
 

Spoštovani! 
V naši župniji letos praznujemo 40-letnico ustanovitve župnije. Pred tem je bila to podružnica mengeške 
župnije. Cerkev v našem kraju je prvič omenjena l. 1526. Vse od l. 1900 do 1938 je v Trzinu bival stalni 

duhovnik. Prav v ta namen so Trzinci zgradili tudi staro župnišče. Zadnji stalni duhovnik pred ustanovitvijo 
župnije je bil Viktor Kragl, ki je bival v Trzinu od l. 1933 do 1938. V tem času je spisal tudi znamenito Kroniko 

duhovnije Trzin do l. 1938, ki je preživela vojne čase in se v originalu ohranila do danes. Hranimo jo v župnijskem 
arhivu. Ta Kronika je bogat vir dokumentov, slikovnega in drugega gradiva (npr. celotnega seznama vseh 

učencev od ustanovitve enorazrednice v Trzinu l. 1887). Nanjo se večkrat sklicujejo tudi mnogi avtorji v raznih 
zbornikih in vodnikih po našem območju. Ob priložnosti jubileja župnije smo se odločili, da Kroniko izdamo, 

da bo tako dostopna širšemu krogu ljudi, predvsem šolarjem in mladim ter vsem, ki se želijo poučiti in izvedeti 
kaj več o naših koreninah, naši skupni preteklosti.  

Projekt je kar obsežen, saj ima v osnovni lektorirani verziji preko 210 strani običajnega A4 formata brez slik in 
drugega gradiva. Dodan je tudi tekstnokritični aparat. Radi bi, da bi bila izdaja tako pomembnega dokumenta 

za Trzin lepa, prijazna in na nivoju, zato se obračamo tudi na Vas, da z nami sodelujete. 

Obstaja več možnosti objave donatorjev (vsebino določi donator po želji): 

Donatorje bomo objavili na koncu knjige. Vsebino Vašega oglasa (po Vaši izbiri) boste poslali na 
elektronski naslov župnije. Vse donacije zbiramo na račun župnije Trzin:  

SI56 242009063383497, coda: OTHR, namen: KRONIKA, najkasneje do 6. 12. 2014. 

Seveda lahko darujete tudi več ali manj, pač po svojih zmožnostih. Lahko darujete tudi zgolj kot fizična oseba 
in Vas bomo navedli v seznamu donatorjev. 

V upanju, da boste tudi Vi podprli izdajo edinega takega zgodovinskega dokumenta za Trzin, Vas lepo 
pozdravljamo in želimo Božjega blagoslova. 

Dano v Trzinu, pri sv. Florijanu, 3. listopada, na god sv. Viktorina Ptujskega, škofa in mučenca,  
2014. leta po slavnem rojstvu našega Odrešenika Jezusa Kristusa.  

Št.: 50 

Loco ✠ Sigilli 

Boštjan Guček, župnik 

a) cela stran 1000 €

b) pol strani 500 €

c) četrtina strani 300 €

č) osmina strani 200 €

d) samo ime v seznamu 100 €


