
John Randal Bradburne 

 

John Randal Bradburne  se je rodil 14. junija 1921 v angleškem kraju Skirwith kot sin 

anglikanskega pastorja Thomasa Williama Bradburna. Krščen je bil v anglikanski 

Cerkvi 31. julija 1921. Imel je še dve sestri in dva brata. Od leta 1934 do 1939 se je šolal 

v šoli v Norfolku. Nameraval je nadaljevati s študijem na univerzi, vendar se je zaradi 

začetka druge svetovne vojne pridružil vojski. Določen je bil v Indijsko armado in bil 

poslan na britansko Malajo, da bi se boril proti Japonski. Ko je padel Singapur, je celi 

mesec preživel v džungli. Skupaj s še enim oficirjem sta poskušala pobegniti na 

Sumatro, kar jima je uspelo šele v drugem poskusu. Zaradi pobeg je bil predlagan za 

vojaški križec, ki pa ga ni prejel. Nadaljnji čas vojne je preživel v Burmi.  

Na Malaji je imel mistično izkušnjo, po kateri je (kot pravi sam) iz avanturista postal 

romar. Ko se je po vojni vrnil v Anglijo, je ostal v benediktinskem samostanu v 

Buckfastu, kjer je leta 1947 prestopil v katoliško vero. Želel se je pridružiti 

benediktinskim bratom, vendar so le-ti menili, da je njegovo spreobrnjenje še preveč 

sveže, sam pa je prav tako začutil željo po potovanju. Tako je v prihodnjih šestnajstih 

letih prekrižaril Anglijo, Francijo, Italijo, Grčijo in Srednji vzhod samo z romarsko  

popotno malho. V tem obdobju je bil nekaj časa pri kartuzijanih pa v manjšem redu 

Naše Gospe na gori Sion, ki je bil osnovan za spreobrnjene Jude, deloval kot organist 

v Rimu in v romarskem domu v Angliji. Na veliki petek 1956 je vstopil v Frančiškov 

svetni red. Spoštoval je Vodilo reda in redno molil hvalnice in večernice. Hkrati pa je 

sestavil mnogo pesnitev na temo zaključevanja dneva. V svoji zapuščini je tako 

zapustil okrog 6000 pesmi. 

Po poizvedovanju pri prijatelju, jezuitskem patru Johnu Dove-u, če je v Rodeziji (danes 

je to Zimbabve) kakšna votlina, kjer bi lahko molil, se je odpravil tja, da bi pomagal 

misijonarjem v tej deželi. Ko je prispel, je frančiškanskemu patru zaupal, da ima tri 

želje: pomagati gobavcem, umreti kot mučenec in biti pokopan v Frančiškovem habitu.  

Nekaj let kasneje so ga povabili v naselje gobavcev Mutemva (beseda pomeni – biti 

odrezan/izločen)  okrog 140 kilometrov od kraja Harare (takrat Mutoko). Tam je ostal 

od leta 1969 do svoje smrti.   

Ko se je leta 1979 rodezijska plemenska vojna razplamtela tudi v bližini naselja 

gobavcev, so Johnu sicer svetovali, da naj se umakne, vendar se je odločil, da ostane 

tam. 2. septembra 1979 so ga ujeli gverilci in ga 5. septembra pod pretvezo, da je 

sovražni vohun, ustrelili. Pokopan je bil v Frančiškovem habitu kot je želel na 

pokopališču Chishawasha. Ob njegovi smrti so pod krsto videli kaplje krvi, ki pa je v 

krsti niso našli, ko so jo odprli. Hkrati pa so tudi drugi nepojasnjeni dogodki vplivali 

na to, da je Mutemva danes romarski kraj. 



 

Julija 2001 je frančiškanski duhovnik Paschal Slevin, OFM, predstavil prošnjo za 

Bradburnejevo  kanonizacijo. Postopek vodi njegova nečakinja Celia Brigstocke. 

 

  


