Odstiramo zgodbe brežiških stavb

SESTRE USMILJENKE V BREŽIŠKI »TRDNJAVI ZDRAVJA«
Bolezen je stara kot človek, boj z njo pa dobiva vedno nove, učinkovitejše oblike.
Tudi bolnišnice so danes drugačne kot nekoč, predvsem so mnogo večje in bolje
opremljene, in lahko tako uspešneje opravljajo svoje poslanstvo. Njihovo ustanovitev
so pogosto spodbudili smrtonosni pohodi epidemij. Meščani Brežic so se sredi 19.
stoletja odločili ustanoviti bolnišnico kot trdnjavo zdravja, s pomočjo katere bi
izbojevali zmago nad pogostimi epidemijami tifusa in črnih koz. Z ukazom cesarja
Franca Jožefa, izdanim na Dunaju 12. februarja 1872, je bila mestna bolnišnica v
Brežicah povzdignjena v »občo javno bolnišnico«. V njej so delovali prvovrstni
zdravniki, od katerih je še posebej znan dr. Josip Cholewa (1885–1942), kateremu
gredo zasluge, da začetki razvoja onkologije na Slovenskem sežejo v brežiško
bolnišnico. Mnogo manj je znano, da so leta 1878 v bolnišnici nego bolnikov izročili
sestram usmiljenkam, ki so obenem prevzele gospodarstvo zavoda. V bolnišnici so
delovale do leta 1948. Polnih 70 let so vešče in predano skrbele za bolnike ter jim
nudile telesno in duhovno uteho, pri vsem pa jih je vodila misel, da so »ubogi njihovi
gospodarji«. Visoki jubilej brežiške bolnišnice je botroval obširnejšemu zapisu o
delovanju sester usmiljenk v bolnišnici, ki je doslej predstavljalo spregledano poglavje
zgodovine. V nastanek zapisa smo pritegnili doslej še neuporabljene arhivske vire in
lepo število informatorjev. Med prvimi po povednosti prednjači kronika skupnosti
sester usmiljenk v brežiški bolnišnici. Vsebina kronike odstira številne manj ali
popolnoma neznane vidike njenih začetkov in prvih desetletij delovanja, med katerimi
izstopajo požar leta 1932, dogajanje v bolnišnici med nemško okupacijo v času druge
svetovne vojne in usoda bolnišnične kapele.
SESTRE USMILJENKE
Preprost duhovnik Vincencij Pavelski (1581–1660) je sklenil, da bo svoje življenje
posvetil služenju in evangelizaciji revežev vseh vrst. Za delo z ubogimi si je prav kmalu
pridobil bogate gospe, ki so se združevale v Bratovščine krščanske ljubezni. Pridružila
se mu je tudi vdova Ludovika de Marillac (1591–1660), ki je začela zbirati dekleta,
pripravljena popolnoma posvetiti se strežbi ubogih; članice Bratovščine krščanske
ljubezni so namreč k revežem raje pošiljale svoje služabnice. Prva skupnost se je ob
Ludoviki zbrala leta 1633, kar se šteje za začetek Družbe hčera krščanske ljubezni
(dalje: Družbe), ki se je skozi stoletja razširila na vse konce sveta. V nemškem
govornem območju so hčere krščanske ljubezni imenovali Barmherzigen Schwestern.
Od tod izhaja tudi ime, ki se je uveljavilo pri nas: sestre usmiljenke ali na kratko
usmiljenke. Te so vse do leta 1948 predstavljale skoraj celoten srednji zdravstveni
kader v slovenskih bolnišnicah. Sled tega se je ohranila tudi v slovenskem jeziku.
Strokovnjakinjo na področju zdravstvene nege in oskrbe imenujemo medicinska sestra,
pri čemer izraz izhaja iz izraza »usmiljena sestra« (analogno strokovnjaka za to
področje imenujemo medicinski brat). Prve laične medicinske sestre, tako imenovane
zaščitne sestre, so se začele izobraževati šele v 20. stoletju, ko je bila na Dunaju
ustanovljena prva tovrstna šola; na Slovenskem se je to zgodilo leta 1923 z
ustanovitvijo enoletne sestrske šole v Ljubljani.
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»Kadar vidim kako sestro, se mi zdi, da vidim svojo mater.«
Vir: Zakaj so sestre usmiljenke tako priljubljene strežnice?
v: Vertec 46 (1916), št. 3, str. 47.
Glavni namen sester usmiljenk je nudenje telesne in duševne pomoči ubogim, bolnim
ali kako drugače preizkušanim. V zgodovini redovništva namreč sestre usmiljenke
predstavljajo prelomno novost, saj so pred njimi ženski redovi delovali samo za
samostanskimi zidovi. Njihov ustanovitelj jih je opisal z naslednjimi besedami: »Za
samostan imajo le domove bolnikov in hišo, v kateri prebiva predstojnica, za celico
najeto stanovanje, za kapelo župnijsko cerkev, za samostan križni hodnik mestne ulice,
za klavzuro pokorščino, smejo hoditi le k bolnikom ali kamor jih kliče njihova služba,
imajo za zamreženo okno Božji strah, za kopreno sveto skromnost in ne delajo drugih
zaobljub, da zavarujejo svoj poklic, temveč samo vztrajno zaupajo v Božjo
previdnost, ter prinašajo Bogu v dar vse kar so in kar mu v osebi ubogih v svoji službi
storijo.«

Vir: Alojz Gradnik, Usmiljenki, v: Ljubljanski zvon 51 (1931), št. 9, str. 584.
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Sestre usmiljenke so tekom stoletij v številnih evropskih državah postale glavne nosilke
zdravstvene in socialne oskrbe v mnogovrstnih ustanovah, kar je veljalo tudi za
Avstro-Ogrsko in v njenem okviru za slovenske dežele. Provincialni predstojniki so
sestre zmeraj pošiljali tja, kjer je bila največja potreba za nudenje pomoči ubogim. Iz
tega razloga niso delovale samo na zdravstvenem področju, ampak tudi na socialnem,
vzgojno-izobraževalnem, družbenem in karitativnem področju. V slovenskem prostoru
so bile poleg bolnišnic zaposlene še v hiralnicah, invalidskih domovih, sirotišnicah,
šolah, vrtcih, mladinskih domovih, vodile so žensko kaznilnico, za najrevnejše kuhale
v ljudskih kuhinjah ter vsestransko delovale in pomagale po župnijah. Na Slovenskem
so začele delovati leta 1843, ko so prevzele strežbo bolnikov v mariborski bolnišnici.
Tedaj se še niso imenovale sestre usmiljenke, ampak vincentinke, ki so se pod
vodstvom m. Leopoldine Brandis leta 1850 pridružile Družbi hčera krščanske ljubezni
sv. Vincencija Pavelskega s sedežem v Parizu in novoustanovljeni graški provinci.

Matija Jama, Usmiljenka (ok. 1897)
Sliko hrani Narodna galerija v Ljubljani.
Sestre usmiljenke so se v službi že na videz razlikovale od drugega osebja. Njihovo
pokrivalo je imelo dva široka krajca in je bilo pritrjeno na glavo. Nemalokrat so
morale med delom v operacijski sobi krajce speti, saj so motili kirurga med
podajanjem instrumentov. Uprave bolnišnic so jih rade sprejele in zaposlile še na
drugih delovnih mestih izven bolniških sob, saj so bile vestne, pridne, delovne in
natančne, poleg tega pa so za svoje delo prejemale nizko plačilo. Delovnik usmiljenih
sester v bolnišnici je trajal od jutra do večera. Opoldne so imele eno uro prosto za
kosilo, molitev ali razvedrilo, ena pa je medtem zmeraj dežurala na vsakem oddelku.
Usmiljene sestre so opravljale tudi nočno dežurstvo, ki je trajalo 12 ur. Sestre
usmiljenke so bile delavke, ki se jim ni nikoli mudilo domov. Vezane so bile na
bolnišnico in na bolnike, katerim so bile popolnoma predane. Izredno pozornost so
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jim izkazovale tudi ob njihovem poslavljanju od življenja, ko so se zbrale ob
umirajočem in ga z molitvijo pospremile s tega sveta. Primož Rueh med obujanjem
spominov na smrt svoje stare mame Ane Rueh, ki je v brežiški bolnici preminila leta
1942, navaja, da so se ob teh priložnostih zbirale glede na razpoložljiv čas, vselej pa je
bila vsaj ena sestra prisotna ob umirajočem bolniku.

Sestre usmiljenke ob bolniški postelji umirajoče Ane Rueh, Brežice 1942.
Fotografijo hrani Primož Rueh.
USTANOVITEV BOLNIŠNICE
Do sredine 19. stoletja v Brežicah ni bilo nobene bolnišnice. V potrebi so ljudje do
tedaj pomoč iskali pri šolanih ranocelnikih in zdravnikih, lekarnarjih, pri oskrbi bolnih
in umirajočih pa so vidno vlogo imeli patri v frančiškanskem samostanu v Brežicah,
med katerimi so v 18. stoletju v arhivskih virih izpričani štirje kirurgi – ranocelniki. V
knjigi Oskarja Zorana Zeliča Razvoj primarnega zdravstva v občini Brežice prav tako
izvemo, da se v letu 1822 omenjajo distriktni fizikat – urad, ki je skrbel za higieno in
preprečevanje nalezljivih bolezni, ter po en ranocelnik z osnovnim medicinskim
znanjem in lekarnar. Položaj zdravstva v mestu Brežice v letu 1843 povzema tako
imenovana Göthova topografija, ki jo navaja Zoran Zelič: »V mestu Brežicah deluje
distriktni fizik, okrajni zdravnik, babica in lekarna. Distriktni fizik prejema plačo 400
gld. k. n. od države, okrajni zdravnik nima nobene plače in je navezan zgolj na svojo
prakso. Tudi babici se ne godi dosti drugače, saj prejema iz okrajne blagajne samo
plačo 20 gld. k. n. Bebavcev in golš je tukaj komaj kaj. Kolera je v tem okraju terjala
le malo žrtev, umrli so bili samo domačini. Mrzlica razsaja tukaj endemično, posebno
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pogosto jeseni. Cepljenje proti kozam poteka po predpisih, pač pa se v zadnjem času
pojavljajo spet "prave" koze. Zdravstvenega zavoda, žal, ni nobenega. Prebivalstvo si
zaradi revščine ne more pomagati.« Iz istega vira je mogoče ugotoviti organizacijo in
dostopnost zdravstvenih storitev za prebivalce Bizeljskega: »Okraj nima lastne
zdravstvene službe [medizinische Polizey]. Razen akreditiranega ranocelnika pri Sv.
Petru [Bistrica ob Sotli] ni v okraju nobenega drugega zdravniškega osebja. Poleg tega
je nastavljena še babica, ki prejema 20 gdl. iz okrajne blagajne in prebiva pri Sv. Petru.
Oba sta podrejena c. kr. fizikatu v Brežicah. Razen domače lekarne, ki jo vodi okrajni
kirurg, v okraju ni druge lekarne. [...] Bolnišnic v okraju ni. Obolele reveže napotijo,
če so nepokretni ali če bolezen ni dolgotrajna, na zdravljenje k okrajnemu fiziku na
stroške okrajne blagajne. Sicer pa jih pošljejo v splošno civilno bolnišnico v Celje, prav
tako na stroške okrajne blagajne.«
Potreba po bolnišnici v Brežicah se je javljala že od začetka 19. stoletja, zlasti ob
pogostih izbruhih epidemij tifusa in črnih koz, ki jih je bilo možno omejiti le s
hospitalizacijo. Okoliške bolnišnice v Zagrebu, Celju in Novem mestu so bile
primitivne in nezadostne ter spričo slabih prometnih razmer nedostopne. Naposled je
sredi stoletja (natančno leto ostaja neznanka) brežiška občinska oblast ustanovila
mestno bolnišnico in ji v desetletni brezplačni najem dala stavbo, ki danes nosi naslov
Ulica stare pravde 26. Na začetku je delovala v zelo skromnih razmerah, saj se leta
1860 v enem od sočasnih poročil omenja, da »kot bolnišnična ustanova obstaja v
Brežicah stavba z dvema sobama in štirimi posteljami za sprejem bolnikov.«

Prvotna stavba mestne bolnišnice (na sredini fotografije) na
Ulici stare pravde se je ohranila do današnjih dni.
Fotografijo hrani domoznanska zbirka Knjižnice Brežice.
V zborniku Posavje I. dr. Vlado Brglez, kirurg primarij in dolgoletni upravnik
bolnišnice v Brežicah pojasnjuje, da je mestna oblast po dolgih bojih leta 1872 »izsilila«
ustanovitev javne bolnišnice v Brežicah. Cesar Franz Jožef je 12. februarja tega leta »s
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privoljenjem deželnega zbora Moje vojvodine Štajerske«, kakor stoji zapisano v
Deželnem zakoniku in ukaznem listu za vojvodstvo Štajersko, ukazal, da se mestna
bolnišnica v Brežicah »povzdigne za občno javno bolnišnico«, kar pa v naslednjih letih
razen spremembe naziva ni prineslo vidnejših sprememb. Njen prvi in vrsto let edini
zdravnik je bil dr. Karel del Cott (kot prvi brežiški zdravnik-doktor medicine je to
funkcijo opravljal do okoli leta 1887), v pomoč pa mu je bila njegova žena in še ena
strežnica. V sestrski kroniki se nahaja podatek, da se je bolnišnica leta 1874 preselila v
hišo dr. Karla del Cotta (zdaj Cesta prvih borcev 23). Večinoma naj bi služila za
obolelo služinčad in občinske reveže in je lahko sprejela pet do osem oseb. Kasneje je
bolnišnica pridobila prostor za večje število bolnikov, a je v njej glede na kroniko
»postajala revščina vedno večja«. Leta 1877 je bolnišnica oskrbela le 254 bolnikov s
4.841 oskrbnimi dnevi.

Mestna bolnišnica v »Brežcah« je bila povzdignjena v občo javno bolnišnico
z ukazom avstrijskega cesarja Franca Jožefa dne 12. februarja 1872.
Vir: Deželni zakonik in ukazni list za vojvodstvo Štajersko =
Landesgesetz- und Verordnungsblatt für das Herzogthum Steiermark,
št. 20, 1872, str. 193–194.
Leta 1878 je financiranje bolnišnice od mestne občine prevzel štajerski deželni odbor v
Gradcu, čemur je sledila temeljita reorganizacija bolnišnice. Z najemom sosednje del
Cottove hiše je bilo pridobljenih dodatnih osem postelj. Po posredovanju dr. del
Cotta so tega leta nego bolnikov izročili usmiljenkam, ki so prevzele tudi
gospodarstvo zavoda. Za prvo hišno predstojnico je bila imenovana s. V(W)alburga
Jauk. Ob prihodu v Brežice, 24. junija 1878, je sestre spremljala m. Leopoldina Jožefa
Brandis (1815–1900), ustanoviteljica in vizitatorica graške province sester usmiljenk.
Teden dni kasneje, 1. julija, so sestre tudi formalno začele z delom pri bolnikih in v
bolnišnični kuhinji.
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m. Leopoldina Brandis (1815–1900): »Plemenita po rodu, plamteča v sočutju«
Vir: https://katoliska-cerkev.si/praznik-cudodelne-svetinje-2015.
Reorganizacija je pokazala dobre rezultate. Sčasoma je takratno malo bolnišnico, ki je
bila pravzaprav hiralnica, začelo obiskovati vedno več bolnikov iz okrajev Brežice,
Krško in iz sosednje Hrvaške. Število oskrbnih dni je nenehno naraščalo in se že leta
1879 povzpelo na preko deset tisoč. Bolnišnica je tako postala veliko premajhna, toda
ker je finančno uspešno poslovala, so se odprle možnosti za gradnjo novega, prav za
potrebe bolnišnice grajenega objekta. Leta 1887 je štajerski deželni odbor pri mestni
hranilnici v Mariboru na ime bolnišnice najel posojilo v višini 200.000 kron in kupil
na periferiji brežiškega mesta potrebno zemljišče. Stavbenik Vil(i)jem Fritsch je stavbo
začel graditi še istega leta spomladi.

Panter z grba vojvodine Štajerske v zatrepu glavne fasade brežiške bolnišnice
spominja na čase, ko je nad delovanjem zavoda bdela štajerska deželna oblast.
Vir: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wappen_Herzogtum_Steiermark.png.
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Konec leta 1888 je bil na mesto ordinarija v bolnišnici in obenem mestnega zdravnika
imenovan dr. Matija Schmiermaul (1853–1936) iz Slovenskih goric. Brežiške Nemce in
nemškuraje je zavedel njegov nemški priimek, toda kmalu se je izkazalo, da so se
zmotili, saj je bil zaveden slovenski narodnjak in s tem pravo nasprotje zagrizenemu
nemškemu liberalnemu nacionalistu dr. del Cottu, ki naj bi po poročanju časopisa
Slovenski narod iz leta 1871 trdil, da v Brežicah »za Slovenstvo ni polja«. Njegov
prihod je sovpadal s sklepnimi deli pri gradnji nove bolnišnice v Brežicah. Mladi
zdravnik je postal prvi primarij brežiške bolnišnice in bil več kot dve leti njen edini
zdravnik. Kot zdravnik, človek in zaveden slovenski narodnjak je bil priljubljen v
celem okraju. Službo primarija je leta 1893 opustil zaradi bolezni. Kako izstopajoča je
bila njegova narodna zavest v razmerah dominacije nemštva na Spodnjem Štajerskem,
pove podatek iz časopisa Slovenec, da preostala dva zdravnika sekundarija brežiške
bolnišnice na ogorčenje ljubljanskega časnika nista znala »prav nič slovenski«.

Dr. Schmiermaul »znani in zaslužni zdravnik v Brežicah, ki je slovel zaradi svoje
značajne ljubezni do svojega naroda«.
Vir: Slovenec, l. 21, št. 130, 9. 6. 1893, str. 3.
Na silvestrovo 1888 je bila nova bolnišnica v italijansko-renesančnem slogu dograjena
in docela opremljena. Sestrska kronika poroča, da se je istega dne vanjo vselil dr.
Schmiermaul z vsemi bolniki in petimi sestrami. Kronika nas tudi seznani z ureditvijo in
namembnostjo bolnišničnih prostorov. V enonadstropni stavbi je bilo bolnikom
namenjenih 68 postelj. V pritličju so se nahajali ženski »kirurgični« oddelek s porodno
sobo, medicinski oddelek z lekarno, operacijska soba in septična soba. Prostore
pritličja je zasedala še pisarna upravitelja, hišna kapelica ter stanovanjski sobi za
primarija in sestre usmiljenke. V prvem nadstropju, ki je bil po razporeditvi prostorov
enak pritličju, se je nahajal moški in ženski oddelek za »notranje« bolezni, ena soba za
umobolne ter ena za spolne bolezni. Vsak oddelek je premogel po eno veliko in eno
manjšo bolniško sobo z visokim stropom ter lastno stranišče. Poleg tega sta se v
nadstropju nahajali dve kopalnici. V kleti je bil hodnik, kuhinja s pekarno za kruh,
shrambo za živila, premog in drva, jedilnica za sestre, pralnica in sušilnica ter ena
stanovanjska soba za civilno osebje. Osrednje poslopje je imelo že ob izgradnji
vgrajeno centralno kurjavo ter centralno napravo za gretje vode, oboje nameščeno v
kleti. Pri obnovi po potresu leta 1917 so do bolnišnice napeljali mestni vodovod in
elektriko.
Na dvorišče za glavnim poslopjem je bila umeščena izolirnica z osmimi sobami za
bolnike z nalezljivimi boleznimi ter nekoliko stran mrtvašnica. Tam je bil tudi prašičji
stran | 8

hlev in urejen vrt za zelenjavo ter nekaj let pozneje sadovnjak. Na vrtu je bil tekom
let nasajen drevored lipovih in kostanjevih dreves ter nasad smrek. Kronika nas
obenem poduči, da je bil za preskrbo z vodo na dvorišču postavljen vodnjak z ročno
»sesaljko«. Leta 1896 je deželni odbor za oskrbo bolnišnice kupil veliko njivo nasproti
zavoda. Primož Rueh se spominja, da je na prostoru za heliodrom stal kokošnjak.
Uradno odprtje bolnišnice je bilo 1. januarja 1889. Postavljena je bila, tako navaja
sestrska kronika, »v prijazni ravnini« tik ob cesti na Bizeljsko. »En streljaj« od bolnišnice
se je nahajal mali hrastov gozdič, sicer pa so jo obkrožala polja. Ko je kronistka poleg
navedenega imela pred očmi še južno lego pročelja in cvetličnega vrta pred njim, je
nekoliko vzneseno, a najbrž upravičeno, zapisala: »Pogled na njo, ki je gotovo
najlepše poslopje brežiškega mesta, je zelo mičen.« Poslopje bolnišnice je bilo po
mnenju iste avtorice zgrajeno »še dosti primerno«, vendar je bilo kasneje odkritih več
hujših pomanjkljivosti. Operacijska soba, na primer, je imela običajno, meter široko
okno, »namesto velikega okna z eno samo šipo,« ki bi prepuščala več svetlobe. Sestre
so se mogle sprijazniti s tem, da so se njihovi prostori nahajali med bolniškimi sobami.
V naravnost nezavidljivem položaju so bile pomožne strežnice oz. dekle, katerim je
bil za stanovanjsko sobo določen prostor v kleti. Še slabše se je godilo preostalemu
osebju bolnišnice, ki je bilo primorano stanovati kar v bolniških sobah. Zato je takoj
vznikla želja, da se na dvorišču bolnišnice zgradi posebno poslopje za stanovanja
sester in drugega osebja. Oktobra tega leta je število sester naraslo na šest.

Razglednica, izdana pred prvo svetovno vojno, kaže prvotno umeščenost nove stavbe
brežiške bolnišnice izven mestnega naselja. Stavba se je nahajala sredi polj na
močvirnatem terenu, nedaleč stran se je bohotil gozdič Hrastinca.
Vir: Polona Brenčič in Silvo Mavsar, Brežice: stoletje na razglednicah, Krško 2010, str. 26.
Po odhodu dr. Schmiermaula je bil za primarija imenovan dr. Hans Höller iz Gradca
(1863–1930). Kronika povzema njegove karakteristike, ki so največ štele pri sestrah:
stran | 9

»Bil je dober kristjan. Eden njegovih bratov je bil frančiškan, drugi pa redemptorist,
doktor bogoslovja in pisatelj.« Toda do sester je bil dober in jim naklonjen le
»spočetka«. Z graške klinike je prinesel solidno kirurško znanje. Užival je velik ugled v
javnosti in vodil bolnišnico vse do leta 1919. Iz medicinske dokumentacije je razvidno,
da so se tedaj v bolnišnici opravljale težje operacije želodca, golše in kil, dr. Höller pa
je prvič izvedel carski rez.

Osrednje poslopje Javne bolnice v Brežicah v času med svetovnima vojnama.
Fotografijo hrani Provincialni arhiv Slovenske province Družbe hčera krščanske ljubezni.
POLNA MERA KATASTROF
Kot zatišje pred viharjem od leta 1910 do 1914 v brežiški bolnišnici ni bilo posebnih
dogodkov ter sprememb. Nato pa je umor avstrijskega prestolonaslednika Franca
Ferdinanda v Sarajevu 28. junija 1914 sprožil 1. svetovno vojno. Na začetku vélike
vojne, kakor so jo poimenovali sodobniki, bolnišnica skoraj ni občutila vojnih razmer.
Pozimi leta 1914 pa je zavod dobil prve ranjene vojake z raznih bojišč. Bilo jih je do
25. Od 15. junija 1915 je bila po ukazu avstrijske vojne uprave v bolnišnico nameščena
vojaška rezervna bolnišnica pod imenom »Reservespital Karansebes«. Zanjo je bil
žrtvovan kirurški moški in ženski oddelek v pritličju. Primariju zavoda dr. Höllerju je
vojaška uprava določila vojaškega asistenčnega zdravnika dr. Gerischa, katerega so
kasneje zamenjali še drugi vojaški zdravniki, katerih imena pa niso bila oteta pozabi. V
bolnišnici je bil vojaški oddelek nastanjen do konca leta 1916. Celokupno število
vojakov, ki so se zdravili v bolnišnici, je znašalo 151. Vojaki so pripadali raznim
narodnostim bivše Avstro-Ogrske, zadnje mesece vojne je bilo med njimi tudi nekaj
Slovencev. Konec leta 1916 je med ranjenci izbruhnil tetanus, ki naj bi bil prinešen z
italijanske fronte. Večina z njim obolelih vojakov je umrla. Ker so bili ti takoj izolirani,
se bolezen ni razširila med civilne bolnike oz. izven bolnišnice.
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V četrtem letu vojne, ko je vojna zahtevala že velikansko število žrtev in v zaledju
centralnih sil botrovala hudemu pomanjkanju osnovnih dobrih, je 29. januarja 1917
Brežice z okolico prizadejal potres. Eden najhujših potresov v sodobni slovenski
zgodovini je največ škode povzročil samemu mestu. »Potresni sunek je bil za Brežice
katastrofalen. Hiše so se strahovito stresle, podirale so se stene, padli so dimniki.
Nekatere hiše so le še žalostne razvaline,« je poročal časopis Slovenec dva dni po
potresu. Sestrska kronika nas pouči, da je bila v »brežiškem« potresu občutno
poškodovana tudi bolnišnica, zlasti prvo nadstropje oz. oddelek za notranje bolezni.
Hodnik v prvem nadstropju se je popolnoma pomaknil od zida ter se povesil.
Medtem so se v pritličnih prostorih ter na stopnicah stene na mnogih mestih razpočile.
V kleti je na mnogih mestih počil betonirani pod. Dolgotrajna posledica tega je bila,
da je še leta zatem, kljub večkratnim popravilom, v kletne prostore vdirala talna voda
(zemljišče bolnišnice je že pred gradnjo zavoda veljalo za močvirnato). Iz sestrske
kronike prav tako izvemo, da so tudi druga bolnišnična poslopja utrpela posledice
potresa. Najbolj jo je skupila izolirnica, na kateri so se pojavile številne razpoke, precej
poškodovana sta bila tudi mrtvašnica in hlev za prašiče.
Poškodovana poslopja je začel štajerski deželni odbor obnavljati junija 1917, dela pa
so bila v glavnem zaključena decembra 1918. Konec junija 1917 je v Brežice prišel
gradbeni asistent štajerskega deželnega odbora z 28 romunskimi vojnimi ujetniki, ki so
začeli z obnovitvenimi deli. Uspelo jim je pokriti streho, razpoke v zidovju pa zvezati
z železom in zadelati. Ker je bila po potresu popravil deležna tudi bolnišnična kapela,
so jo 14. julija 1918 ponovno blagoslovili. Z odpravljanjem posledic potresa na zgradbi
bolnišnice se je nadaljevalo poleti 1919, z obnovo so nadaljevali skozi celotno leto
1920. V okviru teh del je bila pobeljena fasada glavnega poslopja zavoda in razširjeno
prej mnogo premajhno poslopje izolirnice.
V drugi polovici vélike vojne so naše prednike bičale vojska, lakota, potres in za polno
mero katastrof še kuga. Pri tem mislimo na špansko gripo, nenavadno hudo in
smrtonosno obliko virusne kužne bolezni, ki je leta 1918 izbruhnila v Evropi in v
približno letu dni terjala od 50 do 100 milijonov življenj širom sveta. Drugi val
pandemije »španske bolezni«, kakor je poimenovana v sestrski kroniki, med
septembrom in decembrom 1918 je zajel tudi prebivalce Posavja. Za njenimi
posledicami je na primer v občini Pišece umrlo 34 ljudi, na obmožju župnije Cerklje
ob Krki pa je v oktobru in novembru 1918 umrlo 30 župljanov. Med najbolj
prizadetimi skupinami so bili šolarji, zaradi česar so jeseni za en mesec zaprli šole. Z
začetkom avgusta so začeli v brežiško bolnišnico prihajati prvi bolniki z gripo, ki je
razhajala do januarja 1919. V bolnišnico je bilo sprejetih 99 obolelih z gripo, od teh jih
je umrlo 18. Istočasno je razhajala griža, črevesna nalezljiva bolezen, za katero so
ljudje po štirih letih pomanjkanja in lakote med véliko vojno postali posebej dovzetni.
V brežiški bolnišnici je pomoč iskalo 55 oseb z grižo, njen smrti davek pa je bil, vsaj z
ozirom na bolnišnične evidence, le malo manjši od španske gripe (17 umrlih).
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Telovska procesija leta 1918 pred del Cottovo hišo, kjer je do izgradnje sedanje
osrednje bolnišnične stavbe v najetih prostorih domovala brežiška bolnišnica, z
udeležbo sester usmiljenk. Na telovo so v Brežicah med gradom in frančiškanskim
samostanom postavili štiri oltarje. Eden od njih je bil pred del Cottovo hišo, ki je
imela v fasadi vgrajeno kapelico in v njej oblečeno Marijo z detetom Jezusom. Po
drugi svetovni vojni so Marijin kip zaradi vandalizma umaknili v hišo.
Vir: https://www.pmb.si/posavska-stoletja/telovo-v-brezicah-leta-1918.
PREVRAT
Dogodke 29. oktobra 1918, ko je bila razglašena Država Slovencev, Hrvatov in Srbov
in je stoletna habsburška monarhija zapustila oder zgodovine, so sodobniki zaradi
razsežnosti in globine sprememb označevali z besedo prevrat oz. prekucija. Velike
spremembe, vidne predvsem navzven, so nastopile tudi v brežiški bolnišnici. S koncem
prevlade nemščine v javnem življenju se je tudi v brežiški bolnišnici začelo uradovati v
slovenščini. Službo primarija je ob koncu prve svetovne vojne vršil dr. Höller,
ordinarija pa dr. Jokits. Oba zdravnika sta bila nemške narodnosti ter nista bila vešča
slovenskega jezika, čeprav je na primer dr. Höller v skoraj popolnoma slovenskem
brežiškem okraju predhodno služboval več kot četrt stoletja. Marca 1919 je odšel dr.
Jokits, saj je izbral avstrijsko državljanstvo. Tako je bil do vključno avgusta 1919 dr.
Höller edini zdravnik bolnišnice.
Ob prevratu je nadzor nad bivšimi deželnimi bolnišnicami prevzela narodna vlada v
Ljubljani oziroma njen Oddelek za zdravstvo kot prva osrednja slovenska zdravstvena
ustanova. Leta 1919 je bil prav tako v Ljubljani ustanovljen Zdravstveni odsek za
Slovenijo in Istro, ki je s svojim prvim vodjo dr. Ivanom Oražnom prevzel nadzor nad
vsemi slovenskimi zdravstvenimi zavodi v mejah prve jugoslovanske države. Leta 1927
sta upravljanje bolnišnic na Slovenskem prevzeli ljubljanska in mariborska oblastna
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samouprava. Po ustanovitvi banovin so leta 1930 javne bolnišnice na Slovenskem
prešle pod upravo Dravske banovine.
Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro je 30. avgusta 1919 odslovil primarija dr.
Höllerja, ki je v bolnišnici deloval več kot 26 let. Za novega primarija je bil
naslednjega dne imenovan dotedanji primarij bolnišnice usmiljenih bratov v
novomeški Kandiji, dr. Josip Cholewa. Poljak po rodu se je v zgodovino zapisal kot
začetnik slovenske onkologije. Njegovo pionirsko raziskovanje rakavih obolenj
predstavlja posebno in nemara najpomembnejše poglavje v zgodovini brežiške
bolnišnice. Z lastnimi sredstvi je v bolnišnici leta 1920 ustanovil onkološki
eksperimentalni laboratorij. Njegove raziskave so temeljile na še danes veljavnem
multidiscplinarnem pristopu k preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju raka, pri
katerem sodelujejo zdravniki različnih specializacij. Predvsem zaradi njegovega
vztrajnega prizadevanja je tedanja banska uprava 1eta 1937 odločila ustanoviti
Banovinski inštitut za raziskovanje in zdravljenje novotvorb, ki je neposreden
predhodnik današnjega Onkološkega inštituta Ljubljana. Postal je njegov prvi vodja in
to službo opravljal do smrti leta 1942. Po njegovem odhodu v Ljubljano je mesto
primarija brežiške bolnišnice prevzel dr. Vlado Brglez.

Slovo osebja brežiške bolnišnice od dr. Cholewe (v sredini prve vrste), julij 1937.
Fotografijo hrani Marjeta Berglez.
Sprememba državnega okvira, nove državne meje in emancipacija narodov, ki so ušli
iz avstro-ogrske "ječe narodov", je sprožila spremembe tudi v organiziranosti sester
usmiljenk. Iz graške province so nastale nove province, med njimi jugoslovanska, ki je
zaživela 5. aprila 1919. Ustanovitev samostojne province v mejah novonastale države
(najprej Države Slovencev, Hrvatov in Srbov, po združitvi s Kraljevino Srbijo 1.
decembra 1918 preoblikovane v Kraljevino Srbov, Hrvatov, Slovencev) je imela vrsto
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razlogov, v prvi vrsti v popolni slovenizaciji javnega življenja in ustanov, dodatno
utemeljenost pa ji je dajal velenemški nacionalizem, ki se je odražal tudi v življenju
graške province.
IZJEMA, KI POTRJUJE PRAVILO
Vodstvo Družbe usmiljenih sester sv. Vincencija Pavelskega je 27. januarja 1923 z
Zdravstvenim odsekom za Slovenijo v Ljubljani sklenilo pogodbo glede bolniške
strežbe in drugih del v sanitetnih ustanovah pod okriljem navedenega odseka. Iz
njenih določil razberemo presenetljivo širok delokrog usmiljenk, ki pa je bil najbrž v
glavnem vzpostavljen že precej pred podpisom pogodbe. Po črki pogodbe je Družba
v obči javni bolnici v Brežicah prevzela bolniško strežbo, skrb za bolnišnično kuhinjo
in pralnico, inventar bolnišnice in obleko bolnikov ter čiščenje prostorov objektov. Iz
pogodbe sicer ni mogoče razbrati vseh nalog sester v brežiški bolnišnici. Pri tem nam je
v pomoč sestrska kronika, iz katere izvemo, da so imele sestre na skrbi tudi
bolnišnično posest in gospodarstvo, ki je bilo v službi samooskrbe zavoda. Poleg
kokošjereje in prašičjereje ter predelave mesa in masti so sestre obdelovale velik
zelenjavni vrt in njivo. Sestre so bdele tudi nad bolnišnično lekarno. Tako po zaslugi
kronike vemo, da je leta 1923 zavod dobil prvo sestro farmacevtko. Sestre usmiljenke
so na posameznih oddelkih opravljale natančno določena dela. Na kirurškem oddelku
je na primer sestra instrumentarka pripravila vse potrebno za nemoten potek
operacije, sterilne instrumente, perilo, pomagala zdravniku pri umivanju rok, mu
nadela plašč in rokavice, pripravila bolnika na operacijo (ga po potrebi obrila, z
jodom očistila predel, predviden za rez) in pri operaciji podajala instrumente.

Dr. Vlado Berglez (tretji z leve) med operacijskim posegom v celjski bolnišnici, kjer je
deloval pred preselitvijo v Brežice, april 1933. Kirurgom asistirajo sestre usmiljenke z
značilnimi naglavnimi pokrivali – korneti.
Fotografijo hrani Marjeta Berglez.
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Navedena pogodba je jasno določala, da je bilo vse redovno strežniško osebje v
zadevah službe na bolnišničnih oddelkih podrejeno predstojnikom oddelkov oziroma
vodstvu bolnišnice, v stvareh, ki so zadevale upravo pa tudi upraviteljstvu bolnišnice.
Umestitev in odslovitev osebja je bila pravica upravitelja po posvetovanju s sestro
prednico. Strežniška služba se je morala izvajati po posebnem službenem pravilniku in
po navodilih zdravstvenega vodstva oz. upraviteljstva zavoda, v kolikor ni bilo v
posameznih primerih za bolniško strežbo določeno posvetno osebje. O strokovni
usposobljenosti redovnega osebja so odločali predstojniki posameznih bolnišničnih
oddelkov. Premeščanje osebja z oddelka na oddelek ali kam drugam se je smelo
izvesti s strani Družbe samo v dogovoru s predstojniki oddelkov in z vodstvom
bolnišnice. Število redovnega osebja pri bolniški strežbi je določil Zdravstveni odsek
po predlogu vodstva zavoda in sporazumno s sestro prednico.
Predstojniki oddelkov so imeli pravico zahtevati, da se »neporabno« družbeno osebje
v sporazumu z družbo odstrani z njihovih oddelkov. V vseh spornih primerih je imela
Družba pravico pritožbe na vodstvo bolnišnice. Prav tako je imela Družba pravico
odpoklicati posamezne sestre iz važnih razlogov, a je bila dolžna nadomestiti
odpoklicane sestre z enako sposobnimi in o tem 24 ur prej obvestiti vodjo
zdravstvenega odseka. Z namenom pridobitve strežniškega naraščaja je imela Družba
pravico, da pošilja v sporazumu s predstojniki oddelkov, vodstvom bolnišnice in
odobritvijo zdravstvenega odseka na različne oddelke svoje kandidatke oz.
postulantke, katerim pa ni pripadalo nikakršno plačilo, niti niso imele pravice do
brezplačnega stanovanja in hrane v okviru zdravstvenih zavodov. Ni si težko
predstavljati, kako finančno ugodno je bilo to določilo z vidika države, ki je bila na ta
način oproščena stroška izobraževanja velikega števila zdravstvenega kadra.
Sestre usmiljenke so bile torej v bolnišnici pripravljene poprijeti za vsako delo, z
dvema izjemama, ki jih pogodba izrecno opredeljuje. Pri moških bolnikih sestre niso
izvajale »neposrednih manipulacij« na spolovilih, razen če v primeru »nujne sile« v
danem trenutku ni bilo na razpolago zdravnika ali moškega strežnika. Za takšne
primere je pogodba naročala, da se v bolnišnicah zaposlijo usposobljeni moški
strežniki. Pogodba je še določala, da se moško strežniško osebje uporablja za
prenašanje težkih bolnikov. Prav tako sestre v normalnih okoliščinah poroda niso
izvajale dejanj, ki spadajo na področje babištva. Oboje bi sestre delale le v nujnih
slučajih. Najbrž v izogib nesporazumom, do kod sežejo izjeme, je pogodba določala,
da imajo sestre nalogo bolniške strežbe pri otrocih in izvajati vsa potrebna opravila
»spadajoča v otroško posteljo«.
Družba se je s pogodbo obvezala namenjati posebno pozornost perilu bolnikov z
nalezljivimi boleznimi, pri čemer so se sestre morale strogo ravnati po določilih
hišnega dezinfekcijskega reda. Za nabavo vseh pralnih sredstev so skrbele uprave
zavodov. Z obravnavano pogodbo je Družba prevzela tudi skrb in potrebno delo pri
vzdrževanju posteljnega, bolnišničnega in operacijskega perila, zdravniških in
strežniških plaščev ter vsega drugega perila, ki se uporablja v zavodih. Prav tako je
Družba prevzela skrb za vzdrževanje žimnic, vzglavnikov (»podglavnikov«), odej,
pregrinjal itd. Število osebja Družbe v kuhinji, pralnici in gospodarstvu posameznega
zavoda je določil zdravstveni odsek po predlogu vodstva zavoda in sporazumno s
sestro prednico.
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Bolniška soba v brežiški bolnišnici iz časa pred drugo svetovno vojno.
Bolnice so slikane v družbi sestre usmiljenke in laične strežnice.
Fotografijo hrani Provincialni arhiv Slovenske province Družbe hčera krščanske ljubezni.
S pogodbo se je Družba obvezala po svojih članicah paziti na objekte, prostore in
inventar, »da ostane vse v dobrem, ali vsaj v primernem stanju, da se nikjer ne dela
škoda, da ostanejo stvari na svojih mestih, da se ne gubijo in ne izgubljajo in ne
izmanjkujejo.« Družba je bila odvezana odgovornosti za okvare in uničenja zaradi
elementarnih nesreč uporabe agresivnih kemičnih sredstev ali pa tistih, ki »bi jih
povzročili bolniki ali posvetno strežništvo na silovit način ali s hudobnim namenom
brez krivde družbenega osobja«. Po drugi strani je Družba prevzela odgovornost, da je
njeno osebje strogo pazilo na razburjene bolnike. Za okvare ali škodo je Družba nosila
odgovornost le tedaj, če je bila krivda ali pa tatvina njenemu osebju dokazana.
Družba je bila dolžna skrbeti, da se vse njeno osebje strogo ravna po službenih
navodilih glede naprav za kurjavo in razsvetljavo, glede vodovodnih instalacij,
ventilacijskih naprav in rednega zračenja bolniških ter vseh drugih prostorov. Družba
je s pogodbo prevzela shranjevanje oblek, inventarja in drugih predmetov bolnikov,
razen denarja in drugih dragocenosti, ki so se hranili v blagajni upravitelja. Prevzete
predmete je bila Družba dolžna skrbno hraniti in strogo paziti, da se niso pokvarili,
izgubili ali utajili.
Glede plačila je pogodba določala, da za vsako zaposleno (»uslužbeno«) sestro
prejema Družba od Zdravstvenega odseka na mesec najmanjšo plačo 30 din.
Sposobnim sestram se je mogla na predlog prednice in šefa oddelka odmeriti večja
plača. Pogodba je tudi zagotavljala, da so sestre imele zagotovljeno »higienskih
razmeram primeren stan in prehrano«, enakim za režijsko in drugo strežniško osebje,
za oboje pa se je odtegovalo pri izplačilu službenih dohodkov. Prav tako je bilo vanjo
vneseno določilo, da ima vse zaposleno osebje Družbe primeren prostor na vrtu
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zavoda za oddih in da ta prostor služi izključno sestram. Sestre so bile oproščene
stroškov za površinska strežniška oblačila, plašče, predpasnike in rokave za delo, kar
vse je morala priskrbeti uprava bolnišnice. Vsaka zaposlena sestra je imela po tej
pogodbi pravico do tritedenskega dopusta na leto. V dopust so se štele tudi
vsakoletne predpisane duhovne vaje. Glede tega je pogodba popolnoma jasna:
»Služba pri tem ne sme trpeti.«
V primeru bolezni je na osnovi pogodbe vsaka zaposlena sestra mogla računati na 6tedensko oskrbo s stanovanjem, hrano, zdravljenjem in zdravili. Če je bolezen trajala
predvideno do 8 dni, se obolele sestre ni nadomestilo z drugo. Pri daljši bolezenski
odsotnosti pa se je sestra nadomestila z drugo, enako usposobljeno sestro, ki je za čas
nadomeščanja prejemala služben dohodek obolele sestre. Stroški za zdravljenje in
oskrbo, daljšo od 6 tednov, so nato prešli na Družbo. Zgolj če je sestra obolela zaradi
infekcije ali poškodbe v službi, je Zdravstveni odsek prevzel stroške za zdravljenje tudi
do 26 tednov. In nazadnje, toda ne najmanj pomembno: v primeru smrti zaposlene
sestre, ki se je zdravila na račun zdravstvenega odseka, je Družbi pripadalo pokritje
pogrebnih stroškov v višini stroškov za navadni »ubožni« pogreb.
»NAŠ BOŽJI HRAMČEK«
V uvodu smo navedli naročilo ustanovitelja Družbe, sv. Vincencija Pavelskega, naj
sestram usmiljenkam kot samostanska kapela služi kar župnijska cerkev. Toda potrebe
so v sledečih stoletjih narekovale drugačne rešitve in tako so bile v 19. in 20. stoletju v
zavodih, kjer so delovale sestre usmiljenke, skoraj brez izjeme urejene kapele.
Bogoslužni prostor ni služil zgolj duhovnim potrebam sester, temveč tudi bolnikov,
sirot, učencev in onemoglih, odvisno od tega, ali je bil del bolnišnice, sirotišnice, šole
ali hiralnice.
V brežiški mestni bolnišnici v hiši dr. Karla del Cotta ni bilo kapele. Tega ni spregledal
lavantinski knezoškof dr. Jakob Maksimilijan Stepišnik ob obisku sestrske skupnosti 28.
julija 1879. Učeni škof, po zaslugi katerega so usmiljenke prišle v škofijo, je bil po
poročanju kronike zelo prijazen, obiskal je vse bolnike in z vsakim nekoliko govoril.
Ob odhodu je daroval za bolnike 10 goldinarjev, še dragocenejša pa je bila njegova
obljuba, da bo dal v bolnišnici napraviti kapelo. Toda sestre niso mogle računati na
izpolnitev obljube, ker za kapelo v stavbi preprosto ni bilo dovolj prostora.
Sestre in bolniki so kapelo pridobili desetletje kasneje, z odprtjem nove zgradbe
bolnišnice leta 1889. Kapela je bila blagoslovljena 2. junija tega leta, štiri dni kasneje
pa je bila v njej prvič darovana sveta maša. »Tedaj so prižgali večno lučko, ker je Jezus
ostal v tabernaklju,« nas poduči sestrska kronika. Manjši prostor v pritličju desnega
krila zgradbe s pogledom na dvorišče je sestram pomenil zelo veliko, kar se da razbrati
iz tega, da je v kroniki prisrčno poimenovana »naš božji hramček«. Skrb za kapelo so
usmiljenke delile s preostalim strežnim osebjem. Kot mesto molitve, slavljenja, prošenj
in najbrž tudi zahval, spričo uslišanj, je kapela predstavljala srce bolnišnice. Toda kot
posvečeni prostor, simbolno izvzet iz vsakdanje rabe, ni bila v celoti obvarovana
človeških nerodnosti in slabosti. O slednjem najdemo v sestrski kroniki kar nekaj
pričevanj.
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»Usmiljenke pa so molile, molile ...«
Vir: Pavel Perko, Usmiljenka; Odlomek iz duhovnega življenja, v: Dom in svet 14
(1901), št. 1, str. 55.
Uprava bolnišnice in oblastni odbor sta se konec dvajsetih let odločila za podaljšanje
kapele, katere ladja tudi po tem posegu ni bila daljša več kot nekaj metrov.
Predhoden manjši Marijin kip v oltarju je po zaslugi dobrotnikov zamenjal večji kip, ki
ga je hišna predstojnica s. Vincencija Levičar naročila v Parizu. Kronika se nadaljuje:
»Denarja pa nobenega. Zatekle so se [sestre usmiljenke, op. a.] z velikim zaupanjem k
sv. Jožefu in ga prosile, naj poskrbi za povišanje časti njegove ljubljene Marije,
Brezmadežne. In res se je sv. Jožef izkazal. Od dobrih ljudi je prišlo toliko denarja, da
je bila zbrana potrebna vsota 5.000 din za kip Brezmadežne. Kako so se sestre
zahvaljevale sv. Jožefu!« Kip Brezmadežne je iz Pariza prispel 29. septembra 1929.
Pričakala ga je prepleskana kapela z v celoti obnovljeno notranjo opremo, ki je bila
po zaslugi mestnega župnika g. Martina Jurharja dopolnjena z obhajilno mizo. 26.
novembra, dan pred praznikom Prikazovanja čudodelne svetinje sestri usmiljenki
Katarini Laboure, je mestni župnik g. Martin Jurhar blagoslovil kip. »Ne da se popisati,
kaj so naša srca čutila, ko smo se prvič zbrali v kapeli ter na prelepo okrašenem oltarju
počastili Brezmadežno. Nehote je srce drhtelo. Lepa si Marija, ni je Tebi par, ker za
Bogom si prva in najlepša stvar. Po končanem obredu so preč.[častiti] g. župnik
prenesli Najsvetejše v tabernakelj. Nato je bil blagoslov. Za sklep so pevke še zapele
pesem Lepa si Marija. In s tem smo končali prvo slavje v naši novi kapeli na čast
Brezmadežni,« beremo v sestrski kroniki. V spomin Marjete (Metke) Berglez se je
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trajno zapisal nežno roza odtenek kipa in otroško navdušenje nad žarki iz steklenih
kroglic, padajočimi iz Marijih rok.

Kapela v brežiški bolnišnici z novim Marijinim kipom.
Fotografijo hrani Provincialni arhiv Slovenske province Družbe hčera krščanske ljubezni.
Po odpustu sester usmiljenk, 8. marca 1948, je takratna uprava bolnišnično kapelo
spremenila v bolniško sobo porodnega oddelka. Po večkratnih obnovah in
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preureditvah bolnišnice nič več v stavbi ne spominja nanjo. Vrednejše stvari iz
inventarja kapele, kot so mašne obleke in mašno perilo, so sestre glede na zapis v
župnijski kroniki »nekam shranile«. Ostalo opremo so podarile župnijski cerkvi sv.
Lovrenca, kjer je določeno obdobje čakala, »da bi kedaj zopet služila svojemu
namenu«. Župnik g. Franc Klasinc je Marijin kip iz bolnišnične kapele umestil na
Marijin oltar farne cerkve, vendar je bil od tam odstranjen med pokoncilsko prenovo
njene notranjščine. V letih in desetletjih po odpustu sester se je za kipom in ostalo
opremo bolnišnične kapele izgubila vsaka sled. Sedanji brežiški župnik, g. Milan Kšela,
pojasnjuje, da tukajšnja župnija po njegovem vedenju ne poseduje niti enega
predmeta, ki bi bil povezan s skupnostjo sester usmiljenk v brežiški bolnišnici.
Edini znani predmet, povezan s skupnostjo sester usmiljenk v brežiški bolnišnici, je
Marijin kipec, viden na spodnji fotografiji. Kipec je pred letom 1948 pripadal sestram
usmiljenkam v brežiški bolnišnici, sedaj pa je v lasti Marjete Berglez. Kipec so sestre
podarile družini Berglez v zahvalo, ker je trem od njih ponudila začasno prebivališče v
svojem domu ob sočasni izgubi službe in stanovanja v bolnišnici. Dr. Vlado Berglez, ki
je bil tedaj direktor bolnišnice, si jih je po razlagi njegove hčere Marjete drznil sprejeti
pod svojo streho zaradi statusa partizanskega zdravnika, toda odločilno kritje pred
oblastniki mu je zagotavljal visok vojaški čin, pridobljen v partizanih.

Marijin kipec, last Marjete Berglez,ki je pred letom 1948
pripadal sestram usmiljenkam v brežiški bolnišnici.
Fotografijo hrani domoznanska zbirka Knjižnice Brežice.
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Pri poznejši obnovi oz. dozidavi novih objektov so prostore, kjer je bila prej kapela,
popolnoma predelali. Neposredno po osamosvojitvi Slovenije je Župnija Brežice
zaičela z aktivnostmi, da bi zavod nazaj pridobil kapelo. Prizadevanja so obrodila
sadove in na praznik Marijinega rojstva, 8. septembra 1996, je mariborski škof dr.
Franc Kramberger blagoslovil novo bolnišnično kapelo, posvečeno Lurški Materi Božji,
h kateri se bolniki tudi najpogosteje zatekajo. Kapelo v kletnih prostorih Splošne
bolnišnice Brežice je načrtoval arhitekt Franc Filipčič iz Brežic.

»V bolezni človek izkuša svojo nemoč, svoje meje in svojo končnost.«
Kapela v Splošni bolnišnici Brežice.
Vir: https://www.sb-brezice.si/pdf/zgibanka-duhovna-oskrba.pdf.

»JOBOVO LETO« 1932
Po sodbi kronistke je bilo leto 1932 za brežiško bolnišnico »Jobovo leto« – leto
preizkušenj in nesreč. V začetku in ob koncu leta se je pojavila prašičja (»svinska«)
kuga, ki ni prizanesla svinjakom za bolnišnico. Ne prej in ne kasneje pa delovanje
bolnišnice ni bilo bolj ogroženo kot ob velikem požaru v noči s pustne sobote 6. na
nedeljo 7. februarja 1932. Usodnega večera je zagorelo na podstrešju osrednje
zgradbe zavoda. Sodeč po prvih časopisnih poročilih bi ta »lahko uničil krasno urejeno
in prenovljeno bolnišnico v Brežicah«, a je na srečo zgorel le osrednji del ostrešja. To
je bil rezultat več različnih okoliščin, od katerih je omembe vredna ta, da so imeli
gasilci tisti večer v Brežicah dramsko predstavo in so tako mogli prihiteti na kraj
požara hitro in v polnem številu. V boj z rdečim petelinom se je spustilo 7 gasilskih
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društev, in sicer iz Brežic, Mosteca, Zakota, Bukoška, Mihalovca, Krškega in Dolenje
vasi. Rešeni so bili tudi vsi bolniki. Slovenec z dne 9. februarja 1932 je poročal:
»Požrtvovalni prizori, ko so zdravniki, sestre usmiljenke, gasilci in civilno prebivalstvo
bolnike pogumno nosili iz ogrožene bolnišnice, bodo ostali vsem, ki so jih videli,
neizbrisno v spominu.« Naslednje jutro po izbruhu požara je bolnišnica dajala
katastrofično podobo: nad osrednjim delom stavbe ni bilo več strehe, v zrak pa so
moleli goli visoki dimniki.

»Nad srednjim delom stavbe manjka streha, zato se zde tudi dimniki tako visoki.«
Vir: Slovenec, l. 60, št. 32, 9. 2. 1932, str. 3.
Sestra kronistka opisuje dogodke te strašne noč: »Kakor navadno smo se podali k
počitku, le s. nočna čuvajka je bila v službi. Okrog ½ 10 ure zasliši omenjena sestra
neko šumenje, misleč, da v I. nadstropju ni vodovod v redu. Nato gre za šumenjem in
zagleda na grozo čez malo odprtinico, da padajo iskre čez stopnice k železnim
vratom, ki vodijo na podstrešje. Hitela je v pritličje, kjer se je nahajal ključ in strašen
pogled na goreče podstrešje jo je tako zmedel, da je tekla po vedra, da bi s
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stražnikom, ki ga je med tem časom poklicala, pogasila požar, kar je pa seveda bilo
nemogoče. Med tem časom so mimoidoči domačini opazili ogenj, misleč, da ga v hiši
še nihče ni opazil so na poti zvonili in tolkli po vratih, da so vse šipe razbili predno so
jim odprli vrata. Skozi okno stanovanjske hiše je zapazila ogenj uradnica pisarne gdč.
Lenče, hitro je zbudila služkinje in sestre.
Prestrašene smo se hitro oblekle in hitele k bolnikom, ki smo jih pa že srečevali, ko so
hiteli v stanov.[anjsko] hišo, ker je bilo ravno prazno stanovanje g. upravitelja. Vse je
bilo razburjeno in preplašeno. Kdor je le mogel, je pomagal, da so bili bolniki čimprej
iz bolnice, nekaj v izolirnico, nekaj v stanovanjsko hišo. Žimnice in drugo posteljnino
smo metali kar skozi okna, kar se je seveda sproti odneslo na varno. Noč je bila zelo
mrzla in brez snega. Gasilci iz Brežic so bili takoj na mestu. Vendar je bilo delo precej
otežkočeno, ker je bil vodovod zamrznjen tako, da so morali nositi toplo vodo, da so
se cevi odtopile. Med tem časom so prihitele še tri požarne brambe, kar smo se
spomnili na domač vodnjak na vrtu. Iz tega so pozneje črpali vodo, ki je hvala Bogu
zadoščala potrebi. Tako je bila odstranjena strašna nevarnost, kajti plameni so začeli
objemati obe strani strehe.
Pogled na pogorišče je bil strašen, temno noč so razsvetljevali visoki plameni, ki so bili
vidni po več ur [hoje] daleč. Ker je bilo zelo mrzlo, smo v kotlu kuhali lipov čaj in z
dovoljenjem g. upravitelja smo dajali poleg čaja še vino ognjegascem, ki so menjaje
prihajali v kuhinjo, da so se malo pogreli. Tudi ko je bil ogenj nad nami, smo v kuhinji
mirno delili prvo pomoč potrebnim. Nad vse pričakovanje je ostala nedotaknjena
obleka od bolnikov, vrata so celo zgorela, strop se pa še ni vdrl. Kot čudežno rešeno
pred ognjem.
Tedanji g. primarij bolnice se je s svojo soprogo peljal iz Zagreba ravno, ko je bolnica
gorela in žena ga je opomnila: glej, bolnica gori! On se je pa tako prestrašil, da bi bil
skoraj skozi okno kupeja [vlaka] skočil, meneč da bo hitro na licu mesta.
G. upravitelj je bil takoj zraven, prav tako tudi zdravniki. Omeniti moramo, da je bil
isto noč težki operativni porod v jedilni sobi g. zdr.[avnika]. Zanimivo je predvsem,
kako je g. dr. vzel novorojenčka v naročje, ga je nesel v posteljo ter odel s svojo
suknjo.
Med tem časom smo se že pomirili, vendar so gasili še celi prihodnji dan. Ko so č.
predstojniki bili v groznih skrbeh za nas, smo mi mirno spravljali bolnike nazaj v
bolnico, niti na misel nam ni prišlo, da se piše in govori, da je v nevarnosti, da cela
bolnica pogori. G. župnik so bili na razpolago celo noč.
Omeniti moramo, da so č. g. p. gvardijan isto noč odnesli Najsvetejše iz kapele v
samostan. Kip Brezmadežne smo pustili, dasiravno se je zahtevalo, da naj kapelo
izpraznimo. Priporočili smo Marijinem varstvu bolnico, da jo varuje in res ni bilo naše
zaupanje osramočeno.
Zgorelo je v skladiščih veliko svinjskega mesa, ves kompot in še nešteto drugih stvari.
Požar je nastal skoraj gotovo skozi vrata kamina za toplo vodo. Pod vrati namreč so
bile vodovodne cevi ovite s slamo radi zamrzovanja, poleg je bilo polno starega
inventarja iz lesa in mnogo drugih gorilnih stvari. Škoda je bila velika pa hvala Bogu,
da ni bilo še hujšega in da ni nihče zakrivil požara. Popoldne [7. februarja] so prišli č.
s. asistentinja Fabijola Matore, poslana od č. s. vizitatorice, pogledat kako se imamo,

stran | 23

mislile so namreč najhujše, da bodo mogli sestre vzeti, če je bolnica pogorela.
Brzojavili so v Ljubljano č. s. vizitatorici, kjer so bile tam takrat letne duhovne vaje.
Ugledno so se takrat pokazali brežiški meščani, nosili so ven in skrbeli za vse, kakor da
bi bilo to njihova last. Vmes je bilo tudi nekaj sumljivih oseb pa so meščani zelo pazili
in stražo postavili, da se ni veliko proč odneslo.
Omeniti je, da so služkinje gledale le bolj na svoje stvari, kakor pa da bi hitele reševat
bolnike. Pokazale so s tem, da imajo skrb le bolj za svojo last; najprvo so v svojem
stanovanje pospravile svoje reči skupaj, ena je celo nesla svoj kovček shranit v mesto,
druge so meščani zavrnili nazaj po stopnicah, en par jih je le šlo pomagat.
Omeniti se mora, da je voda tekla čez stopnice v I. nadstropje, posebno v sobi št. 40
in zraven v moški sobi št. 22, potem čez stopnice v pisarno ter v sestrsko dnevno
sobo, da se ni moglo skozi iti, še v jeseni je bilo vse zaduhlo v teh sobah. V mesecu
oktobru se je šele začelo s popravilom.«
Sestrska kronika hrani še dva slikovita spominska drobca. Tako izvemo, da so se sestre
med gašenjem požara zmočile, da je »teklo od kornetov«. Drug zapis nas poduči o
vrednosti, ki jo je tedaj pražnja obleka imela za posameznika s plitvimi žepi. Ko so si
bolniki – sami ali s pomočjo drugih – rešili kožo, so se nemudoma spomnili na svoje
civilne obleke. Stoječ na vrtu pred gorečo stavbo so obupano kričali: »Jaz imam novo
obleko!«, a se potem čudili, ko je vsak dobil svojo obleko nazaj nepoškodovano. Iz
kronike tudi izvemo, da se je bolnišnica med tem požarom izognila uničujoči
eksploziji. Ognjeni jeziki namreč niso dosegli bencina, ki je bil skladiščen pod
stopnicami na podstrešje. Pri tem sestre verjetno niso bile edine, ki so v tej srečni
okoliščini videle čudež.
Po požaru je bilo potrebno za dva dni preseliti vse bolnike v upraviteljevo hišo
(upravitelju je pripadala lastna hiša). Obnovitvena dela so se začela šele 18. oktobra
1932. Dva meseca kasneje, 21. decembra, je uprava bolnišnice razglasila, da so
obnovitvena dela v osrednjem poslopju končana in da bolnišnica zopet sprejema
bolnike.

DOGODKI, ZAREZANI V SPOMIN
Druga svetovna vojna je Jugoslavijo zajela na cvetno nedeljo, 6. aprila 1941. Nemška
vojska je navsezgodaj zjutraj bombardirala jugoslovanska mesta, med njimi
najsiloviteje Beograd. Kronika hišne skupnosti sester usmiljenk v brežiški bolnišnici
poroča, da so letalske bombe padale tudi po Dobovi, od koder je tisti dan v Brežice
pripeljal cel vlak ranjencev. Teden dni kasneje, na velikonočno nedeljo, je čez Brežice
korakalo šest desetin slovenskih vojaških oficirjev kot ujetnikov nemškega okupatorja.
Domačini so jim prinesli obleke, nekateri so se rešili, drugi, ki so bili močneje
zastraženi in so ostali brez civilne obleke, niso imeli te sreče. Naslednje jutro so jih peš
odgnali v Zagreb in kdor je onemogel, beremo v kroniki, so ga ustrelili na mestu.
Oktobra 1941 je bil večji del meščanov izgnan v Šlezijo, z njimi je šel prostovoljno
brežiški župnik g. Klasinc. Hišne skupnosti sester usmiljenk na Spodnjem Štajerskem so
od 11. novembra 1941 pripadale graški provinci. V juliju 1942 je bila zaradi bolehnosti
premeščena prednica s. Georgija Majer. Na njeno mesto so graški predstojniki
imenovali s. Olimpijo Potočnik, zadnjo v vrsti prednic brežiške skupnosti.
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Z okupacijo in izgonom velike večine domačinov so v mestu Brežice in okolici glavno
besedo seveda dobili Nemci in priseljeni Kočevarji. Za upravitelja bolnišnice je bil
imenovan Adolf (Edo) Selinšek, ki je prišel iz Gradca. Kronika ga opisuje kot zelo
skrbnega ter pozornega do bolnikov in sester. Poleg tega naj bi izredno spoštoval
graške predstojnike sester usmiljenk. Za ravnatelja bolnišnice in šefa internega oddelka
je bil določen kočevski Nemec dr. Krauland, za šefa kirurškega oddelka pa dr. Reiner
iz avstrijskega Štajerskega. V bolnišnici je takrat delovalo 14 sester usmiljenk in s.
Terezija Šolinc kot upokojenka. V kroniki je poimenovana »zapuščina dr. Cholewe«,
saj naj bi jo ta obdržal v bolnišnici zaradi izkazane dobrote do bolnikov in sploh
vsakogar, ki je prišel z njo v stik. Novo vodstvo bolnišnice je po pričevanju kronike
lepo skrbelo za osebje: »Oba, ravnatelj dr. Reiner in upravitelj Adolf Selinšek, sta
vedno povpraševala, ali imajo sestre dovolj hrane, da bodo ta napor zdržale. Res
nismo bili lačni.« Ob stalnem naraščanju števila ranjencev je bila na dvorišču bolnišnice
zgrajena večja baraka s 30 posteljami, nabavljena pa je tudi bila za tisti čas moderna
medicinska oprema.
S Kočevarji so na območje, ki ga je zajel ukaz o izgonu Slovencev, prišli tudi njihovi
duhovniki, med drugimi župnik iz Starega Loga v kočevski dekaniji g. Alojzij Krisch
(Križ). Po prihodu je prevzel v upravljanje štiri župnije: mestno in še tri sosednje.
Poleg tega je duhovno oskrboval brežiško bolnišnico, tako bolnike kot sestre, katerim
je postal spovednik. Ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman ga je imenoval za
generalnega vikarja območja, kjer so bili Kočevarji. S svojim ravnanjem je pridobil
spočetka nezaupljive sestre: »Ta g. župnik je bil sicer Kočevar ali silno dober in
ustrežljiv.«
Sestre v novih razmerah niso več imele sv. maše vsak dan, ampak po dva- ali trikrat na
teden. Ob nedeljah so z izjemo dežurne sestre hodile k sv. maši na Čatež. Rešitev za
nastali položaj, ki so ga pogojevali tedanji strogi cerkveni predpisi o maševanju in
obhajanju, je prišla z nepričakovane strani, o čemer govori zapis v kroniki. Sredi julija
1943 je nemški vojak z Bavarskega g. Krischa podučil, da je tamkajšnji škof dal vsem
vojakom dovoljenje prejeti svete zakramente ob vsakem času dneva. Župnik je takoj
zatem škofijo v Ljubljani in Mariboru zaprosil za dovoljenje, če sme zvečer maševati
vsaj v bolnišnici in ob tej priložnosti sestram podeliti sveto obhajilo. Razplet zgodbe je
sestram nudil veliko duhovno oporo: »Dobil je dovoljenje od povsod in smo imeli
večkrat zvečer sv. mašo in sv. obhajilo.«
Vojna je že prej razhrahljala eno od vrste strogih pravil, ki so je jim sestre podrejale v
prepričanju, da s krotenjem telesa duh postaja bolj voljan: »Takrat je bil evharistični
post, nismo smeli 6 ur nič dati v usta, če smo hoteli prejeti sveto obhajilo. Uboge
sestre, koliko žeje so prestale v tisti vročini. Ena sestra (s. Liberata Gregorič) je hodila v
hladilnik stat, da si je žejo olajšala. Kmalu zatem smo dobili od graškega g. vizitatorja,
ki je bil obenem tudi sestrski ravnatelj (dr. Spiegel) navodilo, da smejo nočne sestre pri
čuvanju tri ure pred svetim obhajilom kaj malega zaužiti, tudi v obliki hrane. Saj so
bile sestre [tega] res potrebne, ker so bili noč za nočjo alarmi in so nekaterikrat prečule
cele noči. Sestre so še kar nekam zdržale, kljub težkemu naporu.«
Rutina življenja v globokem zaledju bojišč, kjer so nočni počitek sicer redno motili
letalski alarmi, je bila prekinjena 22. aprila 1943. Tega dne so Brežice doživele prvo
letalsko bombardiranje, a najbolj jo je skupil bližnji Čatež ob Savi, od koder je bilo
tudi največ smrtnih žrtev. Iz sestrske kronike izvemo še več podrobnosti, med drugim,
da se je bombardiranje začelo ob štirih popoldne in trajalo tričetrt ure. »Začeli so na
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železniški postaji, šli čez polje proti mestu, po sredini mesta naravnost čez Čatež,
odvrgli na Čatežu in v gozdu nad Čatežem okrog 200 bomb [po] 7 kg težkih. Bilo je
veliko ranjencev in tudi mrtvih. Med kolodvorom in mestom so ljudje delali na polju
in je bilo [zato] več mrtvih. Tudi v mestu je bilo nekaj mrtvih, a na Čatežu pa kar 35
mrličev. Tam je bilo najhujše.« Razmere v bolnišnici tistega dne in noči so bile
dramatične: »Ranjence so vozili kar naprej. Hitro so nastavili po hodnikih zasilne
postelje, da so polagali nanje ranjence. V zaklonišču je bila lepo urejena operacijska
soba in so na dveh mizah operirali celo noč zjutraj do osmih. Tudi teh operirancev je
veliko pomrlo. [...] Ker je bil to prvi bombni napad, ljudje še niso bili navajeni in je
bila sila zmeda. Eni bolniki so tekali sem in tje, ene so nosili v zaklonišča, druge so
polegali po sobah ob zidu in se niso dali pregovoriti, da bi jim pomagali v zaklonišče.
Najhuje pa je bilo na porodniškem oddelku.« Toda zgodilo se je tudi, da je bilo
mogoče vsaj za kratek čas pozabiti na grozote vojne in priklicati privid »včerajšnjega
sveta«: »Leto 1943 je poteklo. Za božič sta ležala v bolnici dva Dunajčana. Verna
katoličana sta poskrbela, da je bolnica obhajala tudi pri bolnikih sveti večer. Upravitelj
je poskrbel za "Bescherung" za bolnike, sestre so pa zapele par božičnih pesmi in pa
eden izmed teh bolnikov je držal govor.«
Kronika sester usmiljenk pojasnjuje, da so bili tekom vojne v brežiško bolnišnico
napoteni ranjenci raznih narodnosti, toda v vsakemu od njih so sestre v prvi vrsti
videle pomoči potrebnega: »Sestre so delale lepo naprej ne oziraje se na narodnost.
Bili so Slovenci, Kočevarji, Avstrijci (največ iz Gradca), Šlezijci, Italijani.« Navedeno ne
pomeni, da so bile sestre brez slovenske narodne zavesti. Že zgoraj je bilo pojasnjeno,
da se je z okupacijo zamenjalo vodstvo bolnišnice in tudi zdravniki, medtem ko je
nezdravniško osebje s sestrami vred ostalo na svojih mestih. Tako kot drugo osebje so
se tudi sestre učile nekaj nemščine, govorile pa so druga z drugo še naprej vedno
slovensko. Vztrajanje pri slovenščini in verskem življenju v bolnišnici je bilo v danih
razmerah nedvomno pogumno dejanje, saj nacisti niso skrivali svojega globokega
prezira do slovenstva in katoliške vere. Oboje se je potrdilo že v prvih dneh vojne, ko
so bili z nemškega okupacijskega ozemlja med prvimi izgnani učitelji in duhovniki (v
primeru Brežic je to doletelo frančiškane). Kronika vsebuje zapis, kako so se sestre s
pomočjo upravitelja bolnišnice Selinška premeteno izognile posledicam, ki bi jih lahko
imela njihova zvestoba narodu in Cerkvi: »Bilo je proti koncu leta 1943, imeli smo iz
Graza inspekcijo. Nekdo je upravitelja naznanil, da se v bolnici govori samo slovensko
pa tudi upravitelj je bil obtožen nekaj pogreškov. Upravitelj je sestri prednici naročil,
naj takoj, ko pridejo, postreže z vinom, z žganjem in dobrim narezkom. Naredili smo
tako, kot je naročil. Potrudile so se in pripravile dober narezek, fino pecivo, vino v
buteljkah, staro slivovko. Seveda, ljudje po tako velikih mestih niso imeli vsega na
izobilo, zmotil jih je dober narezek, dobro vino, tako da so skoraj pozabili po kaj so
prišli. In še drugi dan dobro kosilo pa je bilo inspekcije konec. Upravitelj je dobro
znal, na kakšen gumb mora pritisniti in kje je treba kolesa namazati, da bolje tečejo.
Nič ni bilo hudega, še sestram so zagotovili, da se jih ne sme nič preganjati, da smejo
še naprej obdržati kapelo v bolnici, da sme duhovnik prihajati v bolnico itd. Če bi pa
kedo hotel kapelo v bolnici likvidirati, naj se takoj telefonira inšpektoratu za bolnice in
bojo takoj preprečili.«
Smrt je vse pogosteje trkala na vrata bolnišnice in vojna je postajala vse bolj tragična.
V takšnih razmerah so sestre čutile s trpečimi ter jim lajšale občutek zapuščenosti in
brezizhodnosti: »Nekega dne so pripeljali mladega fanta iz Dolenjskega v bolnico. Obe
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nogi je imel prestreljene tako, da se ni mogel nikamor ganiti in zraven pa celi dan oz.
dneve stražo. Čutili smo, da ga bodo kmalu odpeljali kam, da ga bodo ustrelili.
Medtem ko je stražnik kakšen trenutek zapustil sobo, ga je sestra (s. Velislava) hitro
pripravila na smrt. Dala mu je čudodelno svetinjo, molila sta kesanje in vzdihljaje.
Prišli so, ga zaslišali, pa ni izdal besede, saj niti nismo znali kedo in odkod je, ker
nismo smeli govoriti z njim. Obljubili so, da ga bodo izpustili, če bo vse povedal.
Takih fantov smo imeli več in vsak je šel od nas pripravljen na smrt in s čudodelno
svetinjo kje skrito.«

Čudodelna svetinja, katere podobo naj bi narekovala Marija med prikazovanjem sestri
usmiljenki Katarini Laboure 27. novembra 1830.
Vir: http://www.brezmadezna.com/md/ce/smartno/otroci_brezmadezne.htm.
Leto 1944 je bilo zaznamovano z dokončnim obratom vojne sreče v prid zaveznikom,
stalnimi letalskimi alarmi in povečano dejavnostjo partizanskih enot v zaledju Brežic.
Sestrska kronika v zvezi s tem omenja »hudo napetost« pri okupatorju. Njegovo
okrutnost so bolj kot kdaj prej čutili ljudje, pa tudi živali: »V naši okolici so bile stalne
"hajke". Ljudje so bežali. Neko noč so Nemci pobrali pol vasi. Ljudi so potaknili po
vseh luknjah v Brežicah. Nekaj so jim kuhali za hrano, a nihče ni imel jedilnega pribora
s seboj, ne skodelice, ne nič. Poslali so nekoga skrivoma k nam v bolnico, če imamo
kakšne stare žlice, da bi jim poslali, seveda vse na skrivši, če nas dobijo, gorje nam.
Smo vse pod streho poiskali, stare žlice, skodelice, krožnike, kar smo imeli, smo dali.
Za temi ljudmi iz hribov pa so drugi dan pobrali vso živino. Nagnali so jo v [brežiški]
Stadion (igrišče) pa popolnoma brez hrane. Živina je mukala, rinila čez plotove, a nič
ji nihče ni smel vreči za gristi. Tri dni je to trajalo. Potem pa se je le nekdo okorajžil in
šel na Wirtschaftsamt [gospodarski urad, op. a.], tam jih je malo oštel z grožnjo, da bo
tako zverinsko početje z živino naznanil v Graz na višjo instanco. Jokali smo, tako se
nam je živina smilila. Potem pa so jo nekam odgnali.«

stran | 27

Zavezniška letala so načrtno uničevala železniške proge, da bi preprečili sovražniku
transport orožja in drugih vojaških potrebščin. Posledice totalne vojne, v kateri sta bila
spoštovanje življenja in čut za sveto vedno znova poteptana, so vse pogosteje
prekinjale utečeno delo v brežiški bolnišnici: »Bilo je na Sveti dan [božič 1944, op. a.],
ko so začeli točno ob 11h v Krškem in šli naprej po progi proti Dobovi do hrvatske
meje. Začeli so voziti ranjence kar naprej do večera. Operirali so v zaklonišču skoraj
celo noč. Eni so umirali, drugi težko čakali pomoči, ker je bilo zelo malo zdravnikov.«

Ferdo Vesel, Usmiljenka (1893)
Sliko hrani Narodna galerija v Ljubljani.
Mesta in večje kraje na jugu Spodnje Štajerske je začel nemški okupator v pričakovanju
umika z Balkana utrjevati na začetku decembra 1944. Še posebej je utrjeval mesto
Brežice, ki je bilo spremenjeno v pravo trdnjavo, pri tem pa je bila najpomembnejša
vloga dodeljena brežiškemu gradu. Vtis mesta-trdnjave so dopolnjevali številni
bunkerji, obroči strelskih jarkov ter protiletalska baterija, nameščena za bolnišnico v
smeri proti stadionu. Sestrska kronika nas pouči, da je nemška okupacijska oblast v
drugi polovici marca 1945 začela postopoma preseljevati Kočevarje na Koroško.
Najprej so bili na vrsti ostareli, potem matere z otroki. Od sester se je pričakovalo, da
bodo spremljale transporte, toda te so se tega branile, zaradi preobremenjenosti
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bolnišničnih oddelkov pa to tudi ni bilo izvedljivo. »Mimogrede bodi povedano, kam
so te uboge ljudi spravili. Rečeno je bilo, da imajo za preseljence vse pripravljeno, ko
pa so prišli na določeno mesto, to je v kakšen hotel, so jim dali odloga samo dve uri,
da so se malo okrepčali in potem naj gredo kamor hočejo in to celo ponoči. Ljudje
niso znali ne kod ne kam. Avtobusi so odšli in pustili ljudi v temi. To se je kar naprej
vrstilo. Sestre so bile vesele, da niso bile zraven, ker bi jako težko gledale tako
ravnanje.«
Čeprav se je spomladi 1945 konec vojne zlagoma približeval, je ta še naprej terjala že
tako visok davek v človeških žrtvah in materialnem uničenju. V Brežicah in njeni
okolici je bilo najhuje v noči pred cvetno nedeljo, le da so za razliko izpred štirih let
tokrat smrtni tovor sejala zavezniška letala. V apokaliptičnih razmerah je osebje
bolnišnice doživljalo skrajne meje lastne (ne)moči in krhkost človeškega bivanja, o
čemer trezno poroča sestrska kronika: »[z]večer ob 7h se naenkrat prikaže v zraku
velika svetla luč sem od Sromelj. Takoj je bil Voralarm in nato takoj Alarm. Posvetili
so [letala] celo mesto kar naenkrat, a bombe so padale zadaj za mestom v Vrbino.
Krožili so okrog za Krko proti Dobovi. Tam so bombardirali vse počez, vasi, trg,
železniško postajo. Na [dobovski] postaji so stali polni vagoni municije, ki niso vsled
razdrtih prog mogli naprej. Bila je strašna eksplozija. Ljudje so bežali napolje. Tam pa
so padali slitarji [?] in vse je bilo ranjeno. Do dveh ponoči niso mogli s rešilnimi
vozovi do ranjencev. Nekateri so že tam umrli, druge so pripeljali v bolnico že mrtve.
Dve garniture za operacijo so bile pripravljene, a je bilo večina vse zamujeno.
Zdravniki in sestre so prebili celo noč v delu in celo nedeljo. Nihče iz hiše ni bil tisto
nedeljo pri maši. Sestre so bile izmučene do skrajnosti, a vendar so zdržale do konca.
Proti jutru se je glavni operater dr. Rener onesvestil pri operacijski mizi in padel. Hitro
smo mu nudili pomoč, je zopet malo k sebi prišel, a je rano zašil, bolnik pa je kmalu
po operaciji umrl. To je bil en delavec, ki je po dnevi pri nas vodovode popravljal,
zvečer ali ponoči pa je prišel k nam umret.«
Medtem ko so težki porazi Tretjega rajha njegove žrtve navdajali z upanjem po
skorajšnji vrnitvi miru in svobode, se je tistih, ki so z njim najbolj povezali svojo
eksistenco, začel polaščati strah pred prihodnostjo. Brežiške sestre usmiljenke so bile
postavljene pred težke in nevarne odločitve, toda tudi v najzahtevnejših okoliščinah
so si prizadevale ostati gospodarice lastne usode: »Zdravniki so počeli postajati
nemirni, kaj storiti. Sestram so vedno govorili, da bodo morali z njimi. To so bili samo
Kočevarji, Avstrijci pa so rekli sestram, da se ni treba vdati, ve ste Slovenke, ve
ostanite tu. Upravitelj, ki je bil tudi Avstrijec, je s. prednici izposloval v mestu kamion,
da se je peljala v Celje k s. prednici Matildi vprašati, kaj storiti za slučaj kakšnega
preobrata. Šle so k upravitelju in je isto rekel, da se ne umakniti iz bolnice. Predraga
sestra Matilda je bila zelo vesela, da se še kakšna sestra od kod prikaže, saj smo bili vsi
odrezani od vsega, ni bilo mogoče nič izvedeti ne iz Ljubljane ne iz Gradca.« Prednica
s. Olimpija je nato odločno odklonila možnost umika sester iz brežiške bolnišnice, tej
odločitvi pa so sledile tudi ostale sestre.
Sestre so celo v najbolj usodnem času in ne glede na možne posledice postavljale
dobrobit bolnikov in bolnišnice na prvo mesto. Kronika vsebuje poročilo o njihovem
ravnanju v zadnjih dneh vojne: »Slišati je bilo tudi, da ko se Nemci umikajo in naletijo
na skladišča hrane, [te] polijejo z bencinom in požgejo. Sestre so se bale, če se res to
zgodi, so cele noči umikale iz skladišča moko, mast, sladkor in drugo, da je bilo
skladišče skoro prazno.« V pripravah na umik so zdravniki naročali, naj se vsi boljši
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instrumenti pripravijo na transport, pri tem so računali, da bodo s seboj na kamione
vzeli operacijske mize in z njimi tudi sestre instrumentarke. Slednje se niso vdale v
usodo, temveč so noč za nočjo v zaklonišču bolnišnice trgale leseni pod, da so tam
skrile kasete s perilom, boljše instrumente in vse kar je bilo vrednejšega. »Lepo so
zabile nazaj, čez dan pa so na tistem podu operirali. Nihče ni slutil, kaj je tam notri.
Samo toliko so pustile zunaj, da so imele za enkratno operacijo.« Kronistka je z
razvidnim zadoščenjem zapisala, da se Nemcem, še manj pa Kočevarjem, ni posrečilo,
da bi kaj odpeljali s seboj. Zapis v kroniki potrjuje in delno dopolnjuje Vida Rožman,
ki povzema pričevanje usmiljenke s. Kolumbine (Erne) Krečič. Ta ji je pripovedovala,
kako so sestre kasete z boljšim instrumentarijem in vrednejšimi predmeti skrile tudi
pod zalogo premoga v kleti, v preostale kasete, ki so jih prinašale pred zdravnike, pa
vlagale najslabše, to je izrabljen in že odpisan bolnišnični inventar ali celo stare rjuhe –
vse z namenom, da bi preprečile odtujitev opreme, ki je bila nujna za delovanje
bolnišnice tudi po koncu vojne.

ODPUST IN NOVI ZAČETKI
Odnos povojne slovenske oblasti do sester usmiljenk je imel izrazito ideološko
obeležje. Sestre usmiljenke v svojih redovnih oblekah, razpela in svete podobe v
bolniških sobah, skupne molitve z bolniki, priprave na prejem poslednjih
zakramentov, spodbujanje k verskemu življenju; vse to je postalo za komunistično
oblast moteče in nezaželeno. Postopen izgon sester usmiljenk iz zdravstvenih ustanov
se je začel neposredno po koncu druge svetovne vojne z odpustom prvih skupin sester
usmiljenk junija 1945. Obračun slovenske oblasti s sestrami usmiljenkami je dosegel vrh
8. marca 1948, ko je republiško Ministrstvo za narodno zdravje izdalo odlok, da
morajo v 24 urah zapustiti vse zdravstvene ustanove v pristojnosti ministrstva.
Ponujena jim je bila možnost sklenitve individualne pogodbe o delu, vendar pod
pogojem, da se odpovedo nošnji redovne obleke. Usmiljenke so v svojem poročilu
zapisale: »8. marca 1948 je večna luč [v zavodskih kapelah, op. a.] za vedno ugasnila v
naslednjih postojankah: Celje (Bolnica), Brežice (Bolnica), Črna (Bolnica socialnega
zavarovanja), Ljubljana (Splošna bolnica, Sanatorij Leonišče, Ženska bolnica in Inštitut
za nove tvorbe), Maribor (Splošna bolnica in Ženska bolnica), Mokrice (Dom
onemoglih), Novo mesto (Ženska splošna bolnica), Ptuj (Bolnica in hiralnica), Trbovlje
(Bolnica socialnega zavarovanja), Slovenj Gradec (Bolnica) in Vojnik (Bolnica).« Zadnji
množični odpust na dan, ki so ga tedaj že začeli pompozno praznovati kot dan žena,
je zajel 249 sester usmiljenk. S tem ukrepom so bili našteti zdravstveni zavodi čez noč
ob skoraj ves ustrezno usposobljeni kader, zaradi česar je občutno padla raven
zdravstvene nege. Posledice tega so bile po oceni slovenske zgodovinarke medicine dr.
Zvonke Zupanič Slavec odpravljene šele čez leta, ko se je primerno usposobilo
zadostno število posvetnega osebja. Sestram, mnogim med njimi ostarelih in bolehnih,
je nov dom postal razpadajoči grad Raka brez električne in vodovodne napeljave ter
urejenih sanitarij. Oblast ga je sestram dodelila v najem, potem ko si je z ukrepom
nacionalizacije prilastila vse njihove postojanke, zavode in nepremičnine.
Tedaj je bila ukinjena tudi osemčlanska skupnost sester usmiljenk v brežiški bolnišnici
(prva skupina sester je bolnišnico zapustila že januarja 1946). Večina sester ni sprejela
diktata oblasti in te so bile čez noč ob službo ter prebivališče. Tri sestre je začasno
sprejela v svoj dom družina predstojnika bolnišnice dr. Vlada Bergleza. Njegova hči,
Marjeta Berglez, ki je bila kot otrok priča tem žalostnim dogodkom, se spominja, da
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so sestre tiste dni doživljale veliko notranjo stisko in obup. Z dnem 8. marec 1948 je
datiran tudi zadnji vpis v sestrski kroniki. Ta jedrnato povzema poglavitne vzroke in
neposredne posledice zadnjega množičnega izgona sester usmiljenk iz javnih ustanov:
»Nova oblast sester ni mogla trpeti, zato so morale tega dne oditi kot po vseh zavodih
po Sloveniji, kjer so delovale usmiljene sestre. Dobile so odpoved, da se morajo
umakniti v 24 urah. Odšle so v Marijin dom, kjer so se razkropile na vse strani.«
Kronika župnije Brežice za leto 1948 – žal – podobno lakonično povzema dogodke
tega usodnega dne: »Dne 1. [očitno gre za napako, op. a.] marca tega leta so morale
usmiljene sestre iz bolnice. Z žalostjo so šle na domove. Ljudje so jim bili na pomoč in
jim nudili kar so mogli.«

Stavba nekdanje mestne lekarne na Cesti prvih borcev.
Fotografijo hrani domoznanska zbirka Knjižnice Brežice.
Po teh dogodkih sta v Brežicah ostali še dve sestri. S. Rozalija (rojstno ime Elizabeta)
Marinček se je preoblekla v civilna oblačila, zaradi česar je obdržala službo in
prebivališče v brežiški bolnišnici, a je še naprej ostala članica Družbe. Do upokojitve v
poznih sedemdesetih letih je delovala na ginekološko-porodniškem oddelku, katerega
del je postala v bolniško sobo preurejena zavodska kapela. Kot upokojenka je živela v
skupnosti sester usmiljenk v Celju in tam stregla bolnikom na domu. Primož Rueh se je
spominja kot simpatične, iskrive osebnosti in zanimive sogovornice. Medtem je
farmacevtka v bolnišnični lekarni s. Kolumbina Krečič po odpustu izstopila iz Družbe in
se kot civilna farmacevtka zaposlila v mestni lekarni (delovala je v prostorih gostilne
Santa Lucia), kjer je pod isto streho tudi stanovala. Začela se je predstavljati z rojstnim
imenom Erna. Vida Rožman jo je kot uslužbenka lekarne spoznala po tej življenjski
prelomnici, a trdi, da so jo ljudje še naprej klicali »sestra«. Njen izstop iz Družbe
pojasnjuje z okoliščino, da ni imela pravega poklica, saj je kot sirota, za katero so
poskrbele sestre usmiljenke, bolj po spletu okoliščin pristala v njihovih vrstah. Svoje
zadnje počivališče ima v Brežicah, vendar je njen grob opuščen.
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Preostale sestre, ki so do odpusta delovale v bolnišnici Brežice:







s. Olimpija – prednica skupnosti, pozneje je živela v samostanu na Mirnu pri
Novi Gorici;
s. Mavricija – instrumentarka na kirurgiji;
s. Marcela – instrumentarka na kirurgiji;
s. Blandina – instrumentarka na kirurgiji;
s. Gaudioza – vrtnarica, do konca življenja je bivala na gradu Raka in je tam
tudi pokopana;
s. Boromeja – teta brežiškega župnika g. Milana Kšele, prav tako pokopana na
Raki.

Na tem mestu je primerno omeniti, da po vojni srečamo usmiljenke na širšem
območju Brežic. Leta 1949 je zaživela sestrska skupnost v novozgrajeni skromni hišici
za župnijsko cerkvijo v Cerkljah ob Krki. Delokrog tamkajšnjih dveh sester se je z leti
vedno bolj širil. S pomočjo in z dovoljenjem brežiških zdravnikov sta vzpostavili
»ambulanto v malem«, katere delovanje pa je oblast ukinila leta 1956. Cerkljanska
skupnost deluje še danes, njene tri članice pa se posvečajo skrbi za župnijo, katehezi in
obiskovanju bolnikov. Zanimiva in obenem značilna za tedanje razmere je epizoda o
delovanju sester usmiljenk v Domu onemoglih na gradu Mokrice. Starejše in onemogle
oskrbovance Doma onemoglih v Krškem, v prostorih nekdanje bolnišnice, je oblast
preselila na Mokrice, kjer je decembra 1947 nastala nova hišna skupnost sester
usmiljenk. Toda sestre so na starodavnem gradu ostale le nekaj mesecev, saj je tudi
njih zajel zadnji množični odpust 8. marca 1948.
Ukrepi slovenske oblasti v škodo sester usmiljenk, naj so bili še tako radikalni, niso
privedli do uničenja jugoslovanske province. Hčere krščanske ljubezni so imele to
srečo v nesreči, da so jih po letu 1948 hvaležno sprejeli in zaposlili v bolnišnicah na
Hrvaškem in Kosovu ter v Srbiji in Makedoniji, kjer jih je pestilo veliko pomanjkanje
strokovno podkovanega zdravstvenega osebja. Tamkajšnje oblasti od njih niso
zahtevale odpovedi redovni identiteti, katere sestavni del je redovna obleka. V Srbiji
so delovale že od leta 1920 in so bile pod imenom »časne sestre milosrdnice« poznane
kot najboljše negovalke bolnikov z velikim strokovnim znanjem. Po letu 1948 se je na
jug skupne države preselilo na stotine slovenskih sester, kjer se je njihovo delovanje
izredno razmahnilo. V Beogradu, kamor so kasneje preselile tudi sedež province in
noviciat, ni bilo bolnišnice, kjer ne bi delovale in izjeme ni predstavljala niti
Vojnomedicinska akademija JLA. Kot katoliške redovnice so v pravoslavnem in
muslimanskem okolju razbijale verske predsodke, gradile ekumenske mostove in si pri
tamkajšnjem prebivalstvu zlagoma pridobile veliko zaupanje in spoštovanje. Poleg
tega so Slovencem, ki so se znašli na daljnem jugu, predstavljale stik z domovino. Ena
od neštetih tovrstnih prigod se je pripetila Primožu Ruehu, ki so ga med služenjem
vojaškega roka operirali v bolnišnici v Skopju. Na bolnišničnem vrtu je na svoje veliko
presenečenje srečal tri sestre usmiljenke in duhovnika, ki so se med sabo pomenkovali
v slovenščini. Da bi bilo presenečenje še večje, se je izkazalo, da sta dve od sester v
preteklosti služili v brežiški bolnišnici.
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Kapela sester usmiljenk na Višegradski ulici v Beogradu, ok. 1962.
Vir: Dejan Vončina, Sestra Hermina (Justina) Pacek: prva fotografinja med sestrami
usmiljenkami (1931–2016), Stična 2016, str. 25.

PABERKI IZ SESTRSKE KRONIKE
Leta 1908 je bilo v brežiškem okraju nenavadno mnogo tepežev. Razlog je preprost:
takratna vinska letina je po sodbi kronistke »izpadla izredno dobro«. Poceni vino (8
krajcarjev liter) »je zapeljevalo ljudstvo k neizmernemu pijančevanju, v katerem so se
vršili pretepi in poboji«. Na moškem kirurškem oddelku je zato bilo veliko število
poškodovancev. Kronistka je pozabi otela tudi zanimiv narodopisni drobec: »Nek
takratni sodnik je izjavil, da se nikjer v Sloveniji ne pijančuje toliko kot v brežiškem
okraju.« Potrditev temu najdemo v štajerskem časopisu Slovenski gospodar, ki je leta
1911 poročal: »V okolici Brežic imamo že skoraj v vsaki peti hiši gostilno. Zakaj neki
občina dovoljuje vse to? Ker je toliko gostiln, pa skušajo gostilničarji z raznimi plesi in
bali privabiti čim več gostov. Pije in pleše se cele noči. Kam plovemo?«
14. februarja 1922 je mesto Brežice zadela huda nesreča. Težka okvara motorja mestne
elektrarne je povzročila ustavitev obrata ter s tem vode in luči. Mesto je bilo po zapisu
v sestrski kroniki do 18. junija brez vodovoda in električne razsvetljave. Pri tem je bila
bolnišnica še posebej prizadeta, tudi zato, ker ni bilo mogoče uporabljati rentgena (v
kroniki imenovan »Roentgenov aparat«), ki ga je štajerski deželni odbor nabavil
septembra 1916.
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Stavba nekdanje mestne elektrarne – termoelektrarne,
kjer so elektriko pridobivali s kurjenjem premoga.
Fotografijo hrani domoznanska zbirka Knjižnice Brežice.
Aprila 1928 je bil z mesta bolnišničnega upravitelja odstavljen Milko Žgajner. Razlog:
v pijanosti je grozil sestri prednici s samokresom. Oblastni odbor je tudi dovolil, da je
bolnišnica kupila Srebretov travnik nasproti zavoda. Nakup je bil izveden z namenom,
da kdo ne bi mogel »zidati gostilne ali kaj podobnega«.
Septembra 1928 je bila za hišno predstojnico umeščena s. Vincencija Levičar, ki je
načelovala skupnosti 13 sester. Tega meseca je oblastni odbor odobril večja sredstva za
dokončanje stanovanjske hiše za osebje bolnišnice, v zgradbi bolnišnice pa za
napeljavo nove centralne kurjave, instalacijo nove peči za toplo vodo, kremenčevo
svetilko za dezinfekcijo in še druge manjše stvari. Hišo je že preteklo jesen začelo
graditi ljubljansko gradbeno podjetje Tönnies. Zgradba je imela centralno ogrevanje,
toplo in mrzlo vodo po vseh stanovanjih in pralnico. V sestrski kroniki se nahaja
ocena, da so bili »gospodje, ki so to leto imeli večkrat komisije, bili sestram zelo
naklonjeni ter so gledali in delali na to, kako bi jim pripravili kar najbolj modno
stanovanje«. V visokem pritličju se je nahajalo trisobno stanovanje s kuhinjo in
kopalnico za upravitelja bolnišnice in njegovo družino ter tri samska stanovanja za
zdravnike sekundarije. Prvo nadstropje je zapolnjevalo petsobno stanovanje s
kopalnico za 16 sester usmiljenk, na podstrešju pa štirisobno stanovanje s kopalnico za
ženske uslužbenke. Oktobra 1928 se je osebje bolnišnice začelo seliti v novozgrajen
skupni dom. Iz kronike izvemo, da se je prvi »naselil g. upravitelj s svojo družino,
potem strežnice, nato sestre in strežniki. Meseca decembra pa tudi oba g. zdravnika.«
Po mnenju sester je bilo novo stanovanje »lepo in ugodno,« vendar so pogrešale
dnevno sobo v osrednji bolnišnični stavbi, »katero nam je oblastni odbor drage volje
dovolil, le hišno vodstvo nam je večkratno prošnjo odklonilo. Češ, saj imamo
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obednico, naj se s tem zadovoljimo«. Tako želeni lastni prostor so sestre pridobile
najpozneje v začetku leta 1932.

Stanovanjska stavba za osebje brežiške bolnišnice,
ki sedaj gosti upravo bolnišnice.
Fotografijo hrani domoznanska zbirka Knjižnice Brežice.
V letu 1930 se je v brežiški bolnišnici zdravilo 1.575 bolnikov, zadnji dan leta je teh
bilo 121. Sester je bilo po navadi 14 (druge so bile bolehne ali na počitku), ki so bile na
razpolago štirim zdravnikom: primariju in trem sekundarijem.
Po poročanju sestrske kronike je bilo leto 1931 zelo suho. Od meseca aprila do konca
oktobra ni bilo zadostnih padavin. Za povrh je poleti v brežiškem okraju večkrat
klestila toča, ki je povzročila mnogo škode. Mesta Brežice pa se je vselej izognila. Po
zaslugi kronistke izvemo za ljudsko modrost, ki je trdila, da se toča vselej izogne
mesta; »vsi mestjani so toči zato seveda hvaležni, bolj verni katoličani tega mesta pa
Boga hvalijo, da jih je obvaroval šibe Božje«. Zobe je začela kazati tudi velika
gospodarska kriza, ki jo je sprožil nenaden zlom newyorške borze dve leti prej in je
nato zaznamovala celotna trideseta leta. Proti jeseni so se začeli pri sestrah oglašati v
vedno večjem številu brezposelni, ki so tod mimo potovali v Zagreb in še naprej.
Večinoma so bili to preprosti ljudje, ki so po pričevanju kronike hvaležno sprejeli
vsako malenkost.
Leta 1932 je Marija Knourek z Bizeljskega izrazila željo, da bi bila sprejeta v hiralnico,
ki so jo v Ljubljani vodile sestre usmiljenke. V zameno bi na Družbo prepisala svoj
vinograd na Bizeljskem. Po ogledu vinograda so se sestre s Knourekovo dogovorile,
da jo sprejmejo v dosmrtno oskrbo v zameno za vinograd in 40 hektolitrov vina.
Sestra ekonominja se je z dvema sestrama v Brežicah oglasila 10. oktobra 1932, ko so
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šle prvikrat v trgatev v nov vinograd. Tudi kronistka ni skrivala navdušenja: »Grozdje
je bilo zelo lepo zrelo, ker je bila velika suša in vročina to leto, v mesecu oktobru pa
je deževalo. To vinsko leto so dobili 93 hektolitrov novega mošta.« Aprila 1934 so
začeli z gradnjo nove zidanice s kletjo, ki je bila dokončana meseca septembra.
Vinograd na Bizeljskem je bil vzrok, da je provincialno vodstvo (prednica in
ekonominja) večkrat obiskalo sestrsko skupnost v Brežicah. Nekaj prostora je trgatvi
odmerjeno tudi v kroniki za leto 1934: »Vinska trgatev se ni kaj posebno obnesla, ker
je grozdje gnilo od preobilnega dežja. Trgatev je bila letos zelo zgodnja, že v polovici
m.[eseca] septembra, a kljub temu je bilo grozdje sladko, ker je bilo ravno takrat lepo
vreme, zato je bila vsa trgatev končana že koncem septembra.«

Pogled na "Lusthaus" na Bizeljskem, osmerokotni paviljon sredi vinorodnih goric,
ki se v virih prvič pojavi leta 1825.
Vir: https://www.dnevnik.si/1042680427.
Leta 1934 je gospodarska depresija prizadela že velik del domačega prebivalstva.
Brezposelni so pogosto prosili hrano, sestre pa so jim postregle z ostanki kosila,
dnevno 6 do 8 oseb. Kriza se je začela čutiti tudi v poslovanju bolnišnice, katere
dolgovi so rastli. Izostati je moral nakup novega perila za bolnike, saj so z
razpoložljivimi sredstvi komaj krili stroške živil in druge najnujnejše stroške. Bolnišnico
je reševal zelenjavni in sadni vrt (leta 1936 dopolnjen z nasadi jablan na travniku pred
bolnišnico) in polni prašičji hlevi, nad katerimi so skrbno bdele sestre.
Oktobra 1934, v mesecu preobilja vina in »kožuhanja« (ličkanja) koruze, je v
bolnišnico prihajalo iskat pomoč veliko število udeležencev pretepov. O njihovi
srditosti priča podatek, da so v enem tednu kar trije moški umrli, preden se jih je
položilo v bolniško posteljo.
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Nekrolog za dr. Simona Zaletela, zdravnika v brežiški bolnišnici, v časopisu Slovenec,
l. 64, št. 165a, 22. 7. 1936, str. 3. Spomin nanj je ovekovečen tudi v sestrski kroniki:
»21. 7. 1936 smrt zdravnika, starega komaj 31 let, dr. Simona Zaletela. Pokojni Zaletel
je bil globoko veren, kremenit gorenjski fant, blagega srca, ki je bil vedno pripravljen,
da se žrtvuje.«
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Sestre so bile med drugo svetovno vojno postavljene pred vsakršne preizkušnje. Eno
od teh s srečnim razpletom za sestre opisuje kronika za leto 1944: »Uprava bolnice je
skrbela, da je imelo osebje zadostno hrano. Skladišča so bila vedno polna. Tudi za
bolnike je bilo zadostno poskrbljeno. Skladišče in kuhinjo so oskrbovale sestre. Nekega
dne je dobil upravitelj račun za 3000 jajc iz trgovine, ki jo je vodila neka Kočevarca.
Naredili so kontrolo, vse se je ujemalo, zapisnik izdaje iz skladišča, kuhinjski dnevnik
in v knjigi za prejem materiala. Žena je vpila, da so sestre pozabile ali zapisati ali [so]
utajile. Upravitelj pa se je potegnil za sestre in je rekel: "Če meni ne verjamete,
verjemite sestram. Naša kuhinjska sestra (s. Atanazija) je tako natančna, da še ene
žemlje ne da brez vednosti sestre prednice ali upravitelja." Potem je molčala in odšla,
ker se ji zvijača ni posrečila.«

HIŠNE PREDSTOJNICE V BOLNIŠNICI BREŽICE
s. Valburga Jauk 24. 6. 1878 – 1. 5. 1900
s. Notburga Kranjc 9. 6. 1900 – 28. 8. 1918
s. Vincencija Korošec 28. 10. 1918 – 6. 10. 1919
s. Andreja Kremžar 6. 10. 1919 – 5. 3. 1928
s. Štefanija Borštnik 5. 3. 1928 – 14. 9. 1928
s. Vincencija Levičar 14. 9. 1928 – 4. 5. 1933
s. Georgija Maj(y)er 27. 5. 1933 – 20. 7. 1942
s. Olimpija Potočnik 22. 7. 1942 – 8. 3. 1948

Avtor zapisa: dr. Dejan Pacek, bibliotekar
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