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Škofljiški župnik
26. 8. 2018| Ksenja Hočevar
 
Avgusta je praznoval življenjski jubilej 
 

 
 
Jože Tominc, župnik na Škofljici, je avgusta dopolnil 70 let. O njegovi že kar pregovorni skromnosti in
priljubljenosti med škofljiškimi farani priča tudi praznično jutro 7. avgusta, ko nikomur ni govoril, da
praznuje življenjski jubilej, pa so cerkev pri jutranji delavniški maši dodobra napolnili in ga ob koncu
presenetili s čestitkami in pesmijo. 
 
Na Škofljico je prišel pred skoraj četrt stoletja, leta 1994 je komaj dvajset let staro župnijo prevzel od prvega
župnika Petra Kvaternika. Nova cerkev sv. Cirila in Metoda je še »dišala« po novem, komaj osem let pred
tem jo je posvetil nadškof Alojzij Šuštar. Oprema cerkve in župnišča je bila povečini dokončana, ravno v
tistem letu so blagoslovili še nove orgle. Za seboj je takrat že imel dvajset let duhovništva, pa vendar sta bili
župniji Žiri, kjer je bil prvih šest let po posvečenju kaplan, in sv. Vid nad Cerknico, kjer je bil 14 let župnik,
povsem drugačni od velike primestne župnije. »Ko župnik pride v nov kraj, je vedno v negotovosti, kako ga
bodo verniki sprejeli,« pravi duhovnik Tominec. Da na Škofljici s sprejemanjem ne bo težav je odkril že v
prvih dneh, ko je k njemu prišel predsednik ŽPS in ga postavil pred dejstvo: »Gospod župnik, imeli bomo
sejo ŽPS« Spoznal je, da so Škofljičani zavzeti farani, da so pobudniki in pripravljeni poprijeti za delo … Od
več kot dvajsetih skupin, ki se zbirajo v župniji in povečini pri vseh je duhovni voditelj – od treh pevskih
zborov, močne župnijske Karitas in molitvenih skupin, do ŽPS in ključarjev … - župnik Jože »ilustrira«
pridnost in zvestobo župljanov s krasilkami: »Niti enkrat v 24 letih mi ni bilo treba spomniti, da je v soboto
ali pred praznikom treba počistiti in okrasiti cerkev. Sami vedo, kateri od 13 'okrajev' v župniji je na vrsti.«
Da o pomoči, pristavi župnik, »ko smo kupovali in nameščali nove zvonove ali obnavljali podružnični cerkvi
na Gumnišču in v Lanišču ali ko smo pripravljali 'božjo njivo', kjer je danes pokopanih že prek 500 pokojnih,
niti ne govorim. Farani so sami videli, kje so potrebni. Vedno lahko računam nanje in v taki župniji je lepo
biti duhovnik in župnik!« 
 
Tudi sam je vajen poprijeti za delo, to je prinesel že od doma. Pri Globovškarjevih v Šentjoštu nad Vrhniko

https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/avtor/ksenja-hocevar


vir: https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/skofljiski-zupnik?OpenDocument&login 2/2

se je rodil kot trinajsti od štirinajstih otrok. Kar nekaj starejših bratov in sester je že šlo od doma, ko se je
rodil Jože, dve sestri, ki sta po vojni z begunci odšli na Koroško, kasneje pa z ladjo v Ameriko, je prvič videl
na dan svoje nove maše. »Ta dan je bil za našo družino posebej blagoslovljen. Bilo je edinkrat, da smo bili
zbrani vsi: oče, mama in vseh 14 bratov in sester. Nikoli prej in nikoli več potem nismo bili vsi skupaj.« Oče,
ki ga je komunistična oblast v povojnih letih zaprla in ves čas zasliševala, in mama sta – kot še štirje bratje in
sestre – so pokojni, imajo pa strica duhovnika posebej radi številni nečaki; ena od njih, Ana, je šla po stričevi
poti duhovnega poklica, v družbi Marijinih sester dela kot misijonarka v Ukrajini. 
 
Jože Tominc je scela duhovnik. Rad ima Boga, rad ima Cerkev. Rad ima svoje farane. »Najbolj srečen sem v
spovednici, ko vidim, da nekdo doživi milost Božjega odpuščanja,« pravi. Za župljane, okrog 2700 jih je, od
tega okrog 450 rednih nedeljnikov, vsak dan moli. Mnogi se mu priporočajo v molitev, »molim za njihove
potrebe, v boleznih in preizkušnjah, molim pa tudi za tiste, ki so se od Cerkve oddaljili.« Vrata župnišča ima
župnik za obiske in pogovore vedno na stežaj odprta. »Ampak pogosteje kot farani k meni pridem na obisk
na njihov dom jaz. Nedeljska kosila, vsakič pri drugi družini, so že tradicija.« Če ga ne najdejo v cerkvi ali
župnišču, vedo, da je vrtu, kjer pridela toliko zelenjave, da jo še razdaja. 
 
Pred župnikom Tomincem in Škofljičani je posebna jesen: novembra pripravljajo 10-dnevni misijon,
posvetili ga bodo družini. Za geslo so izbrali Nismo sami in prav s temi besedami mu ob jubileju farani v
hvaležnosti kličejo: »Hvala, da ste med nami, z nami in za nas!«  
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