
 

 

POSLANSTVO 

Poslanstvo pomeni - delati nekaj takega, kar osrečuje in navdušuje tebe samega in hkrati 

razsvetljuje druge. To je lani naredila Alenka Juvan iz Hotiča, ko je napisala knjigo Nekoč v fari 

Hotič. Razveselila me je tako zelo, da sem na dušek prebral vseh 152 strani in bil presrečen, ko 

sem bral zgodbe: o najpopolnejšem ponarejevalcu denarja iz Prešernovega časa iz dvorca na 

Boltiji (to je tam, kjer zdaj živi Franci Skubic z Ukrajinko); zgodbo o Globodolu in o nepoštenem 

gospodarjevem sinu, ki je zanikal svojega potomca pa ga je dohitela šiba božja; pa zgodba o… 

Niso me navdušile samo zgodbe. Knjiga vsebuje tudi rodovnike tistih hiš, ki so obstajale še 

koncem prve svetovne vojne iz krajev Bitiče, Jesenje, itd. – pač fara Hotič. Ko sem knjigo zvečer 

na vajah musicla, ki se ga uči Gledališče GEOSS, pokazal Maji iz Verneka, je srečno vzkliknila: 

»Tu je tisti stari del mojega rodovnika, ki sem ga zaman iskala - od tu naprej pa že vem! Srečna 

sem!« Že naslednji dan so kupili knjigo v tisti hiši med gostilno Juvan in velikim toplarjem na 

katerem so mega plakati. Se kar bojim, da bo zaloga pošla, saj je bilo natisnjenih samo 350 

izvodov. To pa je poslanstvo, a ne, takole osrečiti svoje farane! Pa to ni vse, kar pobrskajte po 

internetu! Mene je Alenka že 

sprejela za prijatelja na 

facebooku.  

Nekaj podobnega je napisal o 

Vačah naš župnik Benedik že 

leta 1972 

(www.vace.si/BENEDIK.htm);  

pa Ivan Lovše – v knjigi 

Fevdalna zemljiška posest 

Tirna, v kateri so opisane tudi 

naše vasi (Široka Set, Vovše, 

Podbukovje in Laze); pa Milan 

Amon o Konjšici; pa o 

Polšniku…. Zdaj prebiramo te 

knjige in avtorjem sporočamo 

napake, ki so se jim nehote 

vrinile. Tako bo drugič  manj 

napak.  Vse sem prebral in 

ugotovil, da sem z vsemi v 

sorodu! 

Dragi sorodniki!  Rad nas 

imam!   Zvonček Norček 
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