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membnoÖ vlogoÖ inÖ slo-
vesniÖ tonÖ vÖ temÖ časuÖ
priÖ bogoslužjuÖ dajejoÖ
posebneÖantifone,Öime-
novaneÖtudiÖOÖ–Öodpe-
vi,Ö kiÖ soÖ odpeviÖ predÖ
MarijinimÖ slavospe-
vomÖ MagnificatÖ (prim.Ö
LkÖ 1,47–55).Ö AntifoneÖ
razlagajoÖ prispodobeÖ
izÖ bogateÖ svetopisem-
skeÖsimbolike,ÖkiÖnapo-
vedujeÖ JezusovoÖ roj-
stvo.Ö NjihovÖ namenÖ jeÖ
pospešitiÖinÖspodbuditiÖ
veseloÖpričakovanje.ÖVÖ
osmihÖdnehÖseÖzvrstijoÖ
naslednjeÖantifone,ÖpriÖ
čemerÖseÖvsakaÖ izmedÖ
njihÖzačneÖzÖodpevom:Ö
OÖ Modrost,Ö OÖ GospodÖ
inÖ Voditelj,Ö OÖ koreni-
naÖ Jesejeva,Ö OÖ ključÖ
Davidov,ÖOÖVzhajajoči,Ö
OÖ KraljÖ narodovÖ terÖ OÖ
Emanuel.

PojmaÖ božičnaÖ
osemdnevnicaÖneÖsme-

SklepnoÖ obdobjeÖ
adventnegaÖ časaÖ vÖ ka-
toliškiÖ CerkviÖ začenja-
moÖ poÖ 16.Ö Decembru,Ö
takratÖ seÖ končaÖ esha-
tološki,Ö pričakovanjskiÖ
delÖ adventa,Ö naslednjiÖ
dan,Ö 17.Ö decembraÖ paÖ
začnemoÖ zÖ božičnoÖ
osemdnevnico,Ö kiÖ
predstavljaÖ temeljitoÖ
bogoslužnoÖ pripravoÖ
naÖ drugiÖ največjiÖ krš-
čanskiÖpraznik,Öbožič.

SklepnoÖ obdob-
jeÖ adventnegaÖ časaÖ vÖ
KatoliškiÖcerkviÖzačen-
jamoÖ 17.Ö decembraÖ zÖ
božičnoÖ osemdnevni-
co,Ö kiÖ predstavljaÖ ne-
posrednoÖ bogoslužnoÖ
pripravoÖ naÖ božič.Ö
BogoslužnaÖ pripravaÖ
vÖ oblikiÖ osemdnev-
niceÖ vernikomÖ želiÖ
približatiÖ hrepenenjeÖ
inÖ pričakovanjeÖ Gos-
podovegaÖ rojstva.Ö Po-
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moÖ enačitiÖ sÖ pojmomÖ
božičnaÖ osmina.Ö PrvaÖ
predstavljaÖ neposred-
noÖ pripravoÖ naÖ božič,Ö
drugaÖ paÖ jeÖ obdobjeÖ
osmihÖdni,ÖkiÖ jihÖvÖbo-
goslužjuÖ obhajamoÖ poÖ
božiču.

LiturgičnaÖ navo-
dilaÖ govorijoÖ leÖ oÖ po-
sebniÖpripraviÖnaÖpraz-
novanjeÖ GospodovegaÖ
rojstva.ÖTaÖpripravaÖseÖ
začneÖ 17.Ö decembraÖ
inÖ znašaÖ leÖ osemÖ dniÖ
priprave.ÖKerÖjeÖ24.Öde-
cembraÖžeÖsvetiÖvečer,Ö
seÖ taÖ pripravaÖ praktič-
noÖ omejiÖ naÖ enÖ teden.Ö
PravÖtemuÖtednuÖustre-
zaÖsedemÖspevov,ÖkiÖseÖ
vÖ latinščiniÖ imenujejoÖ
Antiphonae MajoresÖ
aliÖOÖ–Öantifone,ÖtudiÖOÖ
–Öodpevi,ÖsajÖseÖsleher-
naÖzačneÖsÖčrkoÖ »O«,Ö sÖ
kateroÖ obÖ hrepenenjuÖ
izražamoÖ tudiÖ začu-
denje.

TeÖantifoneÖpoznaÖ
CerkevÖžeÖizÖčasaÖAma-
larijaÖ izÖ MetzaÖ (umrlÖ
851ÖpoÖKr.),ÖkiÖ jeÖpred-
stavnikÖ alegoričnegaÖ
načinaÖ razlaganjaÖ bo-
goslužja.Ö OÖ antifonahÖ
praviÖtakole:Ö»Antifone,Ö
kiÖseÖzačnejoÖzÖO,ÖnamÖ
kažejo,Ö kakoÖ jeÖ trebaÖ
vÖ tehÖ dnehÖ praznova-
ti.«Ö TeÖ antifoneÖ so:Ö O 

Sapientia, O Adonai, 
O radix Jesse; O clavis 
David, O Oriens, O Rex 
gentium, O Emmanuel;Ö
vseÖ seÖ vÖ MolitvenemÖ
bogoslužjuÖ nahajajoÖ
predÖ MarijinimÖ hva-
lospevomÖ–ÖMagnificat,Ö
priÖ mašiÖ paÖ stojijoÖ kotÖ
vrsticaÖpriÖaleluji.ÖTemÖ
sedmimÖ antifonamÖ jeÖ
zaÖ 24.Ö decemberÖ do-
danaÖ antifonaÖ izÖ prvihÖ
večernicÖ praznikaÖ
GospodovegaÖ rojstvaÖ
Cum ortus fuerit sol de 
caeloÖ(»KoÖboÖjutriÖson-
ceÖ vzšlo,Ö bomoÖ videliÖ
najvišjegaÖ Kralja,Ö kiÖ
prihajaÖ…«)Ötako,ÖdaÖjihÖ
jeÖ osem.Ö IzÖ tegaÖ sledi,Ö
daÖgreÖzaÖosemdnevnoÖ
pripravoÖ naÖ praznikÖ
GospodovegaÖrojstva.

IzÖ zgodovineÖ
razvojaÖ bogoslužjaÖ
vemo,ÖdaÖjeÖrimskiÖob-
redÖ poznalÖ leÖ sedemÖ
OÖ –Ö antifon,Ö medtemÖ
koÖ soÖ drugeÖ CerkveÖ
poznaleÖ podobneÖ an-
tifoneÖ inÖ tudiÖ večÖ kotÖ
rimskaÖ Cerkev:Ö devetÖ
aliÖceloÖdvanajst.ÖPoÖtejÖ
različnostiÖ seÖ jeÖ kljubÖ
rimskimÖ sedmimÖ anti-
fonamÖ ustalilÖ izrazÖ no-
venaÖ (devetdnevnica)Ö
kotÖpripravaÖnaÖpraznikÖ
zaÖrazlikoÖodÖoctava,ÖkiÖ
jeÖ osemdnevnoÖ praz-

novanjeÖ praznikaÖ (aliÖ
osemdnevnica).

RimskeÖ OÖ –Ö anti-
foneÖ pripisujejoÖ pape-
žuÖ GregorjuÖ VelikemuÖ
(540–604Ö poÖ Kr.)Ö inÖ
tvorijoÖ vÖ akrostihuÖ odÖ
zadajÖ naprejÖ zanimiviÖ
besediÖ »eroÖ cras«,Ö (vÖ
bodočeÖ boÖ …Ö aliÖ jutriÖ
boÖ …),Ö izrazÖ upanja,Ö
kiÖ gaÖ sedajÖ vsebujeÖ
antifonaÖ zaÖ zadnjiÖ danÖ
devetdnevnice.Ö Skrat-
ka,Ö izrazÖ novenaÖ aliÖ
devetdnevnicaÖ imaÖ
simbolniÖpomen.ÖToÖjeÖ
svetiÖčasÖpobožnegaÖinÖ
veselegaÖ pričakovanja,Ö
koÖseÖboÖvÖnašihÖsrcihÖ
rodilÖ Zveličar,Ö JezusÖ
Kristus,ÖBožjiÖSin

Prirejeno po:  
https://katoliska-

-cerkev.si/
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MiklavževanjeÖ jeÖ
staraÖ šega,Ö kiÖ joÖ poz-
najoÖ narodiÖ naÖ vsemÖ
alpskemÖ področjuÖ inÖ
neÖ samoÖ vÖ Sloveniji.Ö
KljubÖ temuÖ jeÖ priÖ nas,Ö
šeÖ posebnoÖ vÖ LogatcuÖ
inÖ širšiÖ okoliciÖ priÖ temÖ
praznovanjuÖ nekajÖ po-
sebnosti.Ö NeÖ nazadnjeÖ
seÖ jeÖ taÖ lepaÖ navadaÖ
kljubÖ ruskemuÖ DedkuÖ
MrazuÖ inÖ novodobne-
muÖ BožičkuÖ ohranilaÖ
doÖdanesÖinÖjeÖmedÖna-
šimiÖotrociÖšeÖživa.ÖVa-
rovanceÖ DomaÖ MarijeÖ
inÖ MarteÖ smoÖ povpra-
šali,Ö kakšniÖ soÖ njihoviÖ
spominiÖ naÖ sv.Ö Mikla-
vžaÖinÖkakoÖsoÖgaÖpraz-
novaliÖ nekoč.Ö DobiliÖ
smoÖ bogateÖ odgovore,Ö
kiÖjihÖjeÖpotrebnoÖdelitiÖ
zÖ mlajšimiÖ rodovi,Ö paÖ
tudiÖnašimiÖzanamci.

IvankaÖ seÖ spo-
minja,ÖdaÖ»ko so priha-
jali Miklavževi dnevi 
smo tudi nastavljali 
peharje na mizo, v njih 
smo dali napisane proš-
nje in želje. In veliko 
nas je obiskal ponoči in 
zjutraj je nas čakalo v 
peharjih potica, piškoti, 
orehi, jabolka, suhe sli-
ve, pomaranče. Predno 

smo šli spat in zjutraj 
predno smo pogledali 
v peharje, pa je bila ob-
vezna molitev. Lepi so 
bili ti časi.«

BernardiniÖ spo-
miniÖ paÖ soÖ takšnile:Ö
»Najbolj pričakovani 
dnevi so bili Nikolajevi 
dnevi. Že nekaj večerov 
pred Miklavžem je več-
krat potrkal na okno in 
pokazal kakšna darila 
nosi. Kadar smo bili 
nemirni, pa je razgra-
jal parkelj ali lucifer in 
rožljal z verigami. Ta-
koj je bil mir. Miklavža 
smo imeli tudi v šoli. 
Doma smo vedno na-
stavili zvečer posode, 
škatle oz. kar je bilo pri 
roki. Starejša sestra je 
napisala imena. Oče pa 
je rekel, da mu ni treba 
pisati, saj da bo Mikla-
vž bo že vedel, čigava 

je posoda. Prinesel je 
pa piškote, suho sad-
je, svinčnik, zvezek. 
Zjutraj pa smo komaj 
čakali, da stopimo 
pogledati, kaj smo dobi-
li. Presenečeni smo bili, 
ko je pustil tudi šibo.«

MajdaÖ pravi,Ö daÖ
soÖ bilaÖ darilÖ vednoÖ
skromna:Ö »Jabolka, 
orehi, krhlji, suhe slive, 
rožiči …, pa tudi kakšni 
domači piškoti ali če 
smo rabili kaj za oble-
či.«

RozalkaÖ jeÖ po-
vedalÖ takole:Ö »Mikla-
vža smo zelo težko 
pričakovali. Glavna je 
bila molitev, ker je nas 
poslušal in opazoval 
skozi okna. Zato smo 
bili zelo prizadevni. Ko 
je nas obiskal Miklavž, 
smo morali znati moli-
ti, ga ubogati, izprašal 
je starejše, kakšni smo, 
in če je bil kdo nagajiv 
so zanj poskrbeli par-
keljni. A takrat se pa 
vsi poskrijemo v klet, 
pod peč, mizo, vsepo-
vsod. Darila pa boste 
dobili ponoči, ko boste 
zaspali je rekel Miklavž 
in so odšli. Vstali smo 

MIKLAVŽEVANJE NEKOČ

»Bili so zelo 
lepi časi pred 

Miklavžem. 
Eno samo 

veliko 
pričakovanje«
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že zgodaj in navalili na 
peharje. Tam so nas ča-
kali krhlji, orehi, suhe 
hruške, piškoti, piške iz 
kruha in iz kruha nare-
jeni hudički ali za zelo 
pridne miklavži. Zelo 
smo čuvali in skrbeli za 
svoja darila.«

KarolinaÖ seÖ
miklavževanjaÖvÖsvojihÖ
otroškihÖletihÖtudiÖradaÖ
spominja:Ö»Bili so zelo 
lepi časi pred Mikla-
vžem. Eno samo veliko 
pričakovanje. Pogovar-
jali smo se o Miklavžu 
in molili. Na večer smo 
nastavili peharje in 
krožnike. Mama pa je 
imela zelo veliko dela s 
peko piškotov in potic. 
Mi pa se nikakor nismo 
mogli odpraviti v poste-
ljo. In ko smo šli, nismo 
mogli zaspati. A noč 
ima svojo moč in smo 
le zaspali. Zjutraj, ko 
se zbudimo in pokliče-
mo med seboj, tečemo 
pogledati, kaj nam je 
prinesel Miklavž. Prvo 
veliko presenečenje je 
bilo, ko je na vrhu daril 
bila palica. In kaj še,to 
palico je bilo treba naj-
prej poljubiti. Potem so 
sledile dobrote. A pali-
ce so spravili v kot in so 
nas stalno opominjale. 
V peharju so bili rožiči, 

orehi, lešniki, jabolka 
in kakšne nogavice, ro-
kavice, kape in spodnje 
perilo, piškoti, potica 
in posebni hlebček za 
vsakega posebej. Vsak 
svoj pehar smo zelo 
čuvali.«

 
»Jaz pa se spominjam 
največ, kako veliko je 
bilo molitve. Na večer 
pa je bila priprava po-
sode za darilo. Neuča-
kanost je bila velika, a 
Miklavža nikjer. Ko pa 
mi otroci omagamo, 
je pa bila miza polna. 
Zjutraj ob darilih pa 
brez palce ne gre. V 
posodi so bili domači 
proizvodi. Jabolka, 
hruške, slive, orehi in 
suho sadje. V nasledn-
jih dneh smo zelo ču-
vali vsak svojo posodo 
z dobrotami. Nato pri-
dejo vojni časi, veliko 
pomanjkanje in tudi 
Miklavž izgine. Po voj-
ni pa se pojavi Dedek 
mraz, a takega veselja 
družinskega ni bilo 
več« –ÖtakoÖseÖspomin-
jaÖMarija.

Marica,Ö domaÖ izÖ
Sv.ÖVida,ÖnekolikoÖdru-
gačeÖpripoveduje:

»Pričakovanje sv. 
Miklavža je bilo veli-

ko, vzdušje še večje in 
nepopisno. Cela vas je 
bila na nogah. Saj je bil 
sv. Miklavž v Svetem 
Vida zelo pričakovan, 
bil pa je tudi zelo ra-
dodaren. Saj smo želje 
oz. prošnje že pisali 
zelo zgodaj, celo mesec 
dni prej. Napisali smo, 
da smo zelo pridni, da 
pomagamo staršem; to 
so bili lepi dnevi, dnevi 
miru. Vse je bilo dob-
ro, dokler se ni pojavil 
parkelj. Ker smo bili 
pridni, se je pojavil kot 
naš prijatelj. Dali smo 
mu vsak svoje malo 
darilo (hruške, jabolka, 
slive, vse suho sadje) in 
on bil je naš in potem 
je odšel. Paket prese-
nečenja nas je čakal 
na polici kuhinjskega 
okna. V paketu prese-
nečenja pa smo dobili, 
kar smo potrebovali za 
zimske dni (volnene 
rokavice, nogavice, šal, 
kape …). Izdelke smo 
si med seboj podarili, 
saj smo znali vsi šivati, 
plesti in kvačkati. Tako 
je ljubezen rastla v vasi 
in medsebojnega spoš-
tovanja je bilo veliko.«

Zbral Janez Trček
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nihÖminut,ÖaÖtokratÖsmoÖ
zaradiÖ spletaÖ okoliščinÖ
MagdaleniÖ nameniliÖ
celotnoÖsrečanje.ÖBožjaÖ
previdnostÖjeÖočitnoÖže-
lela,ÖdaÖnašoÖmistikinjoÖ
boljeÖ spoznamo.Ö PoÖ
videnemÖ inÖ slišanemÖ
smoÖ odšliÖ domovÖ
močnoÖ nagovorjeniÖ inÖ
nekajÖdružinÖseÖnasÖ jeÖ
hitroÖstrinjalo,ÖdaÖlahkoÖ

našoÖ izkušnjoÖ nadgra-
dimoÖ šeÖ zÖ romanjemÖ
vÖ ŽupnijoÖ GoreÖ nadÖ
Sodražico,ÖkjerÖjeÖMag-
dalenaÖ odraščalaÖ inÖ jeÖ
tudiÖpokopana.ÖNaÖpotÖ
smoÖ seÖ odpraviliÖ karÖ
naslednjoÖ soboto,Ö 20.Ö
oktobra.ÖŠestÖdružinÖseÖ
nasÖjeÖzbraloÖvÖprekras-
nemÖ jutruÖ inÖ skupajÖ
smoÖ seÖ odpeljaliÖ vÖ 45Ö

LetosÖ priÖ družin-
skemÖ veroukuÖ spo-
znavamoÖ svetnike.Ö VÖ
sredo,Ö 17.Ö oktobra,Ö jeÖ
bilaÖ naÖ vrstiÖ Magdale-
naÖ Gornik,Ö kiÖ uradnoÖ
sicerÖ šeÖ niÖ svetnica,Ö aÖ
jiÖštevilniÖzaradiÖvelikihÖ
čudeževÖ pripisujejoÖ
toÖ lastnost.Ö NavadnoÖ
spoznavanjuÖsvetnikovÖ
namenimoÖnekajÖuvod-

ROMANJE DRUŽINSKEGA VEROUKA  
NA GROB MAGDALENE GORNIK 
župnija Gore nad Sodražico
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kmÖ oddaljenoÖ župnijoÖ
Gore,ÖkiÖjoÖsestavljaÖpetÖ
naselijÖ –Ö Kržeti,Ö Beto-
novo,Ö Petrinci,Ö KračaliÖ
inÖJaneži.ÖVÖcerkvi,Öpo-
svečeniÖ MarijiÖ Snežni,Ö
nasÖ jeÖ sprejelÖ domačiÖ
župnikÖg.ÖAntonÖDobro-
voljcÖinÖnamÖnaÖkratkoÖ
opisalÖ zgodboÖ Magda-
leneÖGornik:ÖRojenaÖ jeÖ
bilaÖ vÖ vasiÖ JanežiÖ 19.Ö
julijaÖ 1835.Ö VÖ dvanaj-
stemÖ letuÖ starostiÖ jeÖ
doživelaÖ prvoÖ srečan-
jeÖ zÖ nebeškoÖ Gospo.Ö
KmaluÖ zatemÖ jeÖ hudoÖ
zbolelaÖ inÖ zaÖ sedemÖ
letÖ postalaÖ hroma.Ö Av-
gustaÖ1848ÖsoÖseÖzačelaÖ

MagdaleninaÖ rednaÖ
zamaknjenjaÖ inÖ viden-
ja,ÖkiÖ soÖ trajalaÖvseÖdoÖ
njeneÖ smrti,Ö 23.Ö febru-
arjaÖ1896.ÖMagdaleninoÖ
življenjskoÖ poslanstvoÖ
jeÖbiloÖtrpetiÖinÖklicatiÖkÖ
pokori.Ö OdÖ septembraÖ
1848ÖniÖzaužilaÖnobeneÖ
zemeljskeÖ hrane,Ö nje-
naÖ hranaÖ jeÖ bilaÖ zgoljÖ
svetaÖ evharistijaÖ inÖ
nenavadnaÖjed,ÖkiÖjoÖjeÖ
prejemalaÖ vÖ zamakn-
jenju.Ö NjenoÖ življenjeÖ
jeÖbiloÖzaznamovanoÖsÖ
podoživljanjemÖ Kristu-
sovegaÖ trpljenjaÖ prekoÖ
videnjÖinÖvidnihÖstigemÖ
naÖ telesu.Ö ZÖ žrtvijoÖ jeÖ

pomagalaÖ priÖ reševan-
juÖčloveškihÖduš.ÖNjenaÖ
zamaknjenjaÖinÖvidenjaÖ
soÖspremljaliÖtudiÖdrugiÖ
mističniÖ pojavi.Ö ToÖ po-
trjujejoÖ številnaÖ priče-
vanjaÖinÖporočilaÖoseb,Ö
kiÖ soÖ podrobnoÖ spre-
mljaliÖnjenoÖživljenje.

PoÖ kratkemÖ
pregleduÖ mistikinegaÖ
življenjaÖ smoÖ seÖ tudiÖ
mi,Ö romarjiÖ družinske-
gaÖ verouka,Ö posvetiliÖ
molitvi.Ö SkupnoÖ smoÖ
moliliÖ rožniÖ venec,Ö
vmesÖkajÖlepegaÖzapeliÖ
inÖ MagdaleniÖ izročiliÖ
svojeÖ prošnjeÖ inÖ za-
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hvale.Ö ZÖ molitvijoÖ smoÖ
nadaljevaliÖ naÖ njenemÖ
grobu,Ö sledilÖ jeÖ spre-
hodÖ doÖ MagdalenineÖ
hišeÖ inÖ kapele,Ö vÖ kateriÖ
jeÖpogostoÖmolila.ÖNašeÖ
romanjeÖ smoÖ zaključiliÖ
zÖ molitvijoÖ AngelÖ Gos-
podovÖ priÖ križu,Ö kiÖ soÖ
gaÖ domačiniÖ postaviliÖ
naÖ mestu,Ö kjerÖ jeÖ Mag-
dalenaÖ doživelaÖ prvoÖ
videnjeÖ DeviceÖ Mari-
je.Ö RomarskiÖ danÖ smoÖ
skleniliÖvÖzeloÖprijetnemÖ
vzdušjuÖ inÖseÖokrepčaliÖ
zÖdomačoÖhranoÖ»izÖko-
šare«.Ö PolegÖ duhovnoÖ
bogateÖ hrane,Ö kiÖ joÖ priÖ

takihÖsrečanjihÖgotovoÖ
prejemamo,Ö nasÖ priÖ
družinskemÖ veroukuÖ
veseliÖ tudiÖ druženjeÖ
inÖvezi,ÖkiÖseÖustvarja-
joÖ medÖ nami.Ö OtrociÖ
siÖzabavoÖpriredijoÖnaÖ
svojÖ načinÖ inÖ uživajoÖ
vÖ lovljenjuÖ inÖ igramiÖ
naÖ prostem.Ö NaÖ nas,Ö
odrasleÖ paÖ jeÖ močanÖ
pečatÖ naredilÖ pravÖ
MagdaleninÖlikÖinÖnje-
noÖživljenje.ÖMnogiÖiz-
medÖnasÖsplohÖnismoÖ
vedeli,ÖdaÖ jeÖpravÖbli-
zuÖ nasÖ živelaÖ oseba,Ö
kiÖ jeÖbilaÖ takoÖmočnoÖ
zaznamovanaÖzÖBožjoÖ

milostjo.ÖSpoznaliÖsmo,Ö
daÖ imamoÖ pomembnoÖ
priprošnjicoÖ priÖ BoguÖ
inÖ prepričanaÖ sem,Ö daÖ
seÖ bomoÖ vÖ molitvahÖ
večkratÖzatekaliÖkÖnjej.Ö
KotÖjeÖMagdalenaÖsamaÖ
napovedala,Ö sedajÖ pri-
hajaÖ njenÖ čas.Ö Čas,Ö koÖ
seÖ bodoÖ poÖ njeniÖ pri-
prošnjiÖdogajaliÖčudežiÖ
inÖ uslišanja.Ö KotÖ kaže,Ö
smoÖgaÖzačutiliÖtudiÖmiÖ
inÖseÖzÖveseljemÖodzva-
liÖ njenemuÖ vabiluÖ naÖ
romanje.

Ana N.Plešnar
Foto: Arhiv DV
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RAZSTAVA DEL FRANCA MUSCA IN MONOGRAFIJA 
O NJEGOVEM ŽIVLJENJU IN USTVARJANJU

9. novembra je bilo v Jožefovi dvorani Doma Marije in Marte odprtje 
posthumne razstave logaškega slikarja Franca Musca, ki bi v tem letu praz-
noval 70 let. Razstavo je ob pomoči družine Musec postavilo Društvo likov-
nikov Logatec, na samem dogodku pa je bila predstavljena tudi obsežna 
monografija Franc Musec – Med zemljo in oblaki. V njej je objavljenih prek 
150 slikarjevih del, pa tudi trije daljši zapisi, ki so jih prispevali Saša Musec 
Čuk, Vid Sark in Anamarija Stibilj Šajn. Muščeva dela so bila na ogled še 
v Stekleni galeriji in v galeriji Hiša sonca. Prvič se je zgodilo, da bi kakšen 
slikar v Logatcu razstavljal kar na treh lokacijah hkrati, zaradi obsega del, 
ki so jih prispevali številni lastniki, pa bi bila ta lahko na ogled še v kakšni 
galeriji, če bi jo Logatec le imel. Fo

to
: M

ar
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n 
Ve

rč
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FrancÖ MusecÖ jeÖ
bilÖslikar,ÖkiÖ jeÖvÖnekajÖ
večÖkotÖ40ÖletihÖnaslikalÖ
inÖ narisalÖ prekÖ 1000Ö
del.Ö SkorajÖ niÖ logaške-
gaÖ doma,Ö vÖ kateriÖ neÖ
biÖ biloÖ njegoveÖ slike,Ö
številneÖ paÖ soÖ našleÖ
svojeÖmestoÖvÖbližnjiÖinÖ
daljniÖokolici,ÖtudiÖvÖtu-
jini.ÖŽeÖkotÖotrokÖjeÖzeloÖ
radÖrisal,ÖkasnejeÖpaÖjeÖ
ustvarjanjeÖ zÖ barvamiÖ
postaloÖ neločljiviÖ delÖ
njega,Ö sajÖ seÖ jeÖ temuÖ
opraviluÖposvečalÖvsakÖ
dan,Ö počivalÖ jeÖ leÖ obÖ
nedeljahÖ inÖ praznikih.Ö
ČepravÖseÖ jeÖželelÖvpi-
satiÖ naÖ takratÖ Umet-
nostnoÖobrtnoÖšolo,ÖseÖ
jeÖ poÖ spletuÖ okoliščinÖ
izučilÖzaÖstrugarjaÖ inÖvÖ
logaškemÖ KLI-juÖ doča-
kalÖpenzijo.ÖNiÖmuÖbiloÖ
žal,Ö sajÖ jeÖ svojeÖ deloÖ
radÖopravljal.

KotÖ slikarÖ inÖ
človekÖ jeÖ bilÖ trdnoÖ
zasidranÖ vÖ domačemÖ
okolju,Ö kjerÖ jeÖ našelÖ
svojeÖ zvesteÖ motive,Ö
kiÖ soÖ gaÖ spremljaliÖ naÖ
njegovihÖ življenjskihÖ
etapahÖ–ÖBrodÖsÖkapeli-
co,ÖkmečkoÖarhitekturoÖ
inÖ Logaščico,Ö ČevicaÖ sÖ
cerkvijoÖ sv.Ö JožefaÖ inÖ
vodnjakomÖ podÖ njim,Ö

TržaškaÖ cesta,Ö Napo-
leonovÖ drevored,Ö Spo-
minskaÖ kapelaÖ padlimÖ
vÖ 1.Ö svetovniÖ vojni,Ö
staraÖkmečkaÖposlopjaÖ
inÖ domačije,Ö kaščeÖ inÖ
kozolci,ÖvolovskeÖvpre-
ge,ÖcerkveÖinÖbožjaÖzna-
menjaÖ …Ö ZeloÖ pogostoÖ
jeÖ dobivalÖ naročilaÖ zaÖÖ
domačije,Ö medÖ kateri-
miÖ leÖ šeÖ redkeÖ stojijoÖ
aliÖpaÖsoÖobdržaleÖsvo-
joÖprvotnoÖpodobo,Öpo-
sebnoÖstrastÖpaÖjeÖgojilÖ
doÖ kraškeÖ krajine,Ö po-
sebejÖ Logaščice,Ö Ö Pla-
ninskegaÖpoljaÖzÖUnicoÖ
inÖ CerkniškegaÖ jezera.Ö
TiÖ soÖ seÖ najpogostejeÖ
znašliÖ podÖ njegovimÖ
drobnogledom,Ö sajÖ jihÖ
jeÖ upodobilÖ vÖ neštetoÖ
različicah,Ö vselejÖ zÖ ob-
lakiÖ naÖ nebuÖ aliÖ vÖ od-
sevu.

Dolga leta sodeloval 
z domačo župnijo

MusecÖ jeÖpogostoÖ
sodelovalÖ zÖ ŽupnijoÖ
DolnjiÖLogatec.ÖTakoÖjeÖ
predÖvečÖkotÖ30ÖletiÖnaÖ
željoÖ takratnegaÖ žup-
nikaÖ TonetaÖ Kompa-
retaÖ naslikalÖ prekÖ 300Ö
voščilnicÖ akvarelovÖ zaÖ
vsakegaÖ novorojene-
gaÖvÖ župniji.ÖPlačilaÖniÖ

zahteval,ÖkotÖtudiÖneÖzaÖ
številnaÖ drugaÖ dela,Ö kiÖ
jihÖjeÖnaslikalÖzaÖžupni-
jo.ÖPravÖtakoÖjeÖvseÖdoÖ
svojeÖsmrtiÖvÖminulemÖ
letuÖenoÖodÖsvojihÖslikÖ
odstopilÖ zaÖ srečeloveÖ
naÖ farnemÖ dnevuÖ (kotÖ
tudiÖ zaÖ vseÖ srečeloveÖ
drugihÖ društev,Ö čeÖ soÖ
gaÖ zaÖ toÖ prosili),Ö nasli-
kalÖpaÖjeÖtudiÖkarÖnekajÖ
scenÖzaÖprireditveÖžup-
nijskeÖ Karitas.Ö ZaÖ žup-
nijskoÖcerkevÖsv.ÖNiko-
lajaÖjeÖnaslikalÖstropnoÖ
upodobitevÖangela,Öpo-
magalÖ jeÖ obnavljatiÖ inÖ
barvatiÖcerkev,ÖkoÖseÖjeÖ
taÖ prenavljala,Ö izdelalÖ
jeÖkovinskoÖogrodjeÖzaÖ
jaslice,Ö kiÖ soÖ bileÖ več-
kratÖpostavljeneÖvÖSpo-
minskiÖ kapeliÖ padlimÖ
vÖ 1.Ö svetovniÖ vojni.Ö JeÖ
tudiÖavtorÖstenskeÖslikeÖ
naÖ LazarjevemÖ domu,Ö
vÖ Ö 90.Ö letihÖ prejšnjegaÖ
stoletjaÖ paÖ jeÖ bilÖ men-
torÖ likovnegaÖ tečajaÖ vÖ
župnijskemÖ mladin-
skemÖcentru.ÖVednoÖjeÖ
bilÖ pripravljenÖ prisko-
čitiÖnaÖpomoč,ÖneÖsamoÖ
sÖsvojimÖtalentom,ÖtudiÖ
fizično.

Dela še vedno 
na ogled v Jože-
fovi dvorani
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VseÖdoÖkoncaÖletaÖ
siÖ vÖ JožefoviÖ galerijiÖ
DomaÖ MarijeÖ inÖ MarteÖ
šeÖlahkoÖogledamoÖraz-
stavo,ÖkiÖ jeÖzastavljenaÖ
kronološko,Ö odÖ prvihÖ
poskusovÖ doÖ zadnjegaÖ
nedokončanegaÖdelaÖvÖ
letuÖ2017.ÖVÖtemÖprosto-
ruÖsoÖrazstavljenaÖolja,Ö
kotÖsoÖbilaÖtudiÖvÖgaleri-
jiÖHišaÖ sonca,ÖmedtemÖ
koÖ soÖ bilaÖ vÖ StekleniÖ
galerijiÖ polegÖ oljÖ naÖ
ogledÖ tudiÖ drugeÖ teh-
nike-svinčnik,ÖpastelÖinÖ
akvarel.ÖDružiniÖMusecÖ
jeÖsÖpostavitvijoÖatelje-
jaÖinÖdrugimiÖpredmeti,Ö
kiÖ soÖ gaÖ obkrožaliÖ (ki-
taraÖ zÖ orglicami,Ö kolo,Ö

fotoaparat,Ö knjige)Ö vÖ
temÖ prostoruÖ uspeloÖ
vzpostavitiÖ intimnoÖ
vzdušjeÖ inÖ vpogledÖ vÖ
slikarjevÖ notranjiÖ svet,Ö
kiÖ jeÖbilÖmehakÖ inÖ tan-
kočuten,Ö čepravÖ seÖ jeÖ
pogostoÖ skrivalÖ zaÖ ro-
batoÖ zunanjostjo.Ö VečÖ
oÖslikarjevemÖživljenjuÖ
inÖ deluÖ siÖ lahkoÖ pre-
beremoÖ inÖ ogledamoÖ
vÖ monografiji,Ö kiÖ imaÖ
karÖ 166Ö strani,Ö inÖ joÖ jeÖ
DruštvoÖlikovnikovÖLo-
gatecÖ izdaloÖ obÖ velikiÖ
pomočiÖ družineÖ Mu-
sec,Ö predvsemÖ hčereÖ
Saše,Ö kiÖ jeÖ zbiralaÖ inÖ
urejalaÖgradivoÖzaÖknji-
go.ÖKotÖjeÖpovedalaÖnaÖ

odprtjuÖ razstave,Ö vseÖ
odÖ februarjaÖ 2018,Ö koÖ
soÖ daliÖ vÖ javnostÖ prviÖ
poziv,ÖpaÖvseÖdoÖjunija,Ö
koÖsoÖuradnoÖzaključiliÖ
zÖ zbiranjem,Ö niÖ minilÖ
nitiÖenÖdan,ÖdaÖseÖneÖbiÖ
oglasilÖ kakšenÖ odÖ last-
nikovÖočetovihÖslik.ÖLo-
gatecÖ jeÖsÖknjigoÖFrancÖ
MusecÖ –Ö MedÖ zemljoÖ
inÖoblakiÖvsekakorÖdo-
bilÖ dragocenÖ slikovniÖ
»dokument«Ö časa,Ö kiÖ
počasiÖ izginja,Ö letoÖ izi-
daÖpaÖjeÖsovpadloÖtudiÖ
zÖevropskimÖletomÖkul-
turneÖ dediščine,Ö karÖ
dajeÖknjigiÖšeÖposebenÖ
pečat.

A.D.
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CANKAR V LOGATCU

PoÖ pripovedovanjuÖ
starejšihÖ ljudiÖ najÖ biÖ seÖ
IvanÖ Cankar,Ö največjiÖ
slovenskiÖ pripovednik,Ö
čigarÖ stoletnicoÖ smrtiÖ le-
tosÖ praznujemo,Ö večkratÖ
ustavilÖ tudiÖ vÖ Logatcu.Ö
ToÖ neÖ preseneča,Ö sajÖ jeÖ
LogatecÖ sosednjiÖ krajÖ
njegovemuÖ rojstnemuÖ
kraju,ÖVrhniki.ÖVÖLogatecÖ
najÖ biÖ seÖ pripeljalÖ karÖ
sÖ kolesomÖ inÖ seÖ ustavilÖ
vÖ kakšniÖ gostilni,Ö medÖ
drugimiÖ tudiÖ vÖ krčmi,Ö kiÖ
jeÖ nekočÖ obratovalaÖ PriÖ
MartincetÖnaÖMartinÖHri-
bu.Ö StariÖ MartinciÖ vedoÖ
povedati,Ö daÖ tedajÖ nisoÖ
vsiÖ prepoznaliÖ prijazne-
gaÖ možakarja,Ö kiÖ jeÖ radÖ
tudiÖ popilÖ kakÖ kozarčekÖ
čezÖmeroÖ(polegÖtegaÖpaÖ
najÖ biÖ tudiÖ hvalilÖ tam-
kajšnjiÖ »kraherl«).Ö Vse-
kakorÖ takšneÖ zgodbeÖ inÖ
spominiÖnisoÖizÖtrteÖzviti,Ö
sajÖ najdemoÖ LogatecÖ inÖ
opiseÖ širšegaÖ logaškegaÖ
področjaÖ tuÖ inÖ tamÖ tudiÖ
vÖ njegovihÖ delih.Ö Naj-
boljÖ slikovitoÖ LogatecÖ izÖ
koncaÖ 19.Ö stoletjaÖ stopaÖ
predÖ nasÖ vÖ CankarjeviÖ
črticiÖ »NaÖ večer«,Ö kiÖ joÖ
objavljenaÖ vÖ njegoviÖ priÖ
zbirkiÖ črticÖ zÖ naslovomÖ
VinjeteÖ(prvičÖobjavljeneÖ
letaÖ 1899).Ö TuÖ beremoÖ oÖ
tem,Ö kakoÖ seÖ vrhniškaÖ

gospodaÖ poÖ stariÖ cestiÖ
skozÖdrevoredÖpripeljeÖ
vÖnašÖkraj:

»Zelena ravan se 
je razprostrla pred nji-
mi. Ob dolgi ravni cesti 
so stale lipe s širokim 
zaprašenim listjem; od 
daljnih travnikov so 
prihajali glasovi otož-
ne narodne pesmi … 
Pod hribom se je dvig-
nil cerkveni stolp, par 
visokih poslopij se je 
zableščalo izza drevo-
reda. Že so se bližale 
od gozde sence po pro-
stranih poljanah. Zlato 
se  je lesketalo samo 
še visoko na lipovem 
listju. Pesem je utihnila; 
zapihala je vlažna sapa 
in v drevju je zatrepe-
talo …Voz se je ustavil 
pred Kramarjevo gostil-
no.«[…]

GostilaÖjeÖbilaÖpol-
naÖ logaškeÖ Gospode.Ö
IzletnikiÖ soÖ posedliÖ zaÖ
mizeÖ terÖ siÖ brisaliÖ pot-
naÖlica.«

VÖ tejÖ stariÖ izÖ zna-
menitiÖ logaškiÖ gostilniÖ
–ÖPriÖKramarjuÖ–ÖjeÖbilaÖ
pomembenÖ krajÖ dru-
ženjeÖ logaškihÖ odlični-
kov,ÖpaÖtudiÖvrhniških,Ö
seveda.Ö VÖ njejÖ soÖ vÖ

tistemÖčasu,ÖkotÖzapisujeÖ
Cankar,Ö prikazovaliÖ celoÖ
dramskeÖigre:

»Predstavljali so 
izvirno burko neznane-
ga logaškega dramatika 
in občinstvo se je bučno 
krohotalo. Vsi  konflikti 
so prihajali iz junako-
vega náhoda: kihal je 
neprestano, stezal roke 
od sebe, ključil se v dve 
gube ter plesal po desni 
nogi. Njegovo kihanje je 
napolnilo ves oder, kihal 
je z navdušenjem, zdelo 
se je, zdelo se je, da ga 
je  ovladala neka divja, 
neodoljiva strast; solze so 
mu tekle iz oči, in vsa kri 
mu je prišla v nos.«

KdoÖjeÖbilÖtaÖ»nezna-
niÖ logaškiÖdramatik«Önaj-
bržÖneÖbomoÖnikoliÖizve-
deli,Ö mordaÖ jeÖ biloÖ celoÖ
plodÖ CankarjeveÖ bujneÖ
domišljije;Ö vsekakorÖ paÖ
siÖ velikiÖ slovenskiÖ pisa-
teljÖzasluži,ÖdaÖgaÖvzame-
moÖ vÖ roke,Ö neÖ nazadnjeÖ
tudiÖ zato,ÖkerÖ jeÖ gojilÖdoÖ
svojegaÖ domačegaÖ krajaÖ
(inÖširšeÖoklice)ÖspoštljivÖ
odnosÖ inÖ gaÖ jeÖ pogostoÖ
znalÖ mojstrskoÖ ovekove-
čitiÖvÖliteraturi,ÖkiÖjeÖpoz-
nejeÖpostalaÖsvetovna.

AŠ
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KOLOFON
Izdaja:Öžupnija Dolnji Logatec
Odgovarja:ÖJanez Kompare
GlavniÖurednik:ÖAlen Širca
Naklada:Ö600 kos
SpletniÖnaslov:Öhttp://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
PrispevkeÖpošljiteÖnaÖnaslov:Öfarni.list.logatec@gmail.comÖdoÖ15.ÖvÖmesecu.

25. december 2018 ob 19.30
Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani

Koncertni večer z naslovom Božič v Ljubljani 2018 je tradicionalni in ob prazniku 
osrednji glasbeni dogodek v prestolnici. V praznični večer vas bomo  popeljali s 

krstno izvedbo uverture na tradicionalno ljudsko božično pesem. V nadaljevanju 
se bomo preko G. F. Haendla in C. Gounoda sprehodili od baroka do romantike. 
V koncertnem programu bo nastopila tudi izjemna  10-letna violinistka Patricija 
Avšič. Prvi del prazničnega koncerta bo orkester sklenil z izborom stavkov iz 

znamenite in mogočne skladbe Slike z razstave. Drugi del prazničnega koncerta 
bo namenjen sodobni duhovni glasbi.  Vokalna skupina Gloria sodi med najboljše 

izvajalce v tej glasbeni zvrsti. Skrbno izbran program in družba izjemnih 
glasbenikov obeta veličasten koncert, ki bo krona praznovanja božičnega dne. 

VstopniceÖinÖnakup:Ö12 EUR, 15 EUR, 18 EUR, 20 EUR.
InformacijskoÖsrediščeÖinÖprodajaÖvstopnicÖCankarjevÖdomÖ(podhodÖMaximarketa)Ö

inÖpriÖpooblaščenihÖprodajalcihÖ(Petrol,Öwww.mojekarte.siÖidr.)Ö

Ponovitev koncerta: 6. 1. 2019 ob 19.30. - Športna dvorana Logatec

Simfonični orkester Cantabile
Vokalna skupina Gloria
Gloria zbor
MePZ Adoramus Logatec


