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SV. IGNACIJ LOJOLSKI IN NJEGOV ČAS 

LETO Zgodovina, znanost in umetnost Cerkev in papeži Igancij Lojolski in jezuiti 
1491 Obdobje poznega srednjega veka, 

humanizem in renesansa 
Inocenc VIII. Po vsej verjetnosti leto 

Ignacijevega rojstva; Ignacijevo 
otroštvo na gradu Loyola 1492 Osvojitev Granade v rekonkvisti, 

poslednje trdnjave islama na 
španskih tleh (2. januar) 

Aleksander VI. – »najbolj grešni 
izmed papežev« – izvoljen za papeža; 
vlada do l. 1503 

1498 Savonarola sežgan na grmadi (23. 
maja) 

1503  Julij II. – vrhunec renesančne kulture 
v Italiji; vlada do l. 1513 1506  Ignacij kot paž cesarskega 

zakladničarja Juana Velazqueza de 
Cuellar 

1509 Henrik VIII. postane angleški kralj 
(23. aprila) 

 

1513  Leon X. izvoljen za papeža; v 
njegovem času začetek reformacije; 
vlada do l. 1521;  
Martin Luter l. 1510 obišče Rim in se 
razočaran vrne v Nemčijo 

 

1515 Franc I. postane francoski kralj (1. 
januarja); njegova politika je 
nenehno tekmovanje s Španijo 

Rojstvo sv. Terezije Avilske in sv. 
Filipa Nerija 

Ignacij obtožen velikih prestopkov 
v Azpeitii (verjetno je šlo za uboj v 
dvoboju za dame) 

1516 Smrt Ferdinanda Katoliškega; 
njegova doba pomeni začetek 
španske države; njegov vnuk postane 
s 16 leti španski kralj in Španija prva 
svetovna velesila, v kateri »sonce 
nikoli ne zaide« 

  

1517 Nemški kralj je še vedno Maksimiljan 
I. 

Luter naj bi 31. oktobra v 
Wittenbergu objavil znamenitih 95 
tez, kar pa se po novejših 
zgodovinskih raziskavah nikoli ni 
zgodilo, ampak je šlo za 
Melanhtonovo trditev 80 let po 
Lutrovi smrti 

Ignacij v Navarri nastopi službo 
dvorjana pri navarskem podkralju 
Antonu Manriqueju 

1519 Smrt Maksimiljana in izvoljen novi 
nemški cesar Karel V.  

Luter izobčen iz Katoliške cerkve 

1521 Francozi osvojijo Pamplono 20. maja;  
Turki zavzamejo Beograd 28. avgusta 

Državni zbor v Wormsu – Luter se 
zagovarja zaradi krivoverstva (18. 
aprila) 

Ignacij pri brezupnem poskusu 
obrambe Pamplone močno ranjen 
(20. maja) 

1522 Hadrijan VI. je zadnji papež 
germanskega rodu (izvoljen 9. 
januarja) 

 Ignacij roma na Montserrat in v 
Manreso; duhovne vaje  

1523 Klement VII. Izvoljen za papeža   Ignacij roma v Sveto deželo 

1524   Ignacij se v Barceloni začne učiti 
latinščine 1525 Francosko-španska bitka pri Paviji. 

Francoski kralj Franc I. postane 
španski ujetnik (24. februarja) 

 

1526   Ignacij začne v Alcali študij 
filozofije 

1527  »Sacco di Roma« - nemška vojska 
cesarja Karla V. vandalsko opleni 
Rim; papeža ubrani švicarska garda v 
Angelskem gradu; konec 
renesančnega papeštva 

Ignacij nadaljuje študij filozofije v 
Salamanci 

1528   
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1530  Državni zbor v Augsburgu – 
protestanti predložijo »Augsburško 
veroizpoved« (25. junija) 

Ignacij pride v Pariz (2. februarja); 
ponovno začne študirati latinsko 
gramatiko 

1531  Henrik VIII. se okliče za poglavarja 
anglikanske Cerkve (11. februarja); 
nasilna smrt Zwinglija (11. oktobra) 

1532   Ignacij doseže bakalavreat (prvo 
stopnjo filozofije) 

1533   Ignacij doseže licenciat (drugo 
stopnjo) iz filozofije (13. marca); 
začne s študijem teologije  

1534  Pavel III. izvoljen za papeža (13. 
oktobra) 

Ignacij doseže tretjo stopnjo iz 
filozofije in dobi naziv »magister 
artium«; nadaljuje s študijem 
teologije; 
zaobljube prvih osmih »jezuitov« 
na Montmartru – »rojstvo Družbe« 
(15. avgusta) 

1535   Ignacij obišče domovino (maj-julij) 
in odpotuje v Italijo (oktobra) 
preko Bologne v Benetke 
(decembra) 

1536  Kalvin objavi »Ustanovo krščanske 
vere« 

1537   Ignacij skupaj z drugimi prvimi 
»jezuiti« oz. tovariši v Benetkah 
posvečen v duhovnika (24. junija); 
videnje v La Storti pred prihodom v 
Rim (novembra) 

1538   Rimski proces preverja 
pravovernost Ignacija in njegovih 
tovarišev; Ignacijeva nova maša v 
cerkvi Maria Maggiore (25. 
decembra) 

1539 Papež Pavel III. ustno odobri Družbo 
Jezusovo (3. septembra) 

 Posvetovanje o ustanovitvi reda 

1540 Papež Pavel III. pisno potrdi Družbo 
(27. septembra) 

 Frančišek Ksaver odpotuje na 
Portugalsko in dalje v Indijo (16. 
marca) 

1541 Michelangelo v Sikstinski kapeli 
odkrije »poslednjo sodbo« (31. 
oktobra) 

 Ignacij izvoljen za prvega 
vrhovnega predstojnika Družbe 
(aprila); svečane zaobljube prvih 
jezuitov (22. aprila) 

1543 Kopernik objavi delo »O gibanju 
nebesnih teles« s posvetilom papežu 
Pavlu III. 

  

1545  Smrt Martina Lutra (18. februarja); 
začetek tridentinskega koncila (13. 
decembra) 
 

Vojvoda Frančišek Borgija sprejet v 
red 

1547 Smrt angleškega kralja Henrika VIII. 
(28. januarja) in francoskega kralja 
Franca I. (31. marca); v Rusiji zavlada 
Ivan Grozni 

  

1548   Papež Pavel III. odobri knjižico 
»Duhovne vaje« (31. julija) 

1549   Frančišek Ksaver prispe na 
Japonsko (15. avgusta); Ignacij 
pošlje prve misijonarje v Kongo 
(avgusta) 

1550 Izide prva tiskana knjiga v slovenščini Julij III. izvoljen za papeža (7. 
februarja) 

Papež Julij III. znova potrdi Družbo 
(21. julija), dasi ji ni posebno 



3 
 

naklonjen; Ignacij konča urejanje 
besedila »Konstitucij« 

1551   Ustanovitev Rimskega kolegija, 
kasnejše znamenite univerze 
»Gregoriane«, kjer so se jezuiti 
pripravljali za apostolat, še posebej 
misijone 

1552   Smrt Frančiška Ksaverja na pragu 
Kitajske (3. decembra); ustanovitev 
kolegija »Germanika« za bodoče 
nemške duhovnike 

1554 Poroka španskega kralja Filipa II. in 
Marije Tudor (25. julija) 

  

1555  Izvoljen papež Marcel II. (9. aprila) in 
po njegovi smrti Pavel IV. (23. maja); 
sklenitev »augsburškega miru« (25. 
septembra) 

 

1556 Nemški cesar Karel V. se odpove 
prestolu (16. januarja) 

 Prvi jezuitski nastop v Ljubljani – 
pridige magistra Jona Adlerja 
(spomladi); smrt sv. Ignacija (31. 
julija) 

1597   Ustanovitev jezuitskega kolegija v 
Ljubljani 

1609   Pavel V. razglasiIgnacija za 
blaženega (27. julija) 

1622   Papež Gregor XV. razglasi Ignacija 
in Frančiška Ksaverja za svetnika 
(12. marca); hkrati tudi Terezijo 
Avilsko, Filipa Nerija in Izidorja 
Seviljskega 

 


