
P. Felicijan v knjižnici 
frančiškanskega samostana v 

Novem mestu leta 2010 

Pred desetimi leti, 2. junija 2012, je  
sklenil svojo zemeljsko pot pater Feli- 
cijan (Jože) Pevec, priljubljen duhovni 
pastir, predan član frančiškanske 
skupnosti ter marljiv kulturni dela-
vec, ki je s svojim delom in zgledom 
poosebljal tisočletno zavezanost bese-
di in knjigi, globoko ukoreninjeno v 
duhovni tradiciji redovnega življenja. 

Pokopan je v grobnici Karmelske 
kapele frančiškanskega samostana 
v Novem mestu.

NJEGOVA ŽIVLJENJSKA POT
Rodil se je 25. februarja 1950 v Temenici blizu Šentvida pri Stični materi  
Rozaliji in očetu Francu kot najstarejši od treh otrok. Po odločitvi za 
duhovniški poklic se je šolal v semenišču v Pazinu na Hrvaškem in spoznal,  
da želi postati frančiškan. Po opravljenem noviciatu pri frančiškanih na 
Kostanjevici v Novi Gorici je leta 1966 vstopil v frančiškanski red. Šolanje  
je nadaljeval v Splitu in se leta 1970 vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani. 
Leta 1976 je bil v Nazarjah posvečen v duhovnika. Naslednje leto je bil redno 
nastavljen v Novo mesto za kaplana v frančiškanski cerkvi sv. Lenarta, kamor  
je prihajal že v študentskih letih kot nedeljski pomočnik. Ob koncu sedem- 
desetih let 20. stoletja je eno leto kaplanoval v Dobovi pri Brežicah in zatem  
v Novi Štifti, nato pa se je leta 1984 po težki bolezni vrnil v Novo mesto.

KNJIŽNIČAR, ZBIRALEC IN RAZISKOVALEC KULTURNE  
DEDIŠČINE TER BIBLIOPEDAGOG
Ljubezen do knjig in branja mu je bila dana že v ranem otroštvu. Njegov ded je bil velik ljubitelj knjig in strasten bralec,  
ki je knjige celo sam vezal ter jih čuval pod ključem.
Pater Felicijan je v frančiškanskem samostanu v Novem mestu po opravljenem bibliotekarskem izpitu prevzel urejanje  
in vodenje knjižnice. Pod njegovim vodstvom sta leta 1991, ob 245-letnici novomeške gimnazije, katere zgodovina je bila 
dolgo tesno povezana s frančiškani, samostan in Novo mesto dobila prenovljeno frančiškansko knjižnico – najstarejšo  
še vedno delujočo knjižnico v Novem mestu in enega največjih kulturnih spomenikov v Sloveniji.  Pater Felicijan je bil  
izvrsten poznavalec knjižnega in neknjižnega bogastva, hranjenega v frančiškanski knjižnici, zlasti inkunabul – sam je 
ob prenovi knjižnice odkril več dragocenih prvotiskov, kot tudi veliko starih in dragocenih ekslibrisov v knjigah.  

Bil je tudi cenjen bibliopedagog mladim obiskovalcem knjižnice in širokogruden mecen raziskovalcev.

»FELIJEVO« ŽIVLJENJE JE BILO 
NA TISOČ NAČINOV PREPLETENO 
S KNJIGO IN KULTURO.
Feli, kot so patra Felicijana Novomeščani ljubkovalno imenovali, je bil zelo  
dejaven in prepoznaven v kulturnem življenju Novega mesta kot tudi v širšem 
slovenskem prostoru.
Dragocenosti frančiškanske knjižnice je predstavljal navzven tudi s publi- 
cistično in razstavno dejavnostjo ter bil zavzet organizator kulturnih dogod- 
kov v lokalnem okolju. Knjižnica frančiškanskega samostana v Novem  
mestu je za časa njegovega vodenja postala zelo obiskana in prepoznavna  
ne le v domačem okolju, temveč v celotni Sloveniji. Njenemu bogastvu, ki 
danes obsega okrog 20.000 enot gradiva, je bila leta 2010 posvečena obsežna 
razstava Flores in colores v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani,  
katere soavtor je bil p. Felicijan.

VERA V MOČ KNJIGE, KI OČIŠČA IN  
ODREŠUJE TER SPREMINJA SVET – NA BOLJE!
Posebej tesne vezi je p. Felicijan spletel z novomeško Knjižnico Mirana Jarca, kjer je pripravil več 
razstav in predavanj o domoznanskem gradivu, ki ga hranita obe ustanovi, zavedajoč se pomena  
njegovega ohranjanja. Kot knjižničar je tvorno sodeloval pri digitalizaciji in objavi gradiva na  
portalu kulturne dediščine Kamra in v Digitalni knjižnici Slovenije ter pri projektu restavriranja  
in digitalizacije znamenite farmakopeje Hieronymusa Bocka Kreutterbuch iz leta 1572, hranjene  
v novomeški frančiškanski knjižnici. A kot zapriseženemu bibliofilu mu je tiskana beseda  
pomenila največ; s posebnim žarom v očeh je knjige podarjal in sprejemal.

Bil je dolgoletni član Društva knjižničarjev 
Dolenjske, Filatelističnega društva Novo mesto, 
Društva Exlibris Sloveniae ter član Slovenske matice.

Razstavo sta pripravila Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 
in Frančiškanski samostan Novo mesto.

Oblikovanje: Etna studio, Boštjan Grubar.

Prikazano gradivo hranijo Frančiškanski samostan Novo mesto, 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Dolenjski muzej Novo mesto in Boštjan Pucelj.
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Kot navdušen zbiralec in preučeva- 
lec raznovrstnega domoznanskega  
gradiva je v samostanu ustvaril 
dragocene zbirke ekslibrisov, podo-
bic, starih razglednic, grafičnih lis-
tov, zemljevidov, bil je numizmatik 
in filatelist, ki je številne za Novo 
mesto in Dolenjsko pomembne red-
kosti pridobil v antikvariatih ter  
na njemu posebej ljubih dražbah 
starih tiskov in predmetov.

/…/ in p. Felicijan Pevec, ki si 
spoštljivo natika bele rokavice,  
preden bo v roke prijel kako drago- 
t ino frančiškanske knjižnice in 
jo s svojim značilnim humorjem 
predstavil skupini mladih, ki z 
zadržanim dihom čaka njegovih 
besed /…/                                                     

(Tomaž Koncilija) 

»Iz knjižničnih in arhivskih zakladov 
je res znal s toplo skrbjo in zavzetostjo 
poiskati marsikaj takega, za kar sploh 
nisem vedel, da je kdaj izšlo ali bilo 
napisano. Rad je imel čas, da je prej 
pripravil in poiskal, večkrat pa je znal 
svoje obiskovalce še kasneje razveselit i 
z bogato pošto: in v njej kopije doku-
mentov in t iskov prav o vprašanjih, 
ki so ga zanimala. Včasih sem se zbal, 
da bom moral pisati prispevek spet na 
novo, ko je v naslednjem pismu priložil 
še kaj zanimivega.« 

(dr. Branko Šuštar, Slovenski šolski muzej)

d u h o v n i  m e c e n  N o v e g a  m e s t a
V  s p o m i n  o b  d e s e t i  o b l e t n i c i  n j e g o v e  s m r t i

DELO Z MLADIMI 
IN POMOČI  
POTREBNIMI
Odlikoval ga je izjemen posluh 
za delo z mladimi, s šibkimi in 
ranljivimi, ki jim je v življenju 
pomagal iskati vero, upanje in 
ljubezen. Deloval je kot katehet 
in več let duhovno spremljal 
srečanja z otroki in odraslimi  
s posebnimi potrebami »Vera  
in luč«.

Frančiškan  
p. Felicijan 
Pevec leta 
1976

P. Felicijana je posvetil v  
duhovnika škof Vekoslav 

Grmič v Nazarjah  
29. junija 1976.

P. Felicijan, kaplan  
v Novi Štifti v začetku 
osemdesetih let 20.
stoletja, ureja okolico 
samostana.

P. Felicijan z vero- 
učenci leta 1978  
v Novem mestu

Predstavitev dragotin novomeške frančiškanske  
knjižnice dr. Janezu Drnovšku s spremstvom 

Iz Felicijanove zbirke starih razglednic Novega mesta

Ekslibrisi p. Felicijana,  
velikega ljubitelja knjig  
in male grafike

P. Felicijan je imel leta 2008 v novomeški Knjižnici Mirana Jarca  
predavanje o podobicah – pričevalkah časa. 

Spominska podobica, izdana 
ob njegovi smrti leta 2012

Spomladi 2012 je p. Felicijan še zadnjič odprl razstavo  
knjižnih zakladov novomeškega frančiškanskega  
samostana v Dolenjskem muzeju v Novem mestu.

Bertold Brecht: »Knjiga je orožje, vzemi jo v roke!«
             P. Felicijan predstavlja eksponate iz novomeške 

frančiškanske knjižnice na gradu Otočec leta 2010.

Za svoje bibliotekarsko, bibliofilsko, publicistično in bibliopedagoško delo je  
p. Felicijan Pevec (tretji z leve) leta 2005 prejel Trdinovo nagrado, ki jo podeljuje 
Mestna občina Novo mesto za najvišje dosežke na področju kulture.

P. Felicijan z Lučko pred 
frančiškansko cerkvijo  

sv. Lenarta v Novem mestu

Novomašnik p. Felicijan pred župnijsko cerkvijo sv. Jerneja v Kočevju leta 1976.  
Ob njem so mati Rozalija, oče Franc, sestra Ana in brat Branko.

Nova maša p. Felicijana


