličani (Zgodovinski arhiv Celje, Zbirka fotografij).
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31. Načrt za postavitev novega ostrešja na cerkvi sv.
Andreja, ko so jo preuredili za potrebe evangeličanov, izdelal Franz Schmidt, 1856 (Zgodovinski
arhiv Celje, Okrajni urad Celje, a. š. 3, a. e. 119).

42. Razglednica z motivom evangeličanske Kristusove cerkve v Celju, založil Purger & Co. München
(Zgodovinski arhiv Celje, Zbirka razglednic).
43. Celje, evangeličanska cerkev in župnišče neposredno pred I. svetovno vojno, pogled z juga, razglednica, založil Albin Sussitz, Gradec 1913 (Muzej novejše zgodovine Celje).

32. Načrt gradnje prizidka k cerkvi sv. Andreja, ki je
služil kot župnišče, prerez in razporeditev prostorov, merilo 1 : 100, 1884 (Zgodovinski arhiv
Celje, Mestna občina Celje, a. š. 30, del. št. 822).

44. Člani celjske evangeličanske občine pred vhodom v cerkev po bogoslužju; v: Bilderbuch unsrer Cillier evangelischen Gemeinde, 1924
(Osrednja knjižnica Celje, F 299).

33. Evangeličansko župnišče s cerkvijo sv. Andreja,
pogled z vzhoda, razglednica, založil Fritz Rasch
(Muzej novejše zgodovine Celje).
34. Priložnostna razglednica, izdana ob odprtju dozidanega in prenovljenega evangeličanskega
župnišča 5. julija 1902 (Muzej novejše zgodovine Celje).

45. Zaraščena zunanjost evangeličanske cerkve neposredno pred rušenjem, avtor neznan (Zgodovinski arhiv Celje, Zbirka fotografij, sig. 106).
46. Opustošena notranjost hrama, pogled proti oltarju, avtor neznan (Zgodovinski arhiv Celje, Zbirka fotografij, sig. 106).

35. (Nepodpisano) dovoljenje okrajnega ljudskega
odbora Celje za preureditev cerkve sv. Andreja v
stanovanjsko poslopje (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje).

47. Kaotično stanje v notranjosti cerkve pred rušenjem, pogled proti koru, avtor neznan (Zgodovinski arhiv Celje, Zbirka fotografij, sig. 106).

36. Sedanji pogled na nekdanje evangeličansko župnišče in stanovanjski objekt na mestu nekdanje
cerkve sv. Andreja (fotografiral Gašper Domjan).

48. Današnji pogled na prostor, kjer je stala evangeličanska cerkev (fotografiral Gašper Domjan).

EVANGELIČANSKA KRISTUSOVA CERKEV

49. Množica ob polaganju temeljnega kamna za novo evangeličansko cerkev na Otoku (Bilderbuch
unsrer Cillier evangelischen Gemeinde, 1924). V
»slikanici« je na kratko opisana zgodovina celjskih evangeličanov, obogatena z risbami, slikami in fotografijami.

37. Vabilo na slovesnost ob 50-letnici evangeličanske
občine in položitvi temeljnega kamna za gradnjo nove cerkve na Otoku (Zgodovinski arhiv
Ljubljana, Protestantska cerkvena občina, a. š. 4).
38. Dopis z glavo Gradbenega odbora za izgradnjo
evangeličanske cerkve ljubljanski evangeličanski
občini, s katerim obveščajo o poteku prireditev
ob položitvi temeljnega kamna (Zgodovinski arhiv Ljubljana, Protestantska cerkvena občina, a.
š. 4).

50. Podstavek s krstilnika z napisom: »Lasset die
Kindlein zu mir kommen und wehret Ihnen nicht
denn solcher ist das reich Gottes« (Evangeličanska cerkvena občina Ljubljana).
51. Sveto pismo, »Die Heilige Schrift, Alten und neuen Testaments verdeutsch von D. Martin Luther«
(Evangeličanska cerkvena občina Ljubljana).

39. Carl Steinhofer, Tloris nove cerkve, merilo 1 : 100,
1904 (Zgodovinski arhiv Celje, Mestna občina Celje, a. š. 39, del. št. 493).

52. Hišna postila, »Dr. Martin Luther’s Haus Postille«
(Evangeličanska cerkvena občina Ljubljana).

40. Gradnja nove evangeličanske cerkve na Otoku,
avtor neznan (Zgodovinski arhiv Celje, Zbirka fotografij).

53. Fotografija superintendenta dr. Schacka, ki je blagoslovil temeljni kamen in posvetil evangeličansko cerkev v Celju (Evangeličanska cerkvena občina Ljubljana).

41. Carl Steinhofer, Podolžni prerez, merilo 1 : 100,
1904 (Zgodovinski arhiv Celje, Mestna občina Celje 1850–1918, a. š. 39, del. št. 493).

54. Vabilo na posvetitev evangeličanske Kristusove
cerkve v Celju, 1906 (Zgodovinski arhiv Ljubljana, Protestantska cerkvena občina, a. š. 5).
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67. Tloris cerkve sv. Duha, risba iz knjige Marjana Marolta, Umetnostni spomeniki Slovenije III, Dekanija Celje, Maribor 1931.

CERKEV SV. DUHA
55. Cerkev sv. Duha z obzidanim pokopališčem, detajl z vedute: Celje leta 1750, kopija akvarelirane
perorisbe izgubljenega originala Johannesa
Hötzla, nastala leta 1853 (objavljena v: Ivan
Stopar, stare celjske upodobitve, str. 41).

68. Notranjščina cerkve sv. Duha – pogled proti prezbiteriju, fotografija, avtor neznan (Župnija Celje Sv. Duh).
69. Oltar sv. Katarine in prižnica, fotografija, avtor
neznan (Župnija Celje - Sv. Duh).

56. Veduta celjskega mestnega špitala sv. Elizabete,
kolorirana perorisba iz prve polovice 18. stol.
(Zgodovinski arhiv Celje, MOC).
57. Detajl kopije Franciscejskega katastra iz leta 1825
s cerkvijo sv. Duha ter obzidanim pokopališčem.

70. Notranjščina cerkve sv. Duha – pogled proti koru, fotografija, avtor neznan (Župnija Celje - Sv.
Duh).

58. Kopija Franciscejskega katastra iz leta 1825 s cerkvijo sv. Duha, čez katero je vrisan sedanji poslovno-trgovski kompleks Srce (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje).

71. Kapela Antona Slomška v opatijski cerkvi sv. Danijela, oltarno sliko obdajajo angeli z glavnega
oltarja cerkve sv. Duha, fotografija (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenie, Območna enota Celje).

59. Cerkev sv. Duha, desno nekdanji Nemški dijaški
dom na Mariborski cesti, razglednica, odposlana leta 1919, založila Goričar in Leskovšek (Muzej novejše zgodovine Celje).

72. Nova cerkev sv. Duha v Novi vasi (fotografiral Gašper Domjan).
73. Pogled na cerkev, album »Celjski pejsažist«, Cilli
1876, gvaš (Pokrajinski muzej Celje, S/962).

60. Pogled na cerkev s potokom Koprivnica in stavbnim nizom ob Vrunčevi ulici, razglednica, odposlana leta 1908, založil Fritz Rasch (Muzej novejše zgodovine).

74. Poslikava na oboku cerkvene ladje iz prve polovice 19. stoletja, fotografija, avtor neznan (Župnija Celje - Sv. Duh).
75. Oltarna slika Apostoli sprejmejo sv. Duha s signaturo Giacomo Brollo in letnico 1868 ter kipa
svetih vojščakov z glavnega oltarja cerkve sv. Duha (Opatijsko-mestna župnija Celje - Sv. Danijel).

61. Vrunčeva ulica danes, ohranjen stavbni niz ob
Vrunčevi ulici (fotografiral Gašper Domjan).
62. Pogled na cerkev s severozahoda, v ospredju Arkova kapelica – Marijino znamenje, akvarel, H.
Klinger 1944 (Pokrajinski muzej Celje, G/XI-8).
63. Cerkev sv. Duha v 60. letih 20. stoletja, Foto atelje
Stane Klemenc, Ljubljana (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje).
64. Zunanjščina cerkve tik pred rušitvijo, desno gradnja hotela Celeia, fotografija, avtor neznan (Župnija Celje - Sv. Duh).
65. Južna cerkvena fasada z renesančnimi okenskimi odprtinami, fotografija, avtor neznan (Župnija Celje - Sv. Duh).
66. Pismo opatijsko-mestnega župnega urada sv. Danijela v Celju Okrajnemu ljudskemu odboru-spomeniškemu uradu Celje (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje).

27

V HIŠI MOJEGA OČETA JE MNOGO BIVALIŠČ …
(O porušenih celjskih cerkvah)
Zgodovinski arhiv Celje,
25. 11. 2003 – 30. 04. 2004
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JOŽE DOMJAN
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