P. Franc Cerar DJ
Rojen je bil leta 1922 v srednje imoviti verni kmečki družini s sedmerimi otroki. Imel je strica
duhovnika, ki je vplival na starše, da so fanta dali v šole. Gimnazijo je začel obiskovati v Ljubljani,
končal pa jo je z maturo poleti 1943 v Novem mestu. Kot dijak je ohranil vero in bil aktiven član
Marijine kongregacije. Spodbudo, naj vstopi k jezuitom, je začutil, ko je bral o njih v neki knjigi.
Prijavil se je in bil sprejet. Zaprosil je za vizo in potni list, da sme na Hrvaško, ker je bil tam jezuitski
noviciat. Preden je bila prošnja rešena, je septembra 1943 Italija kot vojskujoča se država kapitulirala.
Njeni vojaki so Novo mesto zapustili in oblast so prevzeli partizani. Takoj so razglasili mobilizacijo
vseh sposobnih moških. Tako je Franc namesto jezuitskega novinca postal vojak-partizan. Dodelili so
ga v kulturno skupino, pa mu ni bilo treba sodelovati v nobeni bitki in nikoli ni uporabil orožja. Bojeval
pa je drugačen boj: boj s komunisti, ki so ga hoteli pridobiti za svojo doktrino. Da jim ni uspelo,
pripisuje vsakdanji molitvi rožnega venca.
Čeprav je bila vojna končana v maju 1945, so ga iz vojaške službe odpustili šele za božič. Za
svečnico 1946 je začel noviciat v Zagrebu. Tam je končal filozofijo, magisterij in teologijo ter bil 30. 7.
1955 posvečen v mašnika. Tretjo probacijo je opravil leto pozneje v Dubrovniku, izrekel zadnje
zaobljube in bil poslan v Maribor za kaplana v župniji Brezje. To službo pa je opravljal le eno leto.
Potem so ga postavili za ljudskega misijonarja. V skupnosti je bil minister in ekonom.
V tistih letih se je pripravljala samostojnost Slovenskih jezuitov, katere glavni pobudnik je bil
p. Miha Žužek. Pater Cerar je bil pri tem njegov najtesnejši sodelavec. Treba je bilo oskrbeti prostore
za noviciat in provincialat ter še marsikaj drugega, vse s skromnimi sredstvi in napol ilegalno, ker je
ateistična oblast nagajala, kjer se je le dalo. Bog je prizadevanje blagoslovil, leta 1963 je bil
vzpostavljen distrikt, šest let pozneje pa viceprovinca. V Mariboru je bilo osnovano Malo semenišče,
kjer je bil p. Cerar nekaj let prefekt. Od leta 1978 do 1992 je bil župnik pri Sv. Magdaleni v Mariboru.
Od takrat naprej do danes je nadaljeval z ljudskimi misijoni, vodenjem duhovnih vaj, duhovnim
vodstvom in duhovno pomočjo po župnijah.
Bog je patra Cerarja obdaroval tudi z veseljem do glasbe in petja. Bil je med prvimi duhovniki,
ki so pri mladinskem verouku vzeli v roke kitaro in ob njej zapeli. Mnogi so ga posnemali. Izdal je dva
poljudna priročnika z naslovom Zapojmo bratje. Doživela sta več ponatisov.
Pater Cerar je vzel v roke tudi pero. Potem ko je tri leta v Družini razlagal nedeljske
evangeljske odlomke, so te razlage izšle v knjigi Evangelij na prepihu. Leta 1988 je izdal knjigo z
naslovom Partizan nekoliko drugače. Ta knjiga je doživela ponatis. – Dvanajst let je bil tedenski
kolumnist v DRUŽINI, kjer je razlagal svetopisemske odlomke in odgovarjal na vprašanja bralcev. Ti
članki so leta 1994 izšli v 500 strani obsegajoči knjigi z naslovom Beseda da besedo. Ta knjiga je bila
prevedena v hrvaščino. Leta 1997 je izšla njegova knjiga Iz dežele v deželo. V njej razlaga duhovne
vaje po smernicah sv. Ignacija. Leta 2002 je založba Dravlje izdala njegov priročnik z naslovom: Kdo
so jezuiti. Ob zlati maši 2005 je Družina natisnila njegovo knjigo: Od partizana do zlatomašnika. Izpod
njegovega peresa je izšlo še nekaj drugih besedil manjšega obsega. Deset let je bil p. Cerar urednik
provincijskega glasila: Slovenski jezuiti. Cerarjevo pisanje se odlikuje z lepoto jezika in jasnostjo
izražanja, zato so ljudje po njem radi segali.
Pater Cerarje je zaspal v Gospodu v svojem 92 letu.
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