
BARAGA IN 
ČIPKA KOT NITI  
SODELOVANJA
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Pričujoči zbornik Baraga in čipka kot niti so-

delovanja predstavlja rezultate projekta, ki 

sta ga ustvarili in izvedli Klekljarska skupina 

Žnurce in Občina Trebnje. Projekt s polnim 

imenom Eno je potrebno – Baraga in čipka 

kot niti sodelovanja (BA-ČI) je, tako kot pri-

čujoči zbornik, nastal z namenom varovanja 

kulturne dediščine veščine klekljanja, ohra-

njanja spomina na življenje in delo velike-

ga misijonarja Friderika Ireneja Baraga in 

krepitve medgeneracijskega povezovanja. 

Skozi povezavo čipke in bistva Baragovega 

delovanja je tako nastal program medge-

neracijskih klekljarskih delavnic, ki ljudem 

prinašajo novo kvaliteto življenja,  njihov na-

men izhaja iz vodilnega gesla slovitega mi-

sijonarja »Le eno je potrebno«, ki implicira, 

da je potrebna le medsebojna prostovoljna 

pomoč, druženje in predajanje znanja.

Friderik Irenej Baraga, misijonar, škof, po-

potnik, slovničar in kandidat za svetnika, se 

je rodil leta 1797 v Mali vasi pri Dobrniču. 

Najprej je doštudiral pravo, a se je kasne-

je odločil za duhovniški poklic. Nekaj let je 

deloval kot kaplan na Kranjskem, leta 1830 

pa je odpotoval v Ameriko, kjer je ostal in 

preostanek svojega življenja posvetil misi-

jonarjenju med Indijanci. Umrl je leta 1868 

v Marquettu, kjer je tudi pokopan. 

Zapisi in fotografije v zborniku naj bodo 

bralcem spodbuda za udejstvovanje v oko-

lju, spoštovanje sočloveka in večno ustvar-

jalnost.
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V objemu Temenice, v razgibanem pro-

storu na stičišču alpskega, dinarskega in 

panonskega sveta, leži občina Trebnje s 

163,3 km2 površine, okoli 12.600 prebivalci 

in mnogimi znamenitostmi. Skozi območje 

si vztrajno vtira pot najbolj znana dolenjska 

ponikalnica Temenica, ki s svojim delova-

njem ustvarja čudovito slepo dolino s števil-

nimi ponori in poplavnimi ravnicami, ki jih 

bogatijo dobrosrčni ljudje. V središču obči-

ne se nahaja mesto Trebnje, razpoteg-njeno 

urbanizirano naselje, ki se vzpenja na levem 

bregu Temenice. V Trebnjem lahko poleg 

številnih drugih znamenitosti obiščete Ga-

lerijo likovnih samorastnikov Trebnje, ki je 

edina javna zbirka naivne – samorastniške 

umetnosti v Sloveniji in ena najpomemb-

nejših v svetu. Po obisku galerije pa vam pri-

poročamo, da se za okrepčilo ustavite čez 

cesto v Hotelu Opara, kjer se lahko poslad-

kate s slastno Baragovo rezino, ki je nastala 

v projektu, kateremu so namenjene strani 

pričujočega zbornika.


