
dr. MARIJAN SMOLIK
IN MEMORIAM

†15. januar 2017

1934 Osnovno šolo obiskoval v Koroški Beli
1939 Opravil dva letnika Škofijske klasične gimnazije v 
Šentvidu nad Ljubljano, nato Nemci preženjo dijake 
in profesorje iz Zavoda

1928 20171940

1941 Med vojno je zasebno 
študiral na nemški gimnaziji
1949 Končal klasično gimnazijo v 
Ljubljani
1949-1950 Služenje vojaškega 
roka v Beogradu

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

1955 Zaključi študij 
teologije, istega leta 29. 
junija ga škof Anton Vovk 
posveti za duhovnika
1956 Postane študijski 
prefekt v semenišču

1963 Zagovor doktorata in nadaljevanje 
študija liturgike na Institut catholique v 
Parizu, istega leta izda knjigo: Popis virov za 
zgodovino slovenske cerkvene in nabožne 
pesmi
1965 Zagovor magistrske naloge v Parizu in  
začetek profesorske poti na Teološki fakulteti 
v Ljubljani, istega leta postane tudi sourednik 
za slovenski del hrvaške revije Služba Božja u 
Makarski
1967 Postane urednik revije Cerkev v 
sedanjem svetu
1968 Postane urednik Bogoslovnega vestnika

1970 - 1976 Prodekan in dekan Teološke 
fakultete
1975  Izda knjigo: Semeniška knjižnica v 
Ljubljani
1976 Izda učbenik: Liturgika: Gradivo za 
dopisni katehetski tečaj
1977 Prejem častnega naziva - Papeški 
prelat
1979 Dobitnik Čopove diplome za 
bibliotekarstvo

1980-1991 Sodelovanje pri pripravi 
Slovenskega biografskega leksikona
1982 in 1996 Sodelovanje pri pripravi 
leksikona Slovenske književnosti
1986 Izda učbenik Bogoslužje v življenju 
kristjana
1987 Izda knjigo Liturgika

1992 Pripravi knjigo Oris 
zgodovine Mohorjeve družbe: ob 
stoštiridesetletnici 
1999-2001 Pripravi in uredi zvezke 
Leta svetnikov 

2010 Prejem 
odličja svetega 
Cirila in Metoda 
in Trubarjevega 
priznanja

Teolog

Liturgik

Raziskovalec 
slovenske kulture 

in verske zgodovine

Prevajalec

 Urednik

Vodja Semeniške 
knjižnice,

Nadškofijske 
pastoralne knjižnice 
in Knjižnice Teološke 

fakultete

Profesor Teološke 
fakultete Univerze v 

Ljubljani

Dr. Marijan Smolik je v 

svojem življenju napisal 

okoli 360 bibliografskih 

enot na področju 

teologije, liturgike, 

pastorale, zgodovine in 

jezikoslovja. V časovnici 

so omenjena zgolj 

nekatera pomembnejša 

dela in pomembnejše 

prelomnice njegovega 

življenja; vsega 

njegovega dela se tu ne 

da zaobjeti. 

Hvaležni smo mu za 

njegovo delo in lep 

zgled preprostega in 

predanega duhovnika.

Dob pri Domžalah Ljubljana
*3. september 1928


