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Ob jubilejih župnika Janeza Hladnika v Argentini
Neumorni izseljenski duhovnik g. Janez Hladnik praznuje leta 1952 kar tri jubileje: 50-
letnico svojega življenja, 25-letnico nove maše in 16-letnico delovanja med slovenskimi
naseljenci v Argentini.
G. Hladnik je bil rojen 22. decembra 1902 v Rovtah. Po končani ljudski šoli je študiral
gimnazijo v škofovih zavodih ter je po maturi vstopil v ljubljansko bogoslovje leta 1923.
V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1927. V domovini je kaplanoval le malo časa v
Metliki, nato pa med zagrebškimi Slovenci. Leta 1936 se je odločil za službo izseljenskega
duhovnika v Argentini. Pomagat je prišel pok. Jožetu Kastelicu. Po njegovi tragični smrti
je vso dušnopastirsko službo med Slovenci v Argentini vodil sam. Poleg vsega tega dela je
še izdajal, urejal in v glavnem tudi sam pisal Duhovno življenje. Kot izseljenski duhovnik
je večkrat prepotoval vsa območja prostrane republike. Ni ga kraja, v katerih so živeli
Slovenci, da ga ne bi bil vsaj enkrat, ali pa večkrat obiskal, in se zadrževal pri slovenskih
starih naseljencih. Vse je poznal in vsi so poznali svojega gospoda Janeza. Svoje zanimive
potopise  je  objavljal  v  Duhovnem  življenju.  To  ogromno  delo  je  zmogla  le  njegova
požrtvovalnost.
Medvojna  leta  so  mu  prinesla  marsikatero  bridko  uro,  ko  je  odločno  nastopil  proti
komunizmu, ki je začel razpredati svoje mreže tudi med Slovenci v Argentini. Po končani
vojni se je z vsem srcem zavzel za slovenske protikomunistične begunce v Avstriji in Italiji
in pri argentinski vladi dosegel zanje skupinsko vselitev v Argentino. Za prihajajoče nove
slovenske naseljence je skrbel z vso ljubeznijo in jim na vse načine pomagal pri obnovi
življenja  v  tej  republiki.  V  priznanje  za  vse  to  ogromno  delo,  so  ga  slovenski
novonaseljenci izvolili ob ustanovitvi svojega društva Slovencev za častnega predsednika.
Lani je odšel iz argentinske prestolnice v Lanús na območju velikega Buenos Airesa, kjer
je za slovenske naseljence preskrbel že poprej veliko stavbišče, na katerem nastaja močna
slovenska naselbina. V Lanusu je ustanovil župnijo sv. Jožefa in postal v njej prvi župnik.
Slovenci  ne  bodo  nikdar  pozabili  Janeza  Hladnika  in  se  ga  bodo  vedno  spominjali  z
globoko hvaležnostjo kot svojega velikega dobrotnika.
Ob vseh teh jubilejih bodo radi prihiteli k njemu v Lanús, mu iskreno čestitali in v njegovi
župni cerkvi prosili Boga, da bi ga ohranil še dolgo vrsto let med rami in da bi mu s svojim
blagoslovom poplačal vse žrtve, ki jih je doprinesel za trpeči narod doma in za slovenske
naseljence v Argentini in drugod po svetu.


