
ŽIVLJENJSKA POT 

Do sebe je bil izredno strog, do ljudi 

pa blag. Kdor ga je poznal, ga je spoštoval 

»živega svetnika«. Upamo, da bo to čast 

kmalu tudi uradno dosegel. 

Ta svetniški mož, ki je zajemal vodo 

milosti iz Božjih studencev, je bil sin Suhe 

Krajine. Rodil se je 29. septembra leta 1873 v 

Velikem Lipovcu v župniji Ajdovec (danes 

škofija Novo mesto) kot tretji otrok Jožefa 

Gnidovca in Jožefe rojene Pust. Bil je zelo 

nadarjen zlasti za jezike, odlikovala pa ga je 

tudi trdna volja: kar je hotel doseči je tudi 

dosegel. Po maturi se je brez oklevanja 

odločil za ljubljansko bogoslovje. 

Leta 1896 je bil posvečen v duhovnika. 

Triindvajsetletnega novomašnika je škof 

Missia poslal za kaplana v Idrijo. Zatem je bil 

dve leti (1897-1899) kaplan v Vipavi, kjer je 

malo zahajal v družbo, dokler mu ni cerkveni 

ključar dejal, da je v Vipavo prišel za ljudi. 

Šel je študirat na Dunajsko univerzo, 

zatem pa ga je škof Anton Bonaventura Jeglič 

imenoval za prvega ravnatelja Zavoda svetega 

Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. To 

ustanovo je vodil do decembra leta 1919, ko 

je vstopil v Misijonsko družbo Lazaristov. 

Papež Pij XI. ga je 29. oktobra 1924 

imenoval za škofa v Skopju, kjer je bil škofijski 

sedež že štiri leta prazen. Škofovsko 

posvečenje je prejel 30. novembra 1924 v 

cerkvi Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. 

Za škofovsko geslo si je izbral besede 

apostola Pavla: »Vsem sem postal vse«, za 

svojega vzornika pa svetega Frančiška 

Saleškega, zato se je poslej vedno podpisoval 

»Janez Frančišek«. 

Umrl je na prvi petek 3. februarja 

1939 v sanatoriju Leonišče na Zaloški v 

Ljubljani; in bil 6. februarja pokopan na 

ljubljanskih Žalah med sobrati Lazaristi. 

 

 

 

 

 

 

 

GNIDOVČEVE MISLI 

 

DELO  

Delajte radi, ker je delo dolžnost in spoštujte 

trpljenje pri delu. Delajte tako, da boste zvečer 

utrujeni in si boste želeli počitka. Tako boste 

posnemali Jezusovo trpljenje. A prosim vas, ne 

delajte kot stroji… Delajte z duhom vere. 

 

MOLITEV ZA DRUGE  

Ne preslišite glasu tistih, ki vas prosijo za molitev. 

Vedite, da vas potrebujejo, do so zelo potrebni 

Božje pomoči, ki se izprosi samo z molitvijo. 

Spolnjujte svoje dolžnosti. Bodite zvesti. 

 

ODNOS DO DELA  

Opravljaj službo marljivo, potrpežljivo, z veselim 

srcem in dobrim namenom, da razveseljuješ 

Boga. Svoja dela začni s ponižno molitvijo, z 

molitvijo jih tudi nadaljuj in končavaj. 

 

ODNOS DO LJUDI  

Bodi ljubezniv do vsakega človeka, stori dobro 

vsakemu. Nikoli ne vračaj hudega za hudo. V 

odnosih do ljudi bodi vedno plemenit. Pazi, da 

vedoma nikogar ne razžališ. Prizadevaj si, da boš v 

ljubezni v vsem posnemal Jezusa, ki je pot, resnica 

in življenje. 



 
 

Rim, 22. avgusta 1974 

Naš škof Gnidovec je bil svetnik. 
Vsi smo ga klicali s tem imenom. Bil 
je pravi duhovnik po Jezusovem 
Srcu; blagega in ponižnega srca. 
Ko sem odhajala v misijone, je zame 
maševal, obhajal me je, me 
blagoslovil in rekel: 
»V misijone greste. Dajte Jezusu vse, 
samo Zanj živite, bodite samo 
Njegova, samo Njega ljubite, samo 
Zanj se žrtvujte. Naj vam bo Jezus 
vse v vašem življenju«. 
Prepričana sem, da prosi zame in da 
imam v njem pri Jezusu zaščitnika.   
 

Mati Terezija iz Kalkute 

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO 
 

Gospod Bog,  

Tvoj služabnik Janez Frančišek Gnidovec  

se je iz ljubezni do Tebe  

nesebično ves žrtvoval za uboge.  

Poveličaj ga s čudeži,  

da mu bo Cerkev dodelila čast oltarja  

in nam bo močneje zasvetil njegov zgled. 

Po Kristusu, našem Gospodu.  

Amen. 

 

 
 
Če ste bili morda na njegovo priprošnjo 
uslišani, sporočite na naslov: 
 
Misijonska družba - lazaristi 
Maistrova 2, 1000 Ljubljana 
Telefon: (01) 2302-464 in 041-732-303 
Elektronska pošta: janez.cerar@rkc.si 
Spletna stran: www.gnidovec.si 
 
Ker so priprave na razglasitev za blaženega 
povezane s stroški, je bil ustanovljen 
Gnidovčev sklad. Vaš dar lahko nakažete na: 
 
Misijonska družba – lazaristi 
Maistrova 2, 1000 Ljubljana 
Št. TRR 33000-0001631531 
Namen nakazila: dar v Gnidovčev sklad 

Papež Benedikt XVI. je 27. marca 2010 odobril 

objavo odloka o herojskih krepostih svetniškega 

kandidata, ki je s tem odlokom prejel naslov 

 

ČASTITLJIVI BOŽJI SLUŽABNIK 

JANEZ FRANČIŠEK GNIDOVEC 

 
PRIČEVALEC SVETOSTI 
ČASTILEC EVHARISTIJE 

NEUTRUDNI MISIJONAR 
OČE ODDALJENIH IN UBOGIH 
JUNAK KRŠČANSKE LJUBEZNI 

APOSTOL EDINOSTI 


