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(Sevnica, 18. marec 1865 – Brežice, 10. september 1923) 

 

 

 

JOSIP MEŠIČEK se je rodil 18. marca 1865 v Sevnici. Službena pot ga je pripeljala tudi v naš kraj, 

kjer je bil najprej kaplan. Zaradi svojega zglednega delovanja je leta 1895 postal mestni župnik v 

Brežicah, leta 1914 dekan dekanije Videm in 1918 častni kanonik. Kot član okrajnega šolskega sveta, 

občinskega sveta, ravnatelj Posojilnice in načelnik brežiške Kmetijske podružnice je pustil sledi v 

lokalnem okolju svojega časa. 

Bil je umetniško navdahnjena duša v likovnem in glasbenem pogledu. Znal je dobro risati, še bolje 

peti (bariton) in igrati na citre. Za slednje je priredil številne narodne pesmi in jih povezal v venčke, 

prijetne za uho. Odlikoval se je tudi kot odličen zborovodja. Časopis Pevec (1923) navaja: »Kot 

pevovodja je imel enega najboljših pevskih zborov v slov. Štajerju, in sicer tako v cerkvi kakor v 

Čitalnici. Nikdar ni pustil peti zgolj šablonski, marveč je z izbranim umetniškim čutom znal vsaki 

pesmi vliti življenje.« 

Kljub temu, da je imel že od rojstva pohabljeno nogo in je zato težko hodil, je bil vedno dobre 

volje in vsem zgled potrpežljivosti. 

In nenazadnje je bil človek z velikim srcem. V Straži (12. september 1923) lahko preberemo: »V 

njegovi gostoljubni hiši je našel vsak povabljeni in nepovabljeni gost ob vsaki uri odprto srce in 

roke. Mesto Brežice in cela dekanija sta izgubila vsestranskega voditelja, svetovalca ter očeta.«  

V Brežicah, kjer je tudi pokopan, je deloval do svoje smrti, 10. septembra 1923. 



 

 

Leta 1892 je v založbi L. Schwentnerjeve knjigarne v Brežicah izšel Venec slovenskih pesnij.  

V notnem tisku, prirejenem za citre, se je Mešiček odločil povezati največje narodne in umetne 

uspešnice tedanjega časa. Zaradi skrbne izbire pesmi se je Venec odlično prodajal,  

zato je nekaj let kasneje izšel še 2. natis. 

 

 

 

Skupaj s Schwentnerjem sta zasnovala tudi zbirko Slovenski citrar, za katero je Mešiček pripravil  

1. zvezek z naslovom Pozdrav slovenskim citrarjem in podnaslovom Narodna koračnica. 


