
Lini Michor je odraščala v Trebljah, pri p.d. Butiju, v občini Šmarjeta v Rožu. 

Petje jo spremlja vse življenje. Že v družini so veliko peli, pesem je bila za njo 

nekaj posebnega in pomembnega, s sestro in bratoma je prepevala v 

družinskem kvartetu Michor. Kot mlado dekle se je učila orglanja pri župniku 

Andreju Kariclju in leta 1945 kot štirinajstletno dekle začela orglati v domači 

farni cerkvi. Sedemnajst let, do leta 1962, je orglala in vodila cerkveni pevski 

zbor v Šmarjeti v Rožu. Obiskovala je gospodinjsko šolo v Šentrupertu pri 

Velikovcu in se pevsko in glasbeno izobraževala na raznih seminarjih za 

pianiste, organiste in pevovodje, ki so jih vodili Tomaž Holmar, Silvo Mihelič in 

drugi. Kot navdušena pevka je sodelovala pri Misteriju Brezmadežna, 

udejstvovala pa se je tudi kot gledališka igralka.  

Leta 1962 je z bratom župnikom Maksom Michorjem zapustila domačo faro in 

šla z njim v Šteben na Zilji, kjer sta ostala tri leta, do leta 1965. Tam je skupaj z 

bratom skrbela za slovensko ljudsko petje in zaradi tega doživela veliko 

nasprotovanja. Iz Štebna je hodila tudi v Melviče, kjer je orglala, skrbela za 

ljudsko petje in vodila cerkveni zbor. Tam so lepe slovenske pesmi sprejeli z 

navdušenjem. Do danes so se na Zilji ohranile slovenske pesmi iz tega časa.  

Leta 1965 je Lini Michor z bratom prišla v Kotmaro vas, kjer je 38 let vodila 

cerkveni zbor in skrbela za ljudsko petje v cerkvi. Bila je tudi mežnarica, pri 

vsem delu, pri gradnji farnega doma in prezidavi župnišča je bila desna roka 

župnika.  

Po upokojitvi se je skupaj z bratom preselila v Šentjanž. Leta 2006 je prejela 

Cecilijino medaljo krške škofije.  

Z Janežičevim priznanjem se ji hočemo zahvaliti za dolgoletno in zavzeto delo na 

področju cerkvene glasbe in kulture. 

Ker se Lini Michor podelitve ne more udeležiti, ji bomo priznanje izročili na 

domu. 

 
 


