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O Seno!e"ah na podlagi !upnijske kronike

IZVLEČEK

$upnijska kronika je lahko pomemben vir za preu#evanje krajevne zgo-
dovine. Iz nje lahko, poleg informacij o dogodkih v kraju, razberemo, kako 
je svetovno dogajanje vplivalo na !ivljenje v majhni vasici. Koliko podat-
kov bomo na"li, je seveda odvisno od tega, kako vesten je bil duhovnik pri 
zapisovanju v !upnijsko kroniko. Iz tega razloga lahko o nekem obdobju 
izvemo veliko, o drugem obdobju pa bistveno manj ali celo ni#. Pozabiti 
ne smemo niti na veliko mero kriti#nosti, ki je potrebna pri obravnavi nave-
denih podatkov. V pri#ujo#em #lanku je kratko predstavljena zgodovina 
Seno!e# na podlagi tamkaj"nje !upnijske kronike.

Klju!ne besede: !upnijska kronika, !upnik, Seno!e#e, krajevna 
zgodovina.

ABSTRACT

Parish chronicle can be an important source for studying local history. 
Besides information about events in town, we can also understand how 
the world events a'ected life in a small village. How many information we 
will be able to find depends on how conscientious the pastor who wrote 
the chronicle was. This is the reason why for some periods we have a lot of 
information and for others we have few or even none. Also, we should not 
forget a great deal of criticism that is necessary when dealing with written 
facts. In this article is briefly presented the history of Seno!e#e based on 
information from local parish chronicle.

Key words: parish chronicle, pastor, local history, Seno!e#e.
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UVOD

Seno!e#e le!ijo v jugozahodnem delu Slovenije in "tejejo 616 prebival-
cev.1 Kraj pripada ob#ini Diva#a in upravni enoti Se!ana. Danes so nam 
Seno!e#e poznane predvsem kot majhen in razmeroma nepomemben 
kraj, ki le!i ob primorski avtocesti. Neko# ni bilo tako, saj je skozenj peljala 
pomembna pot od Trsta do Ljubljane oz. naprej do Dunaja. Ravno na 
podlagi te prehodnosti je kraj pridobil na svojem pomenu in se razvijal. 
Postal je sredi"#e seno!e"ke kotline, v njem pa se je med drugim !e zgo-
daj izoblikovala !upnija Seno!e#e. Leta 1856 je takratni seno!e"ki !upnik 
Anton Pokorn za#el s pisanjem !upnijske kronike. Od takrat pa do danes so 
nastali "tirje zvezki !upnijske kronike, ki so shranjeni v !upnijskem arhivu v 
seno!e"kem !upni"#u.

Pri#ujo# #lanek je skraj"ana in prilagojena razli#ica moje magistrske 
naloge2, ki je nastala na podlagi zgoraj omenjenih "tirih zvezkov seno!e"ke 
!upnijske kronike in katere namen je bila analiza !upnijske kronike kot vira 
za zgodovino Seno!e#. Ugotoviti sem posku"ala, kaj je v !upnijski kroniki 
sploh zapisano, ali nam ti podatki lahko slu!ijo kot vir pri raziskovanju 
krajevne zgodovine in kaj lahko iz zapisov razberemo. Opirala sem se na 
podatke iz kronike, ostalo literaturo pa sem pritegnila le izjemoma, zato 
ne pozabimo, da je tak"na zgodovina na dolo#enih mestih lahko precej 
pristranska.

V naslednjih vrsticah je najprej predstavljen fizi#en izgled vseh "tirih 
zvezkov !upnijske kronike, v nadaljevanju pa so izpostavljeni tisti kroni"ki 
zapisi, ki opisujejo bistvene dogodke v Seno!e#ah oz. dogajanje, ki je vpli-
valo na !ivljenje tamkaj"njih ljudi in je tako pisalo zgodovino kraja.

1 !tevilo prebivalcev v Seno"e#ah 1. januarja 2020. https://www.stat.si/statweb/News/Index/8857 (dostop: 
februar 2021).

2 Franeti#, Elena. »Sno"ejci kukr je "upnik napisou. Seno"e#e skozi "upnijsko kroniko.« Magistrsko delo, 
Filozofska fakulteta UL, 2019.
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FIZIČEN IZGLED SENOŽEŠKE ŽUPNIJSKE KRONIKE

Kot je bilo omenjeno !e zgoraj, je prvi zvezek !upnijske kronike za#el 
zapisovati !upnik Anton Pokorn leta 1856. Zvezek je nekoliko ve#ji kot A4 
format in ima trde platnice. Zasnovan je bil sicer kot nekak"na trgovska oz. 
carinska knjiga. To lahko sklepamo iz tabele, ki je kot predloga natisnjena 
na vseh straneh, vendar pa to Antona Pokorna ni zmotilo in je zapisoval kar 
#ez tabelo, kar prikazuje Slika 1. Prvi zvezek kronike obsega skupno 66 
strani, ki pa niso o"tevil#ene. Besedilo v nem"kem jeziku je zapisano v celih 
stavkih in v pisani gotici. Pokornova pisava je po ve#ini lepa in #itljiva, zato 
bralec, ki je ve"# te pisave, pri branju nima te!av. Nekoliko te!je je besedilo 
berljivo le na tistih mestih, kjer se je !upniku malce razlilo #rnilo oz. je kak-
"en stavek napisal naknadno in so besede posledi#no nekoliko stisnjene in 
napisane na majhno.

Slika 1: Notranjost prvega zvezka 
seno!e"ke !upnijske kronike.3

3 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 1.
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Prvemu zvezku !upnijske kronike je prilo!enih "e nekaj listov. Pod bese-
dilo, ki je napisano na sedmih straneh, se je podpisal kasnej"i seno!e"ki 
!upnik Marijan Hrvatin, ki je poleg dopisal "e datum, 14. julij 1970. (eprav 
gre sprva sklepati, da je on avtor besedila, pa temu ni tako, saj je besedilo 
le pretipkal iz knjige Postojinsko okrajno glavarstvo: zemljepisni in zgodo-
vinski opis.4

Slika 2: Prednje platnice drugega, tretjega in #etrtega zvezka seno!e"ke !upnijske kronike.

Preostali trije zvezki !upnijske kronike so si med seboj na videz podobni. 
Vsi trije so nekoliko manj"i kot A4 format in imajo trde platnice, od prvega pa 
se razlikujejo po tem, da so to navadni #rtasti zvezki. Vsi seno!e"ki !upniki, 
ki so zapisovali v te tri zvezke !upnijske kronike, so dogajanje opisali v slo-
venskem jeziku in v stavkih. Nekateri so v enem odstavku opisali dogajanje 
v celem letu, drugi so na vrh strani na veliko zapisali letnico in pod njo pisali 
datume ter poleg njih opis dogodka. Tako lahko v enem zvezku najdemo 
razli#ne na#ine zapisov. Vsi pisci seno!e"ke !upnijske kronike so imeli #itljiv 
rokopis in pri branju tako nimamo posebnih te!av.

4 »Postojinsko okrajno glavarstvo: zemljepisni in zgodovinski opis.« Postojna: R. !eber, 1889, 107–117. 
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC–5IBYD6BJ/d48b148e–4d6b–4fd1–91b7–d86002cea589/PDF 
(dostop: maj 2019).
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Drugi zvezek !upnijske kronike obsega 74 strani, ki so !e same po sebi 
o"tevil#ene. Prvi list je bil iz zvezka skoraj v celoti iztrgan in zato se besedilo 
na tretji strani za#ne kar sredi stavka. Prav tako je bilo nekaj listov iztrganih 
na koncu zvezka. Ta zvezek !upnijske kronike opisuje obdobje med letoma 
1901 in 1922, vanj pa so zapisovali trije razli#ni avtorji. Do strani 31 oz. do 
maja 1916 je v kroniko mogo#e zapisoval !upnik Janez Be"ter, ker pa te 
strani zajemajo tudi obdobje pred omenjenim !upnikom, je avtor zapisov 
lahko kateri od ostalih cerkvenih uradnikov. Na to morda namiguje tudi 
dejstvo, da je besedilo pisano v tretji osebi ednine. Obdobje od maja 1916 
do februarja 1921 je na straneh 31 do 70 opisal !upnik Ivan Rihar, ki pi"e 
malo v prvi in malo v tretji osebi ednine. Zadnje strani zvezka so pisane v 
tretji osebi mno!ine in opisujejo obdobje od februarja 1921 do za#etka leta 
1922, obdobje, ko je v Seno!e#ah !upnikoval Franc Rupnik.

Izpostavimo, da je v drugem zvezku !upnijske kronike na straneh 64 
in 65 prvi# prilepljen #asopisni #lanek. (lanek nosi naslov Odprto pismo 
g. cav. Faustu Cavaliju, civ. kom. v Postojni in je datiran s 14. septembrom 
1920, v kroniko pa ga je prilepil !upnik Rihar, ki je hkrati tudi avtor #lanka.

Drugemu zvezku !upnijske kronike je prilo!enih "e nekaj listov, ki so 
naslovljeni kot Kronika Katoli"kega slovenskega izobra#evalnega dru"tva v 
Seno#e!ah. Poleg naslova je zapisano, da je bila ta sestavljena julija 1910 
»na podlagi ustmenih sporo!il in lastnih do#ivljajev« Antona )ifrarja, ki je bil 
tajnik dru"tva.5 Na "tirih straneh je opisana ustanovitev dru"tva, prireditve 
in ostale dejavnosti, s katerimi so se ukvarjali #lani dru"tva do leta 1916. V 
besedilu naletimo na tri razli#ne pisave, vendar ne moremo z gotovostjo 
trditi, kdo je zaslu!en za te zapise.

Tretji zvezek !upnijske kronike nam daje vpogled v dogajanje od za#etka 
leta 1922 do avgusta 1968. Zvezek obsega 103 strani, ki sta jih avtorja zapi-
sov, !upnika Janez Vilhar in Rado )onc, ve#inoma o"tevil#ila. Od vseh seno-
!e"kih !upnikov je bil pri zapisovanju v kroniko najbolj skromen prav Janez 
Vilhar. Vsakemu letu je namre# namenil le nekaj vrstic, ponekod tudi eno 
samo ali niti ene. Tako obdobje od za#etka leta 1922 do druge svetovne 

5 »Kronika Katoli$kega slovenskega izobra"evalnega dru$tva v Seno"e#ah«, 1.
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vojne opi"e na vsega skupaj 12 straneh. Obdobje druge svetovne vojne je 
opisano na straneh 12 do 19, vendar Vilhar tega ni zapisoval sproti, ampak 
"ele po koncu vojne, ko se je vrnil iz konfinacije. Povojno obdobje do leta 
1957 je opisano na straneh 19 do 27, kasneje pa Vilhar nekaj let v kroniko 
ne vpi"e ni#esar. Vilhar je bil torej precej redkobeseden in tako imamo za 
obdobje njegovega !upnikovanja v Seno!e#ah, ki je trajalo kar 40 let, le 
skopih 27 strani. To se spremeni, ko aprila 1962 v Seno!e#e pride !e ome-
njeni !upnik )onc, ki je avtor vseh ostalih strani v tretjem zvezku !upnijske 
kronike. Poleg bogatih zapisov in ve# prilo!enih #asopisnih #lankov, osmr-
tnic, telegramov, razli#nih vabil in podobnega je v kroniko prvi# prilepil tudi 
fotografijo oz. skupno kar 24 fotografij.

Zadnji, #etrti zvezek seno!e"ke !upnijske kronike na skupno 51 neo"te-
vil#enih straneh, opisuje dogodke po letu 1968. Tudi v ta zvezek sta zapi-
sovala le dva !upnika. Marijan Hrvatin je na prvih 25 straneh zapisoval 
dogodke, ki so se zgodili od avgusta 1968 do avgusta 1976. Ostalo polo-
vico zvezka je Ivan Furlan zapolnil z opisi dogajanja med avgustom 1976 
in avgustom 1982. Oba omenjena !upnika sta v kroniko prilepila ali prilo-
!ila tudi ve# fotografij, #lankov, vabil in podobnega. Kasnej"i !upnik Franc 
Raspor sicer ni ni#esar zapisal, ampak je v kroniko le prilo!il nekaj #asopi-
snih #lankov. Sedanji !upnik Pavel Kodelja pa ni v kroniko niti ni# zapisal niti 
ni#esar prilo!il.

ZGODOVINA SENOŽEČ NA PODLAGI ŽUPNIJSKE 
KRONIKE

Kot omenjeno, za#ne seno!e"ko !upnijsko kroniko pisati Anton Pokorn 
leta 1856. Presenetljivo je dejstvo, da Pokorn ne za#ne pisati kronike z 
dogodki, ki so se zgodili v #asu njegovega slu!bovanja, ampak zapi"e 
celotno zgodovino seno!e"ke !upnije vse od njene ustanovitve. Od kod je 
Pokorn #rpal zgodovinske podatke, ni navedeno in zato moramo zapise 
prou#evati z ustrezno mero kriti#nosti. Le pri dveh odstavkih, pri poglavju 
o zgodovinskih datumih seno!e"ke fare in pri poglavju o politi#nih datumih 
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!upnije Seno!e#e, je podpisan Hitzinger, vendar lahko na podlagi pisave 
sklepamo, da je njegovo ime zapisal !upnik Pokorn.6

V kroniki je tako zapisano, da naj bi seno!e"ka !upnija izvirala iz hreno-
vi"ke dekanije, vendar je Hitzinger mnenja, da bi morali njen nastanek iskati 
v Tomaju in ne Hrenovicah.7 Cono in Volricus Memigliano sta leta 1275 od 
oglejskega patriarha v fevd dobila grad in vas Seno!e#e, !upnijski patronat 
na Krasu pa naj bi pripadel tr!a"kemu "kofu. Ob koncu 14. stoletja so si gro-
*e Walsee, kot gospodje Krasa, prisvojili patronat nad kra"kimi !upnijami 
in s tem zanetili spor s tr!a"kim "kofom, kar je bilo leta 1437 predlo!eno 
baselskemu koncilu in kasneje celo pape!u. Ta je leta 1459 potrdil patronat 
nad kra"kimi !upnijam tr!a"kemu kapitlju. Slednji je #ez nekaj let sklenil 
poravnavo z Walseeji, s #imer so ti postali patroni omenjenih !upnij, v 
zameno pa so kapitlju pla#evali menzale. Po izumrtju grofov Walsee je pre-
"el cerkveni patronat in zemlji"ko gospostvo na Krasu na cesarja Friderika 
IV. Po navedbah Postojinskega okrajnega glavarstva naj bi seno!e"ki grad 
v 16. stoletju pripadel Frankopanom, za njimi pa Lambergom.8 Nato pa je 
leta 1660 patronat nad !upnijo skupaj z zemlji"kim gospostvom Seno!e#e 
pre"el na kneze von Porcia.9 $upnija Seno!e#e, ki je nekdaj sodila pod 
tr!a"ko "kofijo, je 29. junija 1831 pre"la pod okrilje ljubljanske "kofije, vendar 
pa se je v seno!e"ki !upniji "e skoraj 20 let ohranil bogoslu!ni red tr!a"ke 
!upnije.10

Kljub dolgi zgodovini seno!e"ke !upnije je najstarej"i zapis v seno!e"kih 
mati#nih knjigah, ki ga sicer najdemo v poro#ni knjigi, datiran "ele s 6. 
januarjem 1684. Krstna knjiga se za#ne s 14. januarjem 1684, mrli"ka pa 
20. februarja 1718.11 Da v !upnijskem arhivu ni starej"ih listin Pokorn pripi"e 
dejstvu, da je staro !upni"#e z !upnijskim arhivom pogorelo v uni#ujo#em 
po!aru. Prvotno !upni"#e naj bi namre# stalo na zemlji"#u, ki se je "e v #asu 

6 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 1, 3.

7 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 1.

8 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, 3.

9 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 1, 3.

10 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 4.

11 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 2.



Razprave | 41

O Seno!e"ah na podlagi !upnijske kronike

Pokorna imenovalo Stari farov! in le!i pod grajskim gri#em. Po Pokornovih 
navedbah sicer v !upnijskem arhivu ne obstaja nobena listina, ki bi se 
navezovala na obstoj nekdanjega !upni"#a, vendar od kje naj bi sicer pri"lo 
ime, se spra"uje. Da je staro !upni"#e res pogorelo, Pokorn sklepa na pod-
lagi ustnih virov in trditev njegovih sodobnikov, ki so se spominjali, kako je 
!upnik nekaj #asa stanoval v gra"#ini.12 Novo !upni"#e je bilo zgrajeno na 
nekdanji posesti rodbine Garzarolli, od katerih je zemlji"#e odkupil knez 
Porcia in ga namenil !upni"#u,13 na kar nas opominja tudi napis iz leta 1792 
nad vhodom na !upnijsko dvori"#e. Pokorn nam tudi podrobno opi"e, kako 
je izgledala notranjost !upni"#a v njegovem #asu.14

Na za#etnih straneh prvega 
zvezka !upnijske kronike je 
Pokorn zapisal seznam seno-
!e"kih !upnikov (Slika 3), ki ga je 
sestavil po matriki, ki se za#ne 
6. januarja 1684; seznam iz 
leta 1395 je bil namre# uni#en, 
najverjetneje v zgoraj omenje-
nem po!aru.15 Na seznam so se 
vpisovali tudi kasnej"i !upniki, 
manjka le sedanji !upnik Pavel 
Kodelja, ki je v Seno!e#e pri"el 
leta 2002.

Slika 3: Seznam !upnikov v Seno!e#ah 
po matriki z dne, 6. januarja 1684.16

12 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 45.

13 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 45.

14 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 44.

15 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 5.

16 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 5.
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Posebno poglavje je !upnik Pokorn namenil topografiji Seno!e# in oko-
lice.17 V njem nam predstavi lego !upnije, ki je sredi 19. stoletja pripadala 
de!eli Kranjski, in katere ozemlje opi"e kot eno samo kotlino, omejeno z 
vzpetinami, #ez katere piha silovita burja. Seno!e"ka !upnija je takrat 
vklju#evala kraje Seno!e#e, La!e, Poto#e, Dolenja vas, Senadole in Gabr#e. 
Poleg splo"nih zna#ilnosti obmo#ja so v kroniki opisani tudi vsi kraji v !upniji 
skupaj s svojimi lastnostmi. Ti kraji so bili podvr!eni cesarsko–kraljevemu 
okrajnemu uradu s sede!em v Seno!e#ah, !upljani pa so bili skoraj brez 
izjeme podlo!niki nekdanjega zemlji"kega gospostva Seno!e#e. Ob koncu 
leta 1856 je bilo v !upniji 2432 prebivalcev, ki so vsi pripadali katoli"ki cerkvi.

$upnik Anton Pokorn se je potrudil tudi pri zapisih o stanju same !upnije 
v njegovem #asu ter stanju vseh cerkva v !upniji. Kot prvo predstavi farno 
cerkev sv. Jerneja v Seno!e#ah, katere cerkven patrocinij se "e danes obhaja 
na nedeljo po godu sv. Jerneja, 24. avgusta.18 Po Pokornovih navedbah se o 
gradnji cerkve, zidane v obliki kri!a, ni ohranila nobena listina, vendar sam 
sklepa, da je bila cerkev leta 1613 sezidana na ru"evinah starej"e cerkve, 
hkrati pa ne izklju#uje niti mo!nosti, da je bila cerkev na tem mestu zgrajena 
prvi# in se je pred tem kot farna cerkev uporabljala cerkev sv. Roka. V prvi 
polovici 19. stoletja je cerkev s petimi oltarji do!ivela ve# obnov. S freskami 
so poslikali nov strop, dodali orgle s "estnajstimi registri, obnovili zvonik in 
zamenjali zvonove. Poleg tega je bilo zgrajeno "e novo pokopali"#e. Nekaj 
besed Pokorn nameni tudi cerkveni opravi, ki se je uporabljala v !upniji, in 
cerkveni blagajni. Na naslednjih straneh so sicer nekoliko kraj"e opisane "e 
podru!ni#ne cerkve; to so cerkev sv. Urha v La!ah, cerkev $alostne Matere 
Bo!je v Dolenji vasi, cerkev sv. Antona Padovanskega v Gabr#ah, cerkev 
sv. Duha v Senadolah, cerkev sv. Jurija v Poto#ah in cerkev Device Marije v 
Seno!e#ah.19 V Seno!e#ah je bila nekdaj "e cerkev sv. Roka, ki je stala na 
grajskem gri#u, in cerkev sv. Helene, ki je stala na istoimenskem hribu v 
bli!ini Seno!e#. Teh dveh cerkva Pokorn v kroniki ne opi"e, kar nakazuje, da 
sta bili sredi 19. stoletja cerkvi !e opu"#eni in po vsej verjetnosti vsaj deloma 
tudi poru"eni. Z enako vestnostjo je Pokorn na"tel "e vse obveznosti in pra-
17 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 6–10.

18 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 11–16.

19 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 16–39.
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vice, ki so jih imeli duhovniki, kaplani, manemisariji, organisti in me!narji v 
Seno!e#ah v tistem #asu.20

V Seno!e#ah je v Pokornovem #asu delovala !upnijska "ola s tremi 
razredi, katere predstojnik je bil kar !upnik sam, katehet je bil manemisarij, 
ostali pouk pa sta pou#evala dva "olska pomo#nika, saj je bil tedanji u#itelj 
upokojen.21 Iz Pokornovih besed lahko sklepamo, da je bilo med letoma 
1838 in 1842 zgrajeno ali obnovljeno "olsko poslopje, ki je imelo poleg dveh 
u#ilnic "e stanovanje za u#itelja in "e eno stanovanje za njegovega pomo#-
nika.22 Pokorn nameni "e nekaj besed "olskemu skladu, ki si je iz leta v leto 
pove#eval, ter pla#am "olnikov, za tem pa poglavje o "oli sklene z bese-
dami, da v !upniji zaenkrat ni nobene nezakonite "ole.23 Nekaj podatkov o 
seno!e"ki "oli zasledimo tudi v Postojinskem okrajnem glavarstvu, vendar 
se ti ponekod razlikujejo od navedb v kroniki.24

Zadnje poglavje prvega zvezka !upnijske kronike je namenjeno !upnij-
skemu ubo!nemu in"titutu. (eprav so drugi Pokornovi zapisi precej iz#rpni 
in podrobni, o ubo!nem in"titutu ni zapisal veliko. Tako izvemo le, da so 
omenjenemu in"titutu pripadla sredstva seno!e"kih bratov"#in, ko so bile 
te po ukazu Jo!efa II. razpu"#ene, nato navede "e nekaj podatkov o vi"ini 
denarnih sredstev, s katerimi je in"titut razpolagal, na !alost pa ne izvemo 
ni#esar o ustanovitvi in delovanju ubo!nega in"tituta.25

Pokornovi nasledniki so pisanje !upnijske kronike zanemarili in posle-
di#no za drugo polovico 19. stoletja nimamo podatkov o dogajanju. Pisanje 
kronike se je nato zopet za#elo v prvih letih 20. stoletja, ko je bil seno!e"ki 
!upnik Ignacij Okorn, vendar lahko na podlagi pisave sklepamo, da on ni 
avtor prvih zapisov v drugem zvezku kronike, temve# je vse do maja 1916 to 
po#el kasnej"i seno!e"ki !upnik Janez Be"ter.

20 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 40–43, 46–53, 61, 62.

21 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 54.

22 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 55.

23 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 56–60.

24 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, 4–6.

25 »Kronika "upnije Seno"e#e 1856«, 63–66.
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Prvi list tega zvezka je iztrgan, zato se besedilo na tretji strani za#ne kar 
sredi stavka. Po vsej verjetnosti so bile prve vrstice (vsaj delno) namenjene 
rodbini Garzarolli, saj se z njo za#ne ohranjeno besedilo kronike. Pisec nam 
na tem mestu opisuje !ivljenjsko pot Franca plemenitega Garzarollija, ki 
je imel v Seno!e#ah precej veliko posest, nadaljuje pa z rivalstvom med 
liberalno usmerjenim Garzarollijem in konservativnim seno!e"kim !upa-
nom Zelenom, ki se je za#elo !e okrog leta 1885, s #imer dobimo vsaj nekaj 
vpogleda v krajevno dogajanje ob koncu 19. stoletja.26 V letu 1890 je bil 
za novega seno!e"kega !upana izvoljen Garzarolli. Sprva osebni boj se je 
s#asoma spremenil v na#elnega in ker je !upnik Okorn ostal zvest Zelenov 
prista", je Garzarolli za#el napadati "e !upnika in Cerkev nasploh. Tako je 
veliko zapisov v tem zvezku kronike namenjenih omenjenemu sporu, ki se je 
vlekel dolga leta in v okviru katerega se je Garzarolli na vse pretege trudil 
odvra#ati ljudi od vere ter cerkvenih dol!nosti.

Z namenom odvrniti !upljane od liberalizma je tedaj "e kaplan, kasneje 
pa seno!e"ki !upni upravitelj, Jakob Kleindienst, leta 1906 ustanovil Marijino 
dru!bo za dekleta.27 V naslednjih letih se je v Seno!e#ah zvrstilo ve# !upni-
kov oz. !upnih upraviteljev, vendar nikomur ni uspelo pritegniti ljudi nazaj 
v cerkev.

V drugem zvezku kronike prvi# naletimo na zapis, da je bilo vlomljeno 
v seno!e"ko farno cerkev.28 To se je zgodilo 13. aprila 1909, ko so tatovi 
ukradli dragoceno mon"tranco, kelih in kanon table. V isto cerkev je bilo v 
prihodnosti vlomljeno "e ve#krat, naslednji# !e #ez eno leto.

Ko je ob koncu leta 1910 v Seno!e#e pri"el nov !upnik Janez Be"ter, je 
bil razo#aran nad videnim. Da bi ljudi pritegnil h kr"#anskemu !ivljenju, je 
uvedel nekaj sprememb pri molitvah, v vseh cerkvah v !upnijah je namestil 
kri!e, lotil se je popravila pokopali"kega zidu, v farni cerkvi je naro#il nare-
diti lesen tlak, obenem pa so prekrili "e streho pri cerkvi Marije Device.29 Ker 

26 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901–1922«, 3.

27 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901–1922«, 5.

28 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901–1922«, 8.

29 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901–1922«, 9–12.
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se je !upniku zdelo, da daje Marijina dru!ba deklet lep zgled, se je zavzel 
za gradnjo dvorane, ki bi slu!ila dru"tvenim prireditvam, in ta je bila do 
jeseni 1912 dokon#ana.30 V istem letu je sodi"#e v Seno!e#ah pridobilo novo 
zgradbo, prav tako je bila tedaj ustanovljena bratov"#ina presvetega Srca 
Jezusovega. Prihodnje leto se je ustanovila "e Marijina dru!ba za !ene, 
prenovile in pokrile so se podru!ni#ne cerkve v Gabr#ah, La!ah, Dolenji 
vasi in Poto#ah, v farni cerkvi pa so leta 1914 zamenjali orgle.

Iz listov, prilo!enih drugemu zvezku !upnijske kronike, razberemo, 
kako je v za#etku 20. stoletja delovalo seno!e"ko Katoli"ko slovensko 
izobra!evalno dru"tvo.31 Opisana je ustanovitev, oprema, ve# prireditev 
dru"tva, nekaj besed je namenjenih tudi njihovemu tambura"kemu zboru. 
Izpostavimo, da dru"tvo ni zamrlo niti med prvo svetovno vojno, ko so #la-
nice dru"tva pletle jopi#e in slamnata obuvala za vojake.

»Na dan sv. Petra in Pavla zve!er se je raznesla govorica po #upniji, da 
sta bila umorjena v Sarajevu prestolonaslednik Franc Ferdinand, nadvoj-
voda in njegova soproga vojvodinja Zofija. Vest je bila resni!na.«32 S temi 
besedami Be"ter opi"e dogodek, ki je postal povod za veliko vojno. Nadalje 
Be"ter precej plasti#no opi"e potek vseh vojnih napovedi, pri #emer opa-
zimo naklonjenost taboru Avstro–Ogrske. Kljub temu lahko dobimo vpogled 
v mi"ljenje ljudi in njihovo dojemanje za#etka vojne. Poleg medsebojnega 
obto!evanja, kdo je kriv za vojno, zaznamo predvsem mra#nost. Vojna je v 
ljudeh zbujala strah in !upljani so se za#eli zatekati k molitvi. Seno!ejce je 
po Be"trovih navedbah povsem pretresel prihod prvih beguncev. Strah se 
je med va"#ani "e pove#al, ko je v vojno vstopila Italija. Prepri#ani so bili, 
da avstro–ogrska vojska ne bo uspela zadr!ati nasprotnika. $e kmalu so 
se zasli"ali streli italijanskih topov, ob #emer so se tresle okenske "ipe. (ete 
vojakov so se skozi vas vrstile ena za drugo. Nekatere so ostale le nekaj 
dni, druge pa tudi ve# tednov. Narodnost vojakov je bila razli#na, najhuj"i 
pa so bili Mad!ari, ki so ljudem nala"# povzro#ali "kodo. Vseskozi sta se 
poglabljali rev"#ina in lakota.

30 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901–1922«, 13–15.

31 »Kronika Katoli$kega slovenskega izobra"evalnega dru$tva v Seno"e#ah«.

32 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901–1922«, 20.
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Veliko vrednost za preu#evanje krajevne ima popis mo! in fantov, ki so 
iz seno!e"ke !upnije od"li v vojsko. $upnik Be"ter je namre# na sedmih stra-
neh kronike naredil seznam, kjer so navedena imena in priimki vpoklica-
nih mo!, njihov poklic, doma#a vas s hi"no "tevilko, pri nekaterih je dodan 
"e kak"en komentar.33 Po teh podatkih je iz vseh vasi seno!e"ke !upnije v 
vojsko od"lo skupno kar 211 mo!.

V letu 1916 je pri"lo do zamenjave seno!e"kega !upnika. Dotedanjega 
Be"tra je nadomestil Ivan Rihar. Tudi on opisuje, da so gmotne in moralne 
razmere postajale vse te!je. Vojakov je bilo vedno ve# in naselili so se 
domala v vsaki hi"i, vklju#no z !upni"#em. )e ve#je gorje pa je !upnijo 
doletelo, ko je 29. septembra 1916 voja"ka oblast prvi# zaplenila cerkvene 
zvonove, ki so jih kasneje pretopili v topove.34 Skupno je bilo cerkvam v 
!upniji odvzetih deset zvonov. (ez slabo leto so bili zvonovi odvzeti "e dru-
gi#; tokrat je !upnija ostala "e brez "tirih.35

Ko so bili Italijani po oktobrski ofenzivi leta 1917 potisnjeni nazaj, se je 
voja"tvo za#elo umikati iz Seno!e# in ljudje so si vsaj nekoliko oddahnili. Ko 
se je vojna bli!ala koncu, je bil v Seno!e#ah 27. oktobra 1918 !ivahen ob#ni 
zbor izobra!evalnega dru"tva, kjer se je zavzeto na#rtovalo prihodnje delo. 
»Vse je bilo pod vtisom ideje Jugoslavije! A na prvo cvetje je pri"la slana!«36

Prvi dan novembra 1918 je seno!e"ki !upnik Rihar naznanil splo"ni shod 
mo! in mladeni#ev, da bi se sestavila Narodni odbor in Narodna stra!a, 
ki sta imela svoje prostore v sodnijski pala#i.37 Za#elo se je razoro!evanje 
umikajo#ega voja"tva. Potem pa so 9. novembra iz smeri Diva#e pri"li prvi 
italijanski vojaki ter zaplenili in pobrali vse zbrano oro!je. $e po nekaj dneh 
so bile umaknjene slovenske zastave, ki so jih zamenjale italijanske. Za#ele 
so se prve aretacije mo"kih, zaradi #esar so nekateri pobegnili #ez demar-
kacijsko #rto v Jugoslavijo. V spor z novo oblastjo je kmalu pri"el tudi !upnik, 

33 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901–1922«, 21–27.

34 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901–1922«, 32.

35 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901–1922«, 34.

36 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901–1922«, 35.

37 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901–1922«, 35.
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saj ni spo"toval prepovedi pridige. Rihar v svojih zapisih sicer "e ve#krat 
omenja nasilje italijanskih vojakov, "e posebej nad !enskami.

Italijanski vojaki so kaj kmalu zasedli in oskrunili cerkev Device Marije v 
Seno!e#ah, v kateri so si uredili skladi"#e, kasneje so si tam namestili pos-
telje, nekaj #asa pa so imeli v njej celo hlev za konje.38 Oskrunjena je bila 
tudi cerkev v Gabr#ah. $e v #asu vojne so si dvorano katoli"kega izobra-
!evalnega dru"tva prisvojili avstro–ogrski vojaki, po vojni pa so si zgradbo 
prilastili Italijani. V njej so uredili kino ter gledali"#e in 18. maja 1919 se je 
odvila prva predstava.39

V prvih dneh leta 1920 so vojaki zapustili Seno!e#e40, vendar s tem ni bilo 
konec terorja. Italijanske oblasti so izkoristile vsako najmanj"o prilo!nost, 
da so lahko ljudi obto!ile delovanja proti oblasti. Tako so, na primer uvedli 
preiskavo proti !upniku Riharju samo zato, ker so slavolok, ki so ga postavili 
ob birmi, okrasili s papirnato verigo iz tribarvnih #lenov. Enako so zatrli 
tudi pevce, ki so se peljali skozi Seno!e#e in med tem prepevali slovenske 
pesmi. S#asoma je zamrlo delovanje Marijine dru!be deklet in tudi katoli-
"ko izobra!evalno dru"tvo je bilo skoraj nedejavno.

$e prve dni leta 1921 je !upnik Rihar resigniral. Za odhod iz !upnije se je 
odlo#il, ko je izvedel za vsebino Saintgermainske pogodbe in pogojev za 
pridobitev italijanskega dr!avljanstva v zasedenih de!elah, poleg tega pa 
je bil pri italijanskih oblasteh na slabem glasu.41 Za novega seno!e"kega 
!upnika je bil postavljen Franc Rupnik. Ta se je !e kmalu po svojem prihodu 
lotil popravila farne cerkve, kjer so prekrili streho, obesili nov zvon ter na 
stranski oltar postavili kip presvetega Srca Jezusovega.

V maju 1921 so potekale volitve v dr!avni zbor v Rimu. Za vse "tiri ob#ine 
seno!e"ke !upnije je bilo skupno voli"#e v Seno!e#ah. Po Rupnikovih bese-
dah je velika ve#ina volila Jugoslovansko narodno stranko, le 11 glasov naj bi 

38 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901–1922«, 38, 47–55.

39 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901–1922«, 42.

40 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901––1922«, 56.

41 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901–1922«, 69.
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"lo komunistom.42 )e ene volitve, prve ob#inske volitve pod Italijo, pa so bile 
15. januarja 1922.43 Na politi#no prizori"#e so takrat stopili mladeni#i, ki so 
se s svojo listo postavili po robu starej"im, in z zmago mlaj"ih se je kon#alo 
33–letno !upanovanje Franca pl. Garzarollija.

Kot smo omenili !e zgoraj, je bilo zadnjih nekaj strani iz drugega zvezka 
kronike iztrganih in tako za#ne naslednji seno!e"ki !upnik Janez Vilhar pisati 
nov, tretji zvezek !upnijske kronike.

Vilhar je v Seno!e#e pri"el zadnje dni novembra 1922. Svoj prihod 
pojasni z besedami, da so italijanske oblasti ve# duhovnikov poslale #ez 
mejo, na zasedeno ozemlje pa so pri"li tisti duhovniki, ki so bili rojeni v teh 
krajih.44 Omenili smo !e, da je bil Vilhar pri zapisih precej redkobeseden in 
za medvojno obdobje tako nimamo prav veliko informacij.

Vsekakor so dobrodo"li podatki o ljudskih "tetjih v letih 1923, 1931 in 1936, 
kjer je navedeno, da je bilo ob prvem "tetju v vseh krajih !upnije skupno 1635 
oseb, pri naslednjem 1453 oseb in ob zadnjem "tetju 1340 oseb.45 Zanimiva 
je tudi navedba, da je ob dr!avnozborskih volitvah aprila 1924 iz seno!e"ke 
fare 152 ljudi volilo fa"iste, 72 Slovence, 84 pa komuniste.46 Spodbudna je 
novica, da je 20. februarja 1927 podru!ni#na cerkev Device Marije, ki so 
jo oskrunili italijanski vojaki, prejela vojno od"kodnino v znesku 2577 lir.47 
S prejetimi sredstvi so cerkev popravili. Prav tako je bila ve#ja prenova 
izvedena v farni cerkvi. Izpostavimo "e zapis, da je 2. novembra 1930 umrl 
nekdanji seno!e"ki !upan Franc pl. Garzarolli, ob #emer !upnik dopi"e, 
da je umrl spravljen z Bogom, #eprav se je toliko let upiral in nasprotoval 
duhovnikom.48

42 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901–1922«, 72.

43 »Kronika "upnije Seno"e#e 1901–1922«, 74.

44 »Kronika "upnije Seno"e#e 1922–1968«, 1.

45 »Kronika "upnije Seno"e#e 1922–1968«, 3, 7, 9.

46 »Kronika "upnije Seno"e#e 1922–1968«, 3.

47 »Kronika "upnije Seno"e#e 1922–1968«, 5.

48 »Kronika "upnije Seno"e#e 1922–1968«, 6, 7.
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Vse pa ni bilo tako ro!nato, saj je nova oblast vseskozi izvajala pritisk in 
si prizadevala za poitalijan#evanje in raznarodovanje ter razvrednotenje 
slovenskega naroda. Med drugim je leta 1931 zahtevala, da se kr"#anski 
nauk pou#uje v italijanskem jeziku, ker pa !upnik tega ni !elel storiti, je bil 
nauk v "oli povsem prepovedan in Vilhar ga je za#el pou#evati v cerkvi.49

Represija se je nadaljevala oz. celo stopnjevala med drugo svetovno 
vojno. Tako kot "tevilni drugi slovenski duhovniki je bil tudi seno!e"ki !upnik 
7. novembra 1940 interniran v Paternopoli.50 V #asu njegove konfinacije ga 
je nadome"#al Alfred Jug, ki je bolj slabo govoril slovensk,o in v kroniko ni 
zapisal ni#esar. Dogajanje v #asu druge svetovne vojne je opisal Vilhar, ko 
se je 30. septembra 1945 vrnil iz konfinacije.51 Sprva opi"e, kako je do konfi-
nacije pri"lo in zanjo obto!i seno!e"ke fa"iste, nato pa sicer splo"no, vendar 
precej nazorno prika!e represijo italijanskih oblasti.52 V Italijo so bili presta-
vljeni slovenski u#itelji, pa tudi cestarji in !elezni#arji, ljudi so silili k vpisu v 
fa"isti#ne organizacije, prepovedali so pou#evanje kr"#anskega nauka "e v 
zakristiji farne cerkve #e", da se s tem pou#uje slovenski jezik, v cerkvi je bilo 
treba peti v italijanskem jeziku, spremeniti je bilo potrebno celo napise na 
nagrobnikih. Vilhar v kroniki navede nekaj primerov, ko so oblasti za!gale 
hi"e, ker naj bi njihovi lastniki pomagali partizanom, iz La! so izselili pre-
bivalce, opisan je tudi dogodek, ko so Nemci v Dolenji vasi "est doma#inov 
postavili pred zid, jih ustrelili, nekatere pa "e !ive vrgli v za!gano stavbo 
dopolavora. Veliko vrednost pri preu#evanju krajevne zgodovine pa ima 
seznam, na katerem je Vilhar skrbno popisal vse tiste doma#ine, ki so bili v 
vojnem #asu ubiti.53

)tevilo prebivalstva na Seno!e"kem se je "e naprej zmanj"evalo, kar 
nam ka!ejo podatki o ljudskem "tetju leta 1946, ko je bilo v celotni !upniji 
Seno!e#e 1052 ljudi.54 Tudi nenaklonjenost oblasti do verskega !ivljenja se 

49 »Kronika "upnije Seno"e#e 1922–1968«, 7.

50 »Kronika "upnije Seno"e#e 1922–1968«, 12.

51 »Kronika "upnije Seno"e#e 1922–1968«, 12–19.

52 »Kronika "upnije Seno"e#e 1922–1968«, 12–16.

53 »Kronika "upnije Seno"e#e 1922–1968«, 16–19.

54 »Kronika "upnije Seno"e#e 1922–1968«, 19.
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je ohranila, #eprav se je po vojni oblast zamenjala. Tako je bila med drugim 
v letu 1948 prepovedana bera, prepovedanih je bilo ve# procesij, v letu 1952 
pa je bil dokon#no ukinjen "e kr"#anski nauk v "oli.55 S tem, ko se je versko 
!ivljenje vse bolj lo#evalo od dr!ave, se tudi zapisi v kroniki za#nejo vse bolj 
posve#ati le cerkvenim zadevam.

$e tako redkobeseden !upnik Vilhar je po letu 1957 pisanje kronike pov-
sem zanemaril in tako vse do leta 1962 nimamo nobenega zapisa. Aprila 
omenjenega leta je na njegovo mesto pri"el Rado )onc, saj je Vilhar resi-
gniral. )onc je !e kmalu po svojem prihodu kupil nekaj opreme ter za#el z 
obnavljanjem cerkva in !upni"#a. Tako je seno!e"ka !upnija dobila elek-
tri#no pe#ico za peko hostij, projekcijski aparat, nekaj duhovni"kih obla#il, 
ve# kri!ev, temeljito so prenovili cerkev v La!ah, vzdr!evalna dela so bila 
izvedena pri farni cerkvi, kjer se je med drugim iz obhajilne mize naredil 
oltar, v cerkev sta bila dodana dva zvo#nika, pred isto cerkvijo pa se je 
posekalo "e nekaj lip in obnovilo stopnice pred njo, preuredilo in obnovilo 
se je tudi !upni"#e. Ker nam )onc vsa obnovitvena dela dokaj natan#no 
opi"e in ponekod prilo!i celo fotografije, so navedbe dragocen vir pri pre-
u#evanju zgodovine, saj imamo o tej temi precej malo podatkov iz drugih 
virov.

)onc je tudi prvi, ki je !upljane peljal na ve# romanj, kar zabele!i v kro-
niko ter v#asih doda "e fotografijo romarjev. Romanja so bila med ljudmi 
lepo sprejeta in tudi sicer se je za#elo versko !ivljenje v !upniji nekoliko 
popravljati, k #emur je verjetno pripomogla tudi uvedba slovenskega jezika 
pri sveti ma"i. Prva sveta ma"a v sloven"#ini je v Seno!e#ah potekala 7. 
marca 1965.56

Nekaj podatkov o zgodovini kraja izvemo tudi iz zapisa, ki je datiran s 
27. avgustom 1967. Ta dan se je v Seno!e#ah obhajalo sv. Jerneja, hkrati 
pa je potekalo odkritje spomenika padlim borcem, ob #emer so prodajali 

55 »Kronika "upnije Seno"e#e 1922–1968«, 21–27.

56 »Kronika "upnije Seno"e#e 1922–1968«, 72.
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tiskane bro"urice o Seno!e#ah.57 Naslov knji!ice v kroniki sicer ni omenjen, 
vendar je to najbr! knji!ica Seno#e!e v borbi in izgradnji.58

Ve# zapisov je namenjenih prometnim nesre#am, ki so se dogodile v 
okolici Seno!e#, kar nekaj je omemb o smrtih oz. pogrebih cerkvenih dos-
tojanstvenikov, prilo!enih je tudi ve# #asopisnih #lankov. Rado )onc v svo-
jem zadnjem zapisu v kroniko, ki nosi datum 29. avgust 1968, naznani svoj 
odhod, s #imer se zaklju#i tretji zvezek !upnijske kronike.59

Za novega seno!e"kega !upnika je bil imenovan Marijan Hrvatin. Ta 
je bil pri zapisovanju !upnijske kronike sprva nekoliko redkobeseden, do 
konca njegovega !upnikovanja leta 1976 pa se je to nekoliko spremenilo. 
Kroni"ki zapisi nam pri#ajo, da je tako kot njegov predhodnik tudi Hrvatin 
priredil ve# romanj, da bi popestril duhovno !ivljenje. Nadaljevala so se 
tudi obnovitvena dela pri podru!ni#nih cerkvah. Izpostavimo, da so bile 
poleti 1972 v cerkvi v Dolenji vasi odkrite srednjeve"ke freske na stropu 
prezbiterija, za katere je poskrbel restavrator iz Zavoda za spomeni"ko 
varstvo Nova Gorica.60 Farna cerkev je poleg drugih manj"ih obnov in novih 
klopi dobila "e nov zvonik, zgrajen v oglejskem slogu. )ele leta 1974 je bila 
asfaltirana pot od glavne ceste skozi Seno!e#e do !upnijske cerkve, ki je 
bila vse do tedaj makadamska.

Sredi avgusta 1976 je Hrvatin zapustil Seno!e#e in !upnikovanje pre-
pustil Ivanu Furlanu, ki je bil "e zadnji, ki je v kroniko dejansko zapisoval. Kot 
pri predhodniku je ve#ina zapisov posve#enih opisom romanj ter popravi-
lom cerkva in !upni"#a, v okviru katerih je "lo predvsem za obnove streh. 
Neprijetna je bila novica, da so v no#i s 7. na 8. junij 1981 vlomili v !upnijsko 
cerkev ter odnesli korpus s kri!a in deset medeninastih sve#nikov, starih 
od 150 do 300 let.61 Z vidika preu#evanja lokalne zgodovine je zanimiva 

57 »Kronika "upnije Seno"e#e 1922–1968«, 97, 98.

58 Savnik, Roman, ur. Seno"e#e v borbi in izgradnji. Seno"e$ka pokrajina v preteklosti in sedanjosti. 
Seno"e#e: Krajevni odbor ZB NOV, 1967.

59 »Kronika "upnije Seno"e#e 1922–1968«, 103.

60 »Kronika "upnije Seno"e#e 1968«, 15.

61 »Kronika "upnije Seno"e#e 1968«, str. 45.
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"e navedba, ki govori, da je bila 4. julija 1981 v Seno!e#ah proslava ob 
stoletnici obstoja gasilskega dru"tva.62

$upnik Furlan ob koncu svojega slu!bovanja v Seno!e#ah le kratko 
zapi"e, da je bil 16. julija 1982 z dekretom preme"#en v Tomaj. Novemu 
!upniku za!eli veliko sre#e in bo!jega blagoslova,63 s #imer se zaklju#i tudi 
kronika seno!e"ke !upnije. Po Furlanu je v Seno!e#e pri"el !upnik Franc 
Raspor, ki je v kraju ostal kar 20 let, vendar v kroniko ni zapisal niti besede, 
vseeno pa je vanjo le vlo!il nekaj #asopisnih #lankov. Nekaj #lankov je name-
njenih posvetnim temam, dva sta posve#ena blagoslovu zvonov v La!ah, 
eden govori o !upnikovem !ivljenju, naslednji opisuje obele!itev diamantne 
ma"e nekdanjega seno!e"kega !upnika Alfreda Juga in doma#ina Franca 
Koritnika, zadnji pa govori o blagoslovu novega kipa sv. Marjete, ki je bil 
postavljen v cerkvi sv. Duha v Senadolah. V slednjem je omenjen odhod 
Rasporja iz !upnije, kar je tudi edini zapis o koncu njegovega !upnikovanja 
v Seno!e#ah. Za njim je vodenje seno!e"ke !upnije prevzel Pavel Kodelja, 
ki pa zaenkrat v kroniko ni zapisal "e ni#esar, prav tako ni prilo!il nobenega 
#asopisnega #lanka oz. kakr"nega koli drugega zapisa. Pisanje seno!e"ke 
!upnijske kronike je tako zamrlo, mogo#e pa se #ez #as zopet obudi in nam 
postre!e z novimi podatki o razvoju kraja.

ZAKLJUČEK

Morda bi sprva najprej pomislili, da gre pri !upnijski kroniki le za nek 
spisek !upnikovih opravil, vendar nam ti zapisi ponujajo veliko ve# informa-
cij za preu#evanje krajevne zgodovine, kar smo v #lanku posku"ali dokazati 
na primeru !upnijske kronike iz Seno!e#.

Med preu#evanjem !upnijske kronike lahko seveda opazimo, da je vsak 
izmed !upnikov zapisoval in poudarjal razli#ne stvari. Nekateri so se veliko 
bolj osredoto#ali le na duhovno !ivljenje, drugi so vklju#iti tudi dogodke, ki 
z vero nimajo veliko skupnega. Nekateri so bili tudi precej bolj »zgovorni« 

62 »Kronika "upnije Seno"e#e 1968«, str. 46, 47.

63 »Kronika "upnije Seno"e#e 1968«, str. 51.
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kot drugi. Prav tako vsi podatki niso vedno dobesedno napisani, ampak se 
skrivajo med vrsticami.

Ob branju zapisov pa ne smemo pozabiti, da so dogodki predstavljeni 
na na#in, ki je ustrezal duhovnikom ter posredno tudi katoli"ki Cerkvi in tako 
ne gre vedno za objektivna dejstva. Posebej opazna je pristranskost pri 
opisovanju spora med liberalci na eni in !upnikom ter ljudmi, ki so odkrito 
priznavali vero, na drugi strani. Preu#evanja se moremo torej lotiti z veliko 
mero kriti#nosti in distance ter ne smemo kar takoj verjeti vsem navedbam. 
Vsekakor pa je !upnijska kronike lahko dragocen vir in dobra odsko#na 
deska za raziskovanje zgodovine nekega kraja ter njegove okolice.
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POVZETEK

V pri#ujo#em #lanku je predstavljena kratka zgodovina Seno!e# na 
podlagi zapisov iz tamkaj"nje !upnijske kronike. Ta je zapisana v "tirih 
zvezkih velikosti A4 formata. Prvi zvezek je zapisan v pisani gotici in nem-
"kem jeziku, preostali trije zvezki pa so pisani v sloven"#ini, dodani so jim 
tudi #asopisni #lanki, fotografije, vabila na misijone in podobno.

(eprav se zapisovanje seno!e"ke !upnijske kronike za#ne "ele leta 
1856, takratni !upnik Pokorn v kroniki opi"e tudi starej"e dogajanje. Tako je 
v prvem zvezku opisana zgodovina fare vse od njene ustanovitve, nadalje 
je predstavljena topografija kraja in okolice, opisano je stanje vseh cerkva 
v !upniji, na"tete so obveznosti in pravice duhovnika, kaplana, manemi-
sarija, organista in me!narja, predstavljena je !upnijska "ola, na koncu pa 
je nekaj navedb o $upnijskem ubo!nem in"titutu. Pri prvem zvezku velja 
"e posebej izpostaviti seznam, na katerem so zapisani seno!e"ki !upniki. 
Preostali trije zvezki niso tako sistemati#no urejeni, ampak nam v krono-
lo"kem zaporedju predstavljajo krajevno dogajanje. V za#etnih zapisih 
drugega zvezka, ki se za#ne z letom 1901, je poudarjen spor med liberalno 
usmerjenim Garzarollijem in konservativnim !upanom Zelenom, kar je 
kasneje preraslo v na#elni boj uperjen proti !upniku oz. Cerkvi nasploh. V 
#asu prve svetovne vojne iz zapisov razberemo strah, bedo in te!ek polo-
!aj va"#anov. Dragocen vir za preu#evanje krajevne zgodovine je seznam 
vseh vpoklicanih mo!, ki so iz seno!e"ke fare od"li na razli#na boji"#a. 
Stiska ljudi se je v obdobju med obema vojnama "e pove#ala zaradi raz-
narodovalne politike nove oblasti, vendar je bil takratni seno!e"ki !upnik 
precej redkobeseden in tako nimamo prav veliko podatkov o dogajanju 
v kraju. Med drugo svetovno vojno je bil seno!e"ki !upnik konfiniran, zato 
je o dogajanju med vojno pisal "ele po svoji vrnitvi v Seno!e#e ob koncu 
vojne. V kroniko je zapisal tudi seznam vseh doma#inov, ki so v vojni izgubili 
!ivljenje. V obdobju po vojni se veliko kroni"kih zapisov posve#a »manj"im« 
krajevnim dogodkom, kot so npr. prometne nesre#e v okolici, in romanjem, 
ki so jih za#eli organizirati seno!e"ki !upniki. Za preu#evanje krajevne zgo-
dovine pa so mogo#e nekoliko bolj zanimivi opisi obnov !upni"#a in vseh 
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cerkva v !upniji. Pisanje seno!e"ke !upnijske kronike je zamrlo na prelomu 
21. stoletja, s prihodom sedanjega seno!e"kega !upnika.

Kot je razvidno iz #lanka, so nekateri dogodki, opisani v kroniki, omejeni 
le na kraj in niso tako zanimivi za preu#evanje, spet drugi zapisi pa naka-
zujejo na precej "ir"e procese, ki so se odvijali v dolo#enem obdobju. Prav 
tako niso bili vsi avtorji zapisov enako »zgovorni«. Poleg tega moramo biti 
pri prou#evanju kronike dovolj kriti#ni, saj so zapisi na dolo#enih mestih 
precej pristranski. Kljub temu pa je !upnijska kronika vsekakor lahko odli-
#en vir ali vsaj odsko#na deska za preu#evanje zgodovine kraja in njegove 
okolice.
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