
Društvo za razvoj LIRA - Ruše 2019

RUŠE - TU SEM JAZ DOMA (GOST)



DOSLEJ IZDANO
FIA LAMAS
(Barbara Marčič, 2001)
MOJA PRVA KNJIGA
(več avtorjev, 2001)
BOLEČINA
(Miroslava Namestnik, 2001)
PROGRAM ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2002)
KK RUŠE - 50 let
(več avtorjev, 2003)
DVE V ENEM (NAROBE PRAVLJICA, 
POMLAD JE V MOJEM SRCU)
(več avtorjev, 2003)
ŽAMETNICE
(Ernest Kočivnik, 2003)
LESNIKE
(Ernest Kočivnik, 2004)
BISERI
(Dunja in Tjaša Šulc, 2004)
OTROKOM PRIJAZNO MESTO
(več avtorjev, 2004)
FILOZOFSKI ESEJI
(več avtorjev, 2005)
ZRELA PŠENICA
(Angela Fujs, 2005)
NAMALAJ MI MODRO NEBO
(Angela Fujs, 2005)
SPOMINI TOVARIŠTVA
(zgoščenka - Moški pevski zbor Partizan 
Maribor, 2005)
LJUBEZEN, NE NASILJE
(več avtorjev, 2005)
SREČE NE MOREŠ KUPITI
(Fanika Pliberšek, 2006)
NK POHORJE - NAŠIH 50 LET
(Ladislav Pepelnik, 2006)
NAREDIL(A) SEM NEKAJ DOBREGA
(več avtorjev, 2006)
50 LET RIBIŠKE DRUŽINE RUŠE
(več avtorjev, 2006)
(NOV) PROGRAM ZA BOLJŠE 
ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2006)
ZBADLJIVKE
(Ernest Kočivnik, 2007)
PODOBE RUŠKIH ŠAHISTOV - 70 LET
(Lojze Vrečko, 2007)
ČEBELARSKA DRUŽINA RUŠE - 80 LET
(več avtorjev, 2007)
100 LET PGD SMOLNIK
(več avtorjev, 2007)
IZ VEČERA V DAN
(Uroš Vošnjak, 2007)
OHRANIMO OKOLJE
(več avtorjev, 2007)
ZGODOVINA GODBE RUŠE - 80 LET
(Mateja Vizjak, 2008)
DEŽELA Z RADIRKO  
(GREMO NA VOLITVE)
(Uroš Vošnjak, 2008)
ŽIVIMO ZDRAVO
(več avtorjev, 2008)







www.lira-ruse.si
KRONIKA DRUŠTVA LIRA
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POROČILO PREDSEDNIKA O DELU 
DRUŠTVA V LETU 2019

V jubilejnem letu se temeljna struktura dela društva ni spremenila. Glavne dejavnosti, 
ki jih člani in članice društva najbolj preferirajo, so bile:

• pohodi, izleti in potovanja

• različna predavanja

• raziskovalno delo

• strokovna posvetovanja

• publiciranje in predstavitve knjig

• razstave knjig in fotografij, digitalne foto predstavitve

• druge prireditve, aktivnosti.

Opazno se je znižal interes za posamične prej že uveljavljene prireditve (npr. pohod 
k Šumiku, pohod po Zadravju, martinovanje …, precej pa se je okrepilo delo v obliki 
raziskovanj (in situ) na terenu in v obliki raziskovalnih delavnic. V letošnjem letu smo 
ustanovili še sekcijo za zgodovino in narodopisje, ki jo bosta vodila Patrik Vicman in 
Vili Rezman.

Skupno je bilo prireditev in drugega opravljenega dela nekolikanj več kot v povprečju 
preteklih let, čeprav se je trend zmanjševanja članstva nadaljeval. Večina tistih, ki so 
plačali članarino je iz ženskih vrst, kar okoli dve tretjini. Članstvo se z vsakim letom 
tudi nekoliko postara, saj je novih, mlajših članov manj, kot bi želeli. Žal se članstvo 
zmanjšuje zaradi staranja in posledičnega naravnega odliva. Statistične podatke je prip-
ravila Lidija Valenčak.
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STATISTIKA
leto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
člani s 
plačano 
članarino

125 125 107 343 356 478 505 518 567 367 305 322 299 252 258 223 208 173 162 145 135

ženske 64 64 45 160 174 247 257 270 294 190 165 170 168 148 148 129 127 108 103 97 86
moški 61 61 62 183 185 231 248 248 275 177 140 152 131 104 110 94 81 65 59 48 49
skupaj 125 125 107 343 359 478 505 518 569 367 305 322 299 252 258 223 208 173 162 145 135

po občinah
Ruše 120 120 99 307 298 384 359 361 386 231 191 209 186 147 145 138 106 101 94 92 83
Maribor 3 3 4 14 23 34 64 63 76 61 51 55 61 57 60 46 59 36 28 28 26
Selnica 0 0 0 12 18 33 52 54 53 47 36 32 30 33 29 23 19 22 23 9 9
ostale 
občine 2 2 1 10 20 27 30 40 54 28 27 26 22 15 24 16 24 14 17 16 17

skupaj 125 125 104 343 359 478 505 518 567 367 305 322 299 252 258 223 208 173 162 145 135

V letu 2018 je plačalo 67% žensk in 33% moških V letu 2019 je plačalo 64% žensk in 36% moških

2018 2019
92 63% Ruše 83 61% Ruše
53 37% ostali 52 39% ostali

Tudi finančno poslovanje je teklo podobno kot v preteklih letih in v okviru razpoložljivih 
sredstev ter finančnega plana. Vir finančnih sredstev za delo društva so v večjem delu 
donacije, na javnih razpisih pridobljena javna sredstva in društvena članarina.

Vso delo je vodil na osnovi sklepov OZ novoizvoljeni UO. Delo znotraj UO po posa-
mičnih področjih vodijo za področja odgovorni člani oz. članice UO, ki so se v tem letu 
sestali na treh rednih sejah, enkrat pa so sklepali na osnovi korespondenčne seje.

Pri svojem delu društvo sodeluje s posameznimi zunanjimi sodelavci, strokovnjaki, z 
društvi, zavodi, strokovnimi in znanstvenimi asociacijami (Univerzitetna knjižnica 
Maribor, Mariborska knjižnica, arhivi, šole itd.). O svojem delu obvešča javnost preko 
medijev in spletnih strani, Almanaha in z napovedmi prireditev.

Doslej je imelo naše društvo status društva v javnem interesu na področju kulture, pred-
vsem področja varstva kulturne dediščine, dokler se ni zaradi sprememb zakonodaje sta-
tus spremenil, tako da sedaj društvo sodi med nevladne organizacije v javnem interesu.

SHEMATIČNO POROČILO O DELU DRUŠTVA
POHODI, IZLETI IN POTOVANJA:

• Izlet za ženske v Prekmurje; potovanje na Balkan (Bolgarija);

• Dobrodelni pohod 24 ur Martnice, Ivekov spominski pohod (Sljeme, Medvednica);

• Obiranje mandarin (Zadar, Neum); Veseli december (Rijeka, Opatija)
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PREDAVANJA:

Po Jakobovi poti (potopis); Od Kirgizije do Nepala (potopis); domoznanski razgovori o 
Glazerjevem rodu (Hoče); domoznanski razgovori (Marko Glaser);

STROKOVNA POSVETOVANJA:

Naši duhovniki in njihova dela; Strokovna ekskurzija – ogled sakralne dediščine in preda-
vanja in situ; Ta veseli dan kulture – mariborska kulturna dediščina, vodena ekskurzija.

RAZISKOVALNO DELO:

Delavnice o selniški kulturi, Arnoldu Tovorniku, knjižnici Vinka Munde, 500 letnici 
ruškega cerkvenega zvonika, štajerskih kalvarijah, o nadžupniku Slomšku v Vuzenici, 
o zgodovini selniškega šolstva.

PUBLICIRANJE IN PREDSTAVITVE KNJIG:

TDR – 100 let; Naši duhovniki in njihova dela; Prelomna obdobja; Kalvarije; Almanah 
2018.

RAZSTAVE:

Tako smo se spreminjali; Naši duhovniki in njihova dela; Sakralna dediščina.

DRUGE PRIREDITVE, AKTIVNOSTI:

Ob 20 letnici društva Lira; OZ društva Lira; Podarim ti knjige; Ustanovna delavnica 
zgodovinske sekcije.

Z NAŠE SPLETNE STRANI
LIRAŠI SMO PONOVNO ZBOROVALI …

Čeprav se zdijo društveni občni zbori kot ponavljanje vedno istega, nam zmeraj znova 
ponudijo tudi kakšno novost, informacijo, sporočilo, ki da zborovanju kak »podton«. 

Letos je za LIRO že bilo takšno leto, kar ob tem, da je društvo napolnilo dvajset let ni 
nikakršno presenečenje. Pravzaprav smo kar pričakovali vsebinske in druge osvežitve, 
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najprej pa smo kajpak pobrskali po spominu. Gregor in Metka sta si oprtala »nahrbtnik 
fotografij«, povezanih z delovanjem društva in njegovih bolj ali manj vztrajnih, anga-
žiranih članic(ov). Tako je nastala pestra zbirka, ki smo jo razstavili v Vetru in so si jo 
udeleženci občnega zbora lahko ogledali. Del fotografskega arhiva pa je prezentiran še 
v letošnjem LIRINEM ALMANAHU. Morda bo kdo kdaj pripovedoval otrokom, vnu-
kom …, kaj je z LIRO doživel na izletih, potovanjih in drugih prireditvah ter ob tem 
obujal lepe spomine.

Razen o našem preteklem delu, o kadrih in financah ter o načrtih za prihodnost, kar je 
nekoliko bolj podrobno popisano v ALMANAHU, se je na zboru članstva »klepetalo« 
še marsikaj. Sicer pa je naš ALMANAH, ki izhaja že vrsto let, pravzaprav svojevrstno 
letno poročilo, kakršnega bomo le s težavo našli še kje drugje. Nekaj posebnega je že po 
obsegu in po tem, da pač izhaja kot samostojna publikacija. Je tudi društvena kronika, ki 
jo piše in foto dokumentira več članic in članov že med letom. Na ta način ni le prispevek 
k »zgodovini«, je tudi prispevek k širjenju splošne kulture. Tako, kot se smemo veseliti 
vsakega plesa, odpete pesmi, se je upravičeno veseliti še člankov z izletov, družabnih in 
strokovnih prireditev. Ima pa naš ALMANAH še nekoliko širšo ambicijo – vsaj bežno 
spremljati dogajanje v našem okolju in se do tega dogajanja analitično opredeliti.
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Za sodelovanje v društvu se je predsednik zahvalil vsem članicam(om). Posebno po-
zornost je namenil tistim nekaj desetim, ki so društvo ustanavljali in tistim, ki so ostali 
»naši« celi dve desetletji. Zlasti nekateri, ki jim ni bilo težko žrtvovati svojega prostega 
časa, pa so dali poseben pečat društvu. Spomnili smo se jih s skromnimi zahvalami 
in si ob tem želeli, da jih volja pomagati nikoli ne bi zapustila. Brez »pisarne« društvo 
preprosto ne bi moglo uspešno delovati. »Papirje« in drugo hrani, premetuje, ureja, itd. 
tajnica Metka.

Tako kot bi bil predsednik »bos« brez njene pomoči, tako bi bil »bos« tudi, če ne bi nase 
prevzemala nalog Lidija in Miro, zlasti ko gre za izlete in potovanja, Lidija pa še v zvezi 
z našo spletno stranjo.

 
Če ne bi že dolga leta Gregor pripravljal razstav, PP predstavitev in s fotografom doku-
mentiral naše preteklosti, bi bilo poročanje o našem delu pač nekoliko skromnejše in 
manj zanimivo. Tako pa bo ostalo kar nekaj gradiva za Lirino foto galerijo. Med tem 
gradivom je seveda veliko takih fotografij, ki jih prispevajo še drugi in jih zaradi tega, 
ker za vse nimamo podatkov o avtorstvu, označujem s pojmom »arhiv«. Vsem pa gre 
dolžna zahvala.
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Posebej smo se zahvalili še našemu prvemu in dolgoletnemu predsedniku, še zmeraj zelo 
aktivnemu članu, Vladu Pepelniku. Menili smo, da je prav, da ga »ovenčamo« z naslo-
vom častni član. Sam pa je, ob nagovoru, izrekel nekaj prijaznih misli še aktualnemu 
predsedniku in drugim, ki vodijo društvo.

V kadrovskem smislu je na zboru bilo izglasovanih nekaj sprememb. Nič posebej »dra-
matičnega«, le Laro je v upravnem odboru nadomestil Patrik Vicman, Miro pa je prev-
zel podpredsedniško vlogo, če omenimo samo opaznejše spremembe. Predsednik je po 
volitvah izrazil prepričanje, da bo delo v bodoče prav tako uspešno, kot je bilo doslej, 
in da se bo društvo v povezavi z drugimi še naprej trudilo biti opazen akter. O dobrem 
sodelovanju z drugimi so nas prepričali bistriški kulturniki, s katerimi sodelujemo od 
same ustanovitve naprej in ki so nas na občnem zboru razveselili s plesom, petjem in 
humorjem.
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Po vsebinski plati se v prihodnje ne obetajo posebne spremembe. Nadaljevati namerava-
mo z utečenim delom, kolikor nam bodo čas in finance dopuščali. Strinjali pa smo se, da 
nam izboljšanje dela na dveh področjih, ki sodita v ospredje našega programa, ne bi sme-
lo povzročati kakšnih težav: ustanoviti nameravamo dve sekciji – izletniško/turistično 
in zgodovinsko/raziskovalno. Na ta način bomo naši dejavnosti skušali dodati že nekaj 
»žlahtnosti in širine«, upati pa je, da se bo s tem razširila še naša »publicistična ekipa«.

Po končanem uradnem delu zborovanja, na katerem je z nastopajočimi vred sodelovalo 
preko sedemdeset prisotnih, se druženje še ni končalo. Nekaj klepetanja ob jedi in pijači 
se je prileglo in zaključimo lahko z ugotovitvijo: To je bil še en prijeten večer!

LIRINO »PRAZNIČNO« LETO
Že v lanskem letu je Upravni odbor društva v času priprav na novo sezono sklenil: »Naj 
bo bolj praznično!« Tako smo sklenili z razlogom, saj letos zaokrožujemo prvih dvajset let 
našega delovanja. Dan, ki ga štejemo za »rojstnega«, je namreč 4. februar 1999. Od takrat 
pa do danes se je skozi naše društvo »sprehodilo« krepko preko tisoč članic in članov 
in nekateri, dobrih dvajset je takih, smo še danes zvesti obljubi, da bomo z društvenim 
delom skušali narediti čim več dobrega za boljše življenje včlanjenih, pa tudi drugih 
občanov in krajev, tudi tistih, ki sicer sploh niso včlanjeni v LIRO. Ocenjujemo, da je 
naša »ponudba« široka, pestra in da smo pri realizaciji dovolj uspešni. Seveda ob pomoči 
vseh, ne le naših občanov, temveč v sodelovanju s članicami in člani nekaj širšega okolja.
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Na rojstni dan smo se dobili v Knjižnici Janka Glazerja. In, da bi bila obljuba o čim bolj-
šem delu izpolnjena, smo na ta dan javnosti predstavili knjigo našega društva z naslovom 
TOVARNA DUŠIKA RUŠE (TDR) – 100 LET.

 

Pretežni del preteklega leta smo se ukvarjali z raziskovanjem njene preteklosti. Nekoliko 
obsežnejša knjiga avtorja V. Rezmana je rezultat teh prizadevanj. V pripravah na iz-
dajo knjige pa so sodelovali tudi številni nekdanji zaposleni, od tistih iz neposredne 
proizvodnje do direktorjev. A čeprav je v knjigi, v prvem od načrtovanih treh zvezkov, 
predstavljenih le prvih četrt stoletja, je naneslo dve stotini strani. Dela nas torej čaka še 
veliko. Ker pa se bomo že v drugem zvezku ukvarjali s časom, v katerem smo mnogi 
bili sopotniki ali celo bolj ali manj pomembni akterji, si želimo sodelovanja nekdanjih 
zaposlenih še več! Prav posebej nas veseli, da smo dobili celo prve prispevke, spomine 
– življenjepise dveh upokojenih rednih profesorjev, ki jih bomo kajpak objavili, in enega 
pisatelja, nekdanjega dijaka ruške kemijske šole. Takih prispevkov si želimo čim več, 
dobrodošla je tudi kakšna fotografija, kakšna anekdota, morda strokovno utemeljeno 
mnenje o zgodovini, dosežkih in zdrsih TDR itd.
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Ker smo knjigo v večjem številu brezplačno razdelili številnim zainteresiranim, obja-
vljena pa je tudi na naši spletni strani, bo vse skupaj, tako upamo, zadostna stimulacija 
za aktivno sodelovanje pri nadaljnjem delu. Le-to, kot smo videli, še zdaleč ni zaklju-
čeno, zato o TDR zopet ob izidu drugega zvezka, ki ga načrtujemo za naslednje leto. 
Na našem srečanju, ki je bilo razen predstavitvi knjige namenjeno bolj še bolj vedremu 
dogodku, praznovanju rojstnega dne, pa smo se še kar nekaj časa zadržali v pogovoru o 
preteklosti in o tem, kaj vse nas še čaka …!

VILI REZMAN
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STROKOVNI POSVETI LIRE
(tokrat v soorganizaciji društva LIRA, Mariborske knjižnice, Nadškofijskega 
arhiva Maribor, Pokrajinskega arhiva Maribor, ZRC SAZU in OŠ Janka 
Glazerja)

Leta 2013 smo organizirali naš (LIRIN) prvi strokovni posvet in izdali zbornik referatov 
s posveta. Takrat smo upali, da se bo ob naših posvetovanjih počasi formiral krog ljudi, ki 
bo pomagal intelektualno nekoliko razgibati ruško vsakdanje življenje. Prejšnji poizkusi, 
tisti v času, ko se je pripravljala »razpustitev« in v prvem obdobju nove ruške občine, 
niso bili najbolj uspešni. Takoj, ko smo spustili vajeti iz rok, so se »konji« ustavili. Ali 
lahko po šestem zaporednem posvetovanju, za katerega smo kar precej razširili krog 
soorganizatorjev in ki je medtem dobilo ime »boljšega sodelovanja pri kreiranju »duha 
časa« pa še ni videti. No, vztrajnost le nekaj velja. Morda pa bo potrebo po mreženju 
intelektualnih naporov, ljudi prepoGlazerjevo posvetovanje« rečemo, da se je »prijelo«? 
Samo posvetovanje že, kakšnega znala občina, kot jo je nekoč že?

Za letošnje marčno srečanje smo skušali zbuditi interes poznavalcev, raziskovalcev, znan-
stvenikov s temo NAŠI DUHOVNIKI IN NJIHOVA DELA. Zanimalo nas je, kakšna 
sta bila njihova vloga in prispevek k razvoju naših krajev. Kar nekaj se nas je zbralo in 
dvodnevno srečanje je teklo res intenzivno.

Tako kot vedno smo najprej prisluhnili nekaj uvodnim nagovorom: kanoniku Bernardu 
Geršaku, ki nas je nagovoril v imenu nadškofa msgr. Cvikla, pokrovitelja srečanja, rav-
nateljice Mariborske knjižnice in predsedniku društva LIRA.
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Nato pa sta učenki OŠ Janka Glazerja z branjem teksta nekdanjega duhovnika Marije 
Wurzerja apelirali, »ne pozabite preteklosti, spomnite se pomembnih«, in razpravljanje 
se je lahko pričelo. Za ozadje, za sceno je poskrbela mag. Lilijana Urlep iz nadškofij-
skega arhiva, ki je pripravila priložnostno razstavo fotografij in dokumentov, predavala 
pa je o cerkvenoupravni ureditvi v Dravski dolini. Dejan Juhart, ki se zaradi prometne 
nesreče na poti na simpozij le-tega ni udeležil, napisal pa je tekst, ki ga je prebrala mag. 
Nina Hriberšek Vuk.

Sledil je blok razmišljanj o povezavi gofov s Fale s cerkvijo in o njihovem velikem vplivu na 
okoliško dogajanje. Prepričljivo sta nastopila Mojca Horvat iz Pokrajinskega arhiva v Mariboru 
in naš večkratni predavatelj, tudi član našega upravnega odbora, mag. Matjaž Grahornik.
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Jezuit Rok Bečan, sicer Lovrenčan, sedaj živeč v Ljubljani, je predstavil nekaj pomemb-
nih jezuitov, povezanih z »ruškim«. Dr. Gregor Antoličič z ZRC SAZU j predstavil du-
hovnika in politika Lavoslava Gregorca v boju za slovensko šolo, dr. Matej Hriberšek 
z ljubljanske Filozofske fakultete pa je pripravil predavanje o latinskih ter nemških 
kronikah na Slovenskem in o vrstah kronik ter kroniških zapisov. Ruških kronik, tistih, 
ki jih lahko vzamemo v roke in tistih, ki jih ne moremo, se je dotaknil Vili Rezman. 
Spregovoril je tudi o tisočletju katoliške duhovnosti pri nas in pripravil »seznam« več 
sto duhovnikov, župnikov in njihovih pomočnikov na »ruškem«.

 

Po tem, ko so bile s fotografijami predstavljene in z besedami opisane še cerkve na »ru-
škem«, kar so nam omogočili Franjo Šauperl, dr. Franc Verovnik in Vili Rezman ter 
selniški župnik Franc Pečnik, smo bili vsi brez izjeme ponovno prepričani o veličine, 
umetniški vrednosti, lepoti in pomenu naših cerkva.
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Več in bolj strokovno pa so o kulturni dediščini, umetnosti in njihovih avtorjih/ustvarjalcih ali 
vsaj pobudnikih, naročnikih in voditeljih gradenj povedale naše gostje: Mojca Polona Vaupotič, 
ki je pripravila referat o lovrenški sakralni dediščini skupaj s F. Verovnikom; mag. Valentina 
Pavlič, ki je tudi prišla z ljubljanske Filozofske fakultete – govorila je o bratih, župnikih, Rušanih 
Luki in Štefanu Jamniku, ki sta bila kot naročnika zaslužna za prenovo naše cerkve, ki danes 
velja za baročni biser; o umetnostno zgodovinskih vidikih ikonografije poslikav v tej cerkvi 
je razmišljala mag. Tina Bratuša, raziskovalka z ZRC SAZU, od koder prihaja še mag. Nina 
Ditmajer, ki je že v preteklosti predstavila literarne prispevke Rušana Jožefa Glaserja, predho-
dnika Janka Glazerja, tokrat pa še rokopisno cerkveno pesmarico Rušana Sebastijana Gladesa.
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Posvet se je tako zaradi neudeležbe dveh na-
povedanih referentov končal, referenti so 
prejeli izvode knjig LIRE in SAZU, udele-
žence pa je ruški župnik Robert Senčar, ki 
je ob zaključku tudi spregovoril na posvetu, 
pogostil v župnišču – po ogledu Marijine 
cerkve.

Preden se je prvi dan druženja zaključil, so 
se udeleženci dogovorili še za nadaljevanje, 
planirano za naslednji dan. Za strokovno 
ekskurzijo, na kateri si bodo pobliže ogle-
dali še druge cerkve, kapele in pokopališča 
na »ruškem«.

»RUŠKA« SAKRALNA 
DEDIŠČINA
Že sam pojem sakralna umetnost (dediščina) 
zbuja pri ljudeh nekak skrivnosten, posebej 
cenjen svet. Tako tudi v resnici je, saj gre 
za pojavnost svetega. Karkoli že pod poj-
mom »sveto« kdo razume, pa je pripravljen 
pomisliti na to, da gre za nekaj posebnega, 
privzdignjenega, izrecne spoštljivosti vred-
nega. Tako tudi v resnici je, če seveda res 
gre za pravo, umetniško, kulturno vrednoto, 
sto in celo tisočletja dolgo družbeno tradici-
jo, v kateri in s katero so milijoni ljudi živeli 
svoje vsakdanje življenje. In čeprav nam je 
ta sakralna dediščina fizično in sicer še tako 
blizu, jo prepogosto dojemamo le nekako 
»mimogrede«, tako, bolj ali manj mimo-
bežno, skorajda kot nepomembno. Nekoliko 
bolj reflektiran odnos do dediščine pa nam 
marsikdaj lahko pojasni, kdo, kaj, zakaj, 
kako … smo bili in bivamo še danes. Nam 
torej pomaga k osmislitvi našega življenja. 
Nekako s takšnim »skupnim stališčem« 
smo se z manjšim avtobusom odpravili na 
»rajžo« od cerkve do cerkve, od kapele do 
kapele, od pokopališča do pokopališča … 
na »ruškem«.
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Zjutraj smo se najprej dobili na ruškem pokopališču (»špicovi njivi«) in v cerkvici, nekoč 
kapeli Bičanega Zveličarja. Ker je bilo naše »rajžanje« zamišljeno kot strokovna ekskur-
zija, smo ga izvedli tako, da smo se ob vsakem postanku osredotočili na nekaj ključnih 
podatkov iz zgodovine objektov, ki smo jih obiskali. Tako se je na ruškem pokopališču 
začelo, na Slovenski Kalvariji na Pekrski gorci pa zaključilo »predavanje na sprehodu«, 
razbito na številne krajše vmesne postaje.

Nato smo se napotili proti Fali in lahko le od daleč opazovali Miklavževo kapelo v falski 
graščini. Od tod do Puščave ni daleč. Tam smo se ustavili in si ogledali največjo rene-
sančno cerkev pri nas – cerkev, ki jo, tako kot lučaj stran postavljeno kapelo sv. Ane na 
Oslici, vsako leto pogosto obiskuje romarji. Tisoči in tisoči, tako kot naše druge romarske 
cerkve, tisto na Svetem Duhu in tisti »baročni biser« v Rušah. Seveda tudi romanje k 
sv. Arehu ljudje večinoma štejejo za naše. Skupaj tako roma ne tisoče, pač pa več deset 
tisoče ljudi. Nekateri gredo tja res kot romarji, drugi kot turisti, tretji iščejo tam veselo 
razpoloženje, krošnjarje itd. Le kdo bi si nad takim fenomenom romanja upal zviška 
zamahniti z roko, češ: »Pa kaj …?«
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Ko smo se odpeljali v bližnji Lovrenc, pa smo sploh naleteli na številne sakralne objek-
te. Vseh seveda nismo videli (se pri njih ustavili: pri Križni cerkvi in pri sv. Ignaciju na 
Rdečem bregu), nekatere pa smo spoznali pobliže: župnijsko cerkev, kapelo in lovrenško 
pokopališče ter cerkev sv. Radegunde.

Postanek v Lovrencu tudi ni bil predolg, saj smo morali hiteti v Selnico. Najprej v ob-
novljeno staro stavbo v centru, nekoč verjetno vinsko klet falske gospoščine, danes pa 
domačijo VINA BREZNIK. Najprej smo prisluhnili gospodarju, nato opisu zgradbe 
izpred 200 let, nato pa smo se prepustili sedanjosti: vinski degustaciji. Seveda smo po 
ogledu vseh prostorov šli iz vinske kleti zadovoljni in malce se je že mudilo, saj nas je v 
sosednji cerkvi sv. Marjete čakal selniški župnik Franc Pečnik. Prijazno nam je pripo-
vedoval o sakralnih objektih, ki jih »ima na skrbi (tudi o cerkvi sv. J. Krstnika, cerkvi in 
kapeli na Svetem Duhu ter o viltuški ter pokopališki kapeli, ki jih nismo uspeli obiskati), 
beseda pa je nanesla še na nenavadno, a zgodovinsko izpričano bratovščino srečne smrti 
v Selnici in na protestantsko sekto skakačev …
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A v Limbušu nas je že čakal tamkajšnji župnik Andrej Firbas. Mladež, ki je čakala na 
verouk, ni nič protestirala zaradi tega, ker nam je župnik namenil nekaj »njihovega« časa, 
da nam je predstavil svoja razmišljanja. Da ne bi verouk sploh odpadel, pa je po pogovoru 
z nami prepustil besedo našemu kolegu Franju Šauperlu in pomočniku Andreju, ki se je 
z nami napotil še na Pekrsko gorco, na Slovensko Kalvarijo, ki so jo zavedni Slovenci 
postavili v opozicijo mariborski …

Tu se je naša ekskurzija popoldan zaključila. S »sklepom«, da organizirano obiščemo 
še tiste objekte, ki jih tokrat nismo mogli, in da se odzovemo župnikovemu vabilu, da 
se na Pekrski gorci dobimo dopoldne 5. maja!

PS

Verjetno bo kdo pogrešal fotografije sakralnih objektov. Izpustili smo jih, saj bodo prav 
vse v katalogu cerkva (v zborniku prispevkov letošnjega simpozija), vabimo pa vas tudi, 
da se podate z nami na ponovljena »romanja« od cerkve do cerkve, ki jih kanimo orga-
nizirati, in si jih ogledate.

GOSPE, KAM GRESTE? V PREKMÜRJE!
Ta veseli dan ali »Ženske brez mož« se je letos »zgodil« v naši severovzhodni pokrajini. 
Po dvajsetih letih smo se ponovno odpravili v ta konec domovine, kjer živijo in delajo 
pridni, dobri in veseli ljudje.

Da so pridni, smo ugotovili v kraju Markišavci pri družinskem podjetju Kodila, v lon-
čarskem muzeju Bojnec v Filovcih, v Domu penine v Radgonskih goricah in ne nazadnje 
še na kmečkem turizmu Marko v kraju Nasova blizu Apač.

Da so dobri, smo ugotovili v Moravskih Toplicah, kjer nam je evangeličanski duhovnik 
gospod Geza Erniša namenil topel sprejem.
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Vesele ljudi pa smo srečali v romskem naselju v Pušči pri Murski Soboti. Brez glasbe 
tukaj ni šlo …

Če si ne bi napisala kar nekaj strani vsega slišanega, bi verjetno svoje vtise z izleta na 
tem mestu lahko zaključila. Kaj hočemo, spomin ni večen. Tako pa gremo od začetka …

ŠUNKARNA KODILA

je družinsko podjetje, kjer se že tretja generacija ukvarja s predelavo mesa. Imajo sedem 
rejcev prašičev. Njihov cilj je počasno pitanje. V sedmih do osmih mesecih jih zredijo 
do teže 140 kg. Najbolj so poznani po prekmurski šunki, ki zori pod slamnato streho, 
kjer se na zdrav način zadržuje zrak. Dim je bil od nekdaj njihov konzervans. Tako je 
še danes. Njihova šunka je evropsko zaščitena. Na leto naredijo 3000 kosov in zaradi 
majhne količine ni tako zelo prepoznavna. Vsi njihovi ostali proizvodi (razne paštete, 
namazi, zaseka, ocvirki na sto in en način, suhe salame, tlačenka, …) so prav tako kot 
šunka brez vsakega konzervansa. V lanskem letu so odprli tudi restavracijo, v kateri 
ponujajo jedi, narejene iz najstarejše pasme prašičev z imenom mangalica. Ti prašiči se 
prosto pasejo in so zaradi velike količine omega 3 nenasičenih maščob trenutno velik 
hit. Poleg tega imajo še lastno rejo krškopoljcev (slovenska avtohtona pasma).

Z malico, ki nas je držala še naslednja dva dni »pokonci«, pa vam ne bi rada delala 
skomin.

 



 | 23

EVANGELIČANSKA CERKEV V MORAVSKIH TOPLICAH

Od gospoda Geze Erniša smo izvedeli bistvene stvari, po katerih se Evangeličanska 
Cerkev razlikuje od katoliške. Bogoslužje imajo enkrat tedensko (nedelja). Evangeličani 
plačujejo svoji Cerkvi članarino. Na ta način se izognejo stroškom ob krstu, poroki in še 
kdaj. Duhovniki prejemajo plačo. Ne poznajo celibata. Priznavajo enakopravnost spolov 
in nihče ni nad drugim. Pravijo, da smo vsi enaki. Učijo, da kontracepcija ni greh, ampak 
je zaščita pred boleznimi in neželjeno nosečnostjo. Vsak ima pravico, da si izbere svojo 
pot, svoje prepričanje, vendar je deset božjih zapovedi, po katerih bi morali živeti vsi, 
še vedno temeljnih. Dar Boga nam, ljudem je, da lahko pobožamo sočloveka, mu damo 
toplino. Nobena umetna inteligenca ne more biti čuteča. Nihče nima pravice soditi. Sodi 
lahko samo Bog. Ljudje, ki so se postavljali na piedestal Boga, so prinesli samo zlo.

V Prekmurju se je ta Cerkev ohranila predvsem zaradi oddaljenosti od matične do-
movine. Reformacija se je pričela z Martinom Lutrom v Nemčiji. Na našem ozemlju 
je Lutrovo vero prevzel Trubar. S protestantizmom pa smo Slovenci dobili svojo prvo 
knjigo in jezik. »Narod brez svojih šol, jezika in knjig ni narod«. In še njegove besede ob 
slovesu: »Iščimo, kar nas povezuje, in ne, kar nas ločuje«. Verjamem, da so marsikateri 
od nas njegove besede segle v srce.
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FILOVCI: LONČARSKI MUZEJ BOJNEC

Bojnecovi se z lončarjenjem ukvarjajo že od 14. stoletja. Takrat so lončarile predvsem 
ženske. Danes so znani po črni keramiki.

 

Pred staro kopasto pečjo nam je najmlajši sin Grega razložil, da je črna keramika nas-
tala v posebnem procesu žganja lončevine. Po tem, ko je lončar v peč naložil surovo 
lončevino, so z drvmi kurili do temperature 750/800 stopinj. Po nekaj urah kurjenja je 
lončar zaprl vse odprtine. Ogenj je tako ugasnil in glina je postala črna. Ves postopek je 
trajal 2-3 dni. Občasno staro peč uporabljajo še za dimljenje mesa (no, pa smo spet pri 
hrani …). Za žganje danes uporabljajo plinske ali električne peči. Glino uvažajo iz Italije, 
Španije in Nemčije. Leta 2012 so prevzeli tovarno v Libojah, kjer imajo 5 zaposlenih 
(bivša Keramika Liboje).

 

Stara hiša, ki je sestavni del muzeja, je krita z rženo slamo. Ločena je na bivanjski del in gospo-
darsko poslopje (oblika črke L). Imela je malo steklenih površin. Vrata so bila nizka in ob vstopu 
v hišo se je moral vsak prikloniti. Priklon je takrat predstavljal tudi nivo spoštovanja do hiše.
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PUŠČA

V Romskem naselju Pušča nas je sprejel gospod Darko Rudaš. Povedal nam je, da je 
polovica vasi urejena in da so ljudje, ki živijo tukaj, kultivirani. »Polja okrog vasi so ne-
dotaknjena in pridelke spravljajo lastniki«, je povedal. 1921. leta je tukaj prvi Rom kupil 
parcelo in si zgradil hišo. Danes živi v tej krajevni skupnosti 750 Romov. Zelo ponosno 
pove, da je to edina romska vas na svetu, ki ima svojo krajevno skupnost! Zgradili so 
jo s samoprispevkom še v skupni državi Jugoslaviji. V njihovem vrtcu Romano, ki je 
postavljen na začetku vasi, je poudarek na glasbi. Obiskujejo ga tudi ne romski otroci, 
ki se tam kultivirajo v sodobnem duhu.

Ob nogometnem igrišču, kjer se mladež sprošča, imajo lepo urejen spominski park. V 
njem vsak politik, ki obišče vas, posadi svoje drevo. Skozi drevored, imenovan Sožitje, 
se sprehodimo po ulicah vasi. Pove nam, da naj se ne čudimo, če bo kje kakšen kup sme-
ti, ker imajo čez tri dni čistilno akcijo in že zbirajo odpad. V stavbi krajevne skupnosti 
rešujejo odprta vprašanja. Precej Romov prodaja na tržnici v Murski Soboti. So ves dan 
odsotni in z njimi ni nobenih težav. V lanskem letu so dobili tudi novo gasilsko vozilo.
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Za konec nas je gospod Darko še nasmejal. V Puščo je nekoč prišel na obisk bivši pred-
sednik države, gospod Kučan. Sprejeli so ga pred njihovo prvo gostilno v vasi in brez 
pijače seveda ni šlo. Nato je začel je z besedami: »Dragi Romi, vse ulice vam bomo as-
faltirali«, in vsi so mu ploskali. Nadaljeval je: »Dragi Romi, vse hiše vam bomo popra-
vili«, in zopet je sledil močan aplavz. Dodal je še: »Dragi Romi, vsem vam bomo našli 
službe«. Po tem stavku pa je bilo vse tiho. Oglasi se eden od Romov in zavpil: »Ne daj 
mu več piti, je že pijan!«

Po tem obisku nam je ostal le še veseli del izleta. Iz Prekmurja smo se odpeljali v 
Pomurje.

RADGONSKE GORICE

V njihovi kleti smo izvedeli vse o proizvodnji radgonske penine. Zlato penino pridelujejo 
po klasični metodi, po kateri se ves proces zorenja odvija v steklenicah in traja kar pet 
let, srebrno pa po metodi charmat, ko se vrenje odvije v sodih in je pripravljena za pitje 
že po šestnajstih mesecih. Sami se odločite, katero boste izbrali za aperitiv …
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KMEČKI TURIZEM MARKO V NASOVI

Na poti iz radgonske kleti do našega poznega kosila pri Markovih smo poslušali pripoved 
našega Mira. Dobršen del svoje mladosti je namreč preživljal na tej kmetiji, kjer je bila 
rojena njegova mama. Vrstili so se spomini na nikoli pozabljena doživetja … Hvala mu 
tudi za ta del našega vandranja!

O obilju hrane – alufolija je na koncu kar potovala po celem omizju, se ve, zakaj! – dobre 
volje in polnih vrečkah nakupljenih dobrot pa ni potrebno izgubljati besed …

Hvala Lira, hvala Miro!
DANICA VESELKO

IZLET V BOLGARIJO
Z LIRO sem, z LIRO tja; tokrat je bila na vrsti Bolgarija. Bili smo že na severu in jugu, 
na zahodu Evrope, sedaj še najdlje na vzhodu doslej. Povsod lepo, povsod kaj novega, a 
zmeraj je pravzaprav najboljša na potovanjih »stara družba«. Vso pot sta nas razvajala 
in skrbela za žejne in lačne želodčke Dušan in Sabina, ki sta ponujala dobrote udele-
žencev izleta; kot vsako leto smo se tudi tokrat mastili z Lejinimi krofi, okušali domača 
peciva, ki so jih pripravile udeleženke in poplaknili z dobro kapljico vina, žganja … Za 
dobro vzdušje so poskrbeli naši zvesti udeleženci iz Selnice (Janko, Franci …), Stanko, 
Ivan, Bojan …

Pri prečkanju meje med Hrvaško in Srbijo ter Srbijo in Bolgarijo smo se kar nekajkrat 
sprehodili z avtobusa do mejnih carinikov, ki so skrbno preverjali dokumente.
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Po prihodu v Sofijo in ogledu znamenitosti smo se nastanili v hotelu Sofija s štirimi 
zvezdicami in se naslednji dan po zajtrku napotili na ogled mesta Plovdiv, drugega naj-
večjega mesta v Bolgariji, naslednji dan krenili na ogleda samostana Rilski manastir 
(ime po Ivanu Rilskem) in se odpeljali v najmanjše mesto Melik.

Bolgari so prijazni in gostoljubni ljudje. Hrana je bila dobra in okusna, presenetila nas je 
le ovčja juha iz pljuč(?) ali drobovine(?), takšnega okusa, ki ga nismo vajeni. Poskusili 
smo tudi nekaj vrst vina, po katerem so Bolgari v svetu zelo znani, in njihovo žganje iz 
grozdja in slive.

Tudi cene so našim žepom prijazne in ob prostem času smo pridno – predvsem ženski 
del – obiskovali trgovinice in si dali duška z nakupi drobnih spominkov, magnetkov, 
izdelkov iz vrtnic, volne …

Povratek proti domu sta popestrila Jože in Ivica, ki sta ob rojstvu vnukinje vse pogostila 
s kozarcem penine. In kakšno naključje. Bili smo v mestu Sofija, spali v hotelu Sofija in 
rodila se je deklica z imenom Sofija.

Prav tako smo nazdravili in se posladkali z Dragičinim pecivom, s katerim nas je pogo-
stila ob njenem rojstnem dnevu.

Vidno utrujeni in polni lepih vtisov smo se v jutranjih urah poslovili in se dogovorili, 
da se naslednje leto izleta zagotovo udeležimo.

Kaj več o preteklosti in bolj strokovno o Bolgariji pa v prispevku Matjaža Grahornika.
M. REZMAN
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Na majskem izletu v letu 2019 smo odkrivali Bolgarijo. Miro, lokalni vodnik Aleksander 
(ali Aco) iz Makedonije (spoznali smo ga že pred tremi leti na izletu po Albaniji) in vo-
znika MI-BUSA so nam omogočili še eno čudovito ekskurzijo.

Nočna vožnja nas je preko Hrvaške in Srbije vodila do bolgarske prestolnice Sofije. Po in-
formativnem avtobusnem ogledu mesta in kosilu je popoldan sledil ogled mestnih znameni-
tosti z lokalnim vodnikom. V Sofiji je nekdaj stalo zelo pomembno trakijsko mesto Serdica, 
ki jo je ustanovilo keltsko pleme Serdov. V 4. stoletju pr. Kr. je bilo mesto pod nadzorom 
Filipa Makedonskega in pozneje njegovega sina Aleksandra Velikega. Okoli leta 29 pr. Kr. 
so ga osvojili Rimljani, ki so temu ozemlju vladali naslednjih nekaj stoletij. V času cesarja 
Trajana (98–117) je mesto postalo središče upravne regije (municipij) in bilo preimenovano 
v Ulpia Serdica. S cesarjem Dioklecijanom (284–305) je Serdica postala osrednje mesto 
province Dacia Mediterranea. Leta 447 so ga uničili Huni, vendar je doživelo ponoven 
razcvet pod bizantinskim cesarjem Justinijanom I. (527–565), ki je mesto preimenoval v 
Triaditsa. Pozneje so ga nekajkrat uničili Slovani, medtem ko so pokrajini izmenjaje vladali 
Bolgari (prvo /681–1018/ in drugo /1185–1396/ bolgarsko kraljestvo) in Bizantinci, dokler je 
niso po odločilni bitki pri Nikopolju (1396) za več stoletij zavzeli Osmani. Ruševine stavb 
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antičnega in srednjeveškega mesta je možno uzreti praktično na vsakem koraku sprehoda 
po centru Sofije. Ogledali smo si spomenik sv. Sofije, srednjeveško cerkev sv. Nedelje (kjer 
smo ujeli poročno slovesnost), predsedniško palačo, z visokimi stavbami povsem obdano 
zgodnjekrščansko cerkev sv. Jurija (Sveti Georgi; zaradi svoje oblike poznano kot Rotonda) 
in zgodnjekrščansko baziliko sv. Sofije. Pravoslavna bazilika je leta 1376 dala ime mestu 
in je bila pozneje, po osmanski osvojitvi, preoblikovana v mošejo. Nedaleč stran od nje 
stoji impozantna pravoslavna stolnica Aleksandra Nevskega, imenovana na čast srednje-
veškega novgorodskega (ruskega) kneza. Levo od oltarja so v skrinjici razstavljene relikvije 
Aleksandra Nevskega (1220–1263), ki jih je podarila ruska pravoslavna Cerkev. Bolgarija 
se je osamosvojila po rusko-turški vojni v letih 1877–1878. Temeljni kamen stolnice je bil 
položen leta 1882, večina gradbenih del pa je bila opravljena med letoma 1904 in 1912. 
Stolnica predstavlja sedež bolgarskega patriarha in je ena največjih pravoslavnih stolnic na 
svetu. Za stolnico Svetega Save v Beogradu je druga največja na Balkanu, sprejme lahko 
do 10.000 vernikov. Naj kot zanimivost omenimo, da je bila v obdobju 1916–1920 preime-
novana po svetem Cirilu in Metodu, saj sta bili v času I. svetovne vojne Bolgarija in Rusija 
vojni nasprotnici, a so ji po vojni povrnili staro ime. Po ogledu mesta smo se odpočili v na-
šem hotelu v središču Sofije, kjer smo bili nastanjeni vse tri dni. Po večerji se je vlila ploha, 
ki je večino izletnikov bržčas ujela utrujeno in v posteljah. Navkljub slabšim vremenskim 
napovedim smo ostale dni imeli izredno lepo vreme, tako da se moramo ruškemu župniku 
na tem mestu ponovno zahvaliti, da se je s priprošnjami spomnil na nas.

Naslednji dan smo si ogledali Plovdiv, drugo največje bolgarsko mesto, ki leži na sed-
merih gričih v osrednjem južnem delu države, severno od gorovja Rodopi. Plovdiv slovi 
po lepo ohranjenem starem mestnem jedru, menda najlepšem v Bolgariji. Z vodnikom 
smo se sprehodili po starem mestnem jedru z rokodelsko ulico, si ogledali leta 337 us-
tanovljeno cerkev sv. Konstantina in Elene, posvečeno rimskemu cesarju Konstantinu 
Velikemu (306–337) in njegovi materi Eleni, ter se po mestu razgledali z arheološkega 
kompleksa Nebet Tepe (tur. Stražni stolp) s severnega od treh gričev. Sprehodili smo se 
tudi po amfiteatru nekdanjega antičnega Filipopolisa z lepim razgledom daleč naokoli. 
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Ostanki velikega stadiona se danes nahajajo pod centrom Plovdiva. Mesto nas je nav-
dušilo in je z razlogom prvo bolgarsko mesto, ki je bilo za leto 2019 izbrano kot ena od 
evropskih prestolnic kulture (drugo je italijanska Matera).

Tretji dan odkrivanja Bolgarije smo si ogledali njen najbolj znan samostan v Rili, zgrajen 
v prvi polovici 10. stoletja, za časa življenja zavetnika bolgarskega naroda sv. Janeza (ali 
Ivana) Rilskega. Rilski samostan leži odmaknjen v rečni dolini okoli 120 km južno od 
Sofije na nadmorski 1.147 m. Ime je dobil po njegovem ustanovitelju, puščavniku Janezu 
Rilskemu (876–946), ki je živel v jami nedaleč od samostana. Ustanovili so ga njegovi učen-
ci, ki so prišli na goro, da bi jih poučeval. Samostan so od ustanovitve podpirali bolgarski 
vladarji – skozi stoletja je igral vlogo bolgarskega kulturnega in književnega središča. V 
času Osmanskega cesarstva je bil večkrat opustošen in obnovljen. Današnja podoba naj-
večjega in najslavnejšega samostana bolgarske pravoslavne cerkve je iz prve polovice 19. 
stoletja. Od leta 1983 je samostanski kompleks na seznamu svetovne kulturne dediščine 
(UNESCO). Po tem ogledu smo se odpeljali še proti jugozahodnemu delu države, čisto 
blizu meje z Grčijo, v najmanjše bolgarsko mesto Melnik. Mesto, bolje rečeno mestece, 
premore okoli 385 prebivalcev. Obdaja ga zanimiva pokrajina v Pirinskem pogorju, kjer 
še posebej izstopajo ogromne skale iz peščenjaka, nekatere v obliki piramid. Mesto pred-
stavlja središče najbolj znane bolgarske vinske regije, glavni vir dohodka pa predstavlja 
proizvodnja vina. Tukaj smo si privoščili kosilo in, seveda, degustacijo vina. Vino ni bilo 
kdove kaj posebnega, a so za nas pripravljeni vrči vseeno hitro zmanjkali.
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Zadnji dan smo se po zajtrku odjavili iz hotela in se za dalj časa ustavili v Nišu, tretjem 
največjem srbskem mestu. Tukaj se je rodil že omenjeni rimski cesar Konstantin Veliki. 
Ogledali smo si Ćele kulo, kostnico v obliki stolpa z vzidanimi lobanjami srbskih upor-
nikov, ki so bili pobiti v času prve srbske vstaje leta 1809 v bitki na Čegru. Prvotno je 
bilo v stolp na vsaki strani vzidanih 14 vrst s po 17 lobanjami, skupaj 952. Do danes se 
jih je ohranilo (le) 58; ostale so izdrli in jih pokopali ali so propadle kako drugače. Zatem 
smo imeli informativni ogled mesta z avtobusom in lokalno vodnico. Po samostojnem 
odkrivanju mesta – večina se nas je odločila za sprehod po niški trdnjavi – nas je čakalo 
zadnje skupno kosilo in slovo od vodnika Acota, ki smo ga vsi vzeli za svojega. Po ko-
silu je sledil povratek v Slovenijo. Ker se na meji nismo posebej dolgo zadrževali, smo 
domov prispeli v nedeljo zgodaj zjutraj.
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Ekskurzija je ponovno prinesla nepozabna doživetja in nova poznanstva v tuji deželi, 
sicer članici Evropske unije. Prihodnje leto bomo sredi maja predvidoma odkrivali Italijo 
s Cinque Terre. Vljudno vabljeni!

MATJAŽ GRAHORNIK

TRADICIJA, DEDIŠČINA IN 
LOKALPATRIOTIZEM
Običajno smo ljudje navdušeni, zainteresirani za to, da bi nam bili naši kraji, dogodki, 
ljudje, lokalna tradicija, dediščina … v ponos. Zato se tudi pogosto poistovetimo z našim 
bližnjim okoljem in njegovo preteklostjo – vsaj s tistim, ki se nam zdi »vredno«, nekaj 
posebnega. Takšnih fenomenov je v Rušah, v mestu in občini, kar nekaj. A za to, da bi se 
to, kar je vredno, da bi se naša tradicija, dediščina ohranila, je potrebno več, kot le lokalna 
zagledanost vase – potreben je aktiven odnos, zavzetost, vztrajnost. Nekaj tega spoštljivega 
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odnosa do preteklosti se ohranja, a vse bolj opazno je, da se dediščina izgublja tudi v na-
šem okolju. Takšnih primerov »pozabe« na dediščino je vse več – zdi se, da je ta »poza-
ba« premo sorazmerna z ekspanzijo digitalizacije, oženja pristne osebne komunikacije, 
ekspanzije digitalnega sveta ter poveličevanja denarniških razmer, kopičenja premoženja, 
neoliberalnih vrednot. Vendar, vsega, po čemer smo, kar smo, ni moč izmeriti v denarju, 
tržiti, prodati s profitom. Ni vse lukrativno, pa čeprav je bilo nekoč bistvenega pomena v 
življenju naših prednikov in življenju naših krajev, katerih prebivalci smo. Poglejmo, ne 
da bi omenjali številne druge primere, kako je z življenjem ob in na vodi.

Reka Drava je bila, ob številnih potokih, ki so se stekali vanjo, vsekakor najpomembnejša 
voda našega okolja. Zaradi tega, ker je bila v preteklosti neke brste »arterija«. Povezovala 
(in ločevala) je ljudi, skupnosti. Dolga stoletja so bili »ponos Drave« splavi (in šajke) ter 
rance, obvezna oprema vsakega splava. Splavi so se morali umakniti donosnejšim gospo-
darskim panogam. Ponekod jih, zavzeti za tradicijo, dediščino, še ohranjajo. Tudi tržijo.

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja smo v Občini Ruše snovali strategijo razvoja 
turizma. Življenje ob reki je imelo v tej strategiji opazen delež. Načrtovali smo »obudi-
tev« splavarstva, čolnarjenja po Dravi in življenja v sožitju zlasti s predstavniki naravo-
varstva ter ribiči, športniki, rekreativci in drugimi. V ta namen smo na začetku tisočletja 
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s pomočjo DEM zgradili pri Ribiškem domu pomol in poglobili pristan za splav, rance. 
Občina je pri lokalnih mojstrih (prvo občinsko ranco je izdelal Albert Andrej, največ 
pa jih je napravil Mirko Kotnik – Deda) naročila izdelavo ranc, avtohtonih sredstev za 
prevoz ljudi in tovora. Rance so bile veliko prej prometno sredstvo, prav tako na primer 
vprežni vozovi, drče …, kot železnice, avtomobili in bicikli.

Občina Ruše je nato (v sodelovanju z društvom Lira in ŠZR, RD …) pomagala še do 
ureditve učnega ribnika ter organizirala vsakoletno rancarijo. Najprej je bila to kakšno 
desetletje zelo priljubljena in uspešna prireditev športno zabavnega značaja, ki pa ji je v 
zadnjih letih pričelo zmanjkovati »sape«, dokler ni občinsko vodstvo ranc pred kratkim 
postavilo »na suho«, tako da danes nihče ne ve prav, kje sploh so. Tudi nikoli splavljeni 
splav se danes nahaja izven občinskih meja, kot nekakšen nebodigatreba, vsekakor pa 
torzo. Žal je v zadnjih letih občina pričela »pozabljati« še na sprehajalno pot Z(a)dravje, 
tako kot na nekatere druge poti in prireditve.

Tradicija, dediščina je padla v »nemilost« in letos rancarije med dogodki, s katerimi se 
skuša počastiti občinski praznik, ni več. Se pa pojavljajo kanuji in kajaki, neka »čisto 
druga tradicija« ali osebnostna muha. Zaenkrat ni videti, da bi se »prijela«. Bomo videli, 
ali bodo indijanske igre, ki jih letos ponujajo otrokom (namesto ribolova, starih običajev, 
lokalne folklore …), kaj boljše sreče.

Nekateri pa vztrajajo. Tako je Deda Kotnik letos, pri 84-ih, napravil novo ranco, poma-
gali pa so mu pri gradnji in splavitvi še nekateri drugi LIRAŠI. V upanju, da bodo rance 
ohranile svoje mesto vsaj ob trenutno »modnih«, ne preveč inventivnih »indijanskih 
plovilih«, kakršna so bila malce za lase privlečena v mogočno Dravo. Zanimivo, da se 
ribiči in drugi domačini, vajeni življenja z Dravo, njeni najštevilčnejši »uporabniki«, 
še kar ne morejo ločiti od avtohtonih ranc. Pa ni nič narobe s tem, da se kdo poizkusi 
tudi v vožnji s kanujem, to, kar je predmet kritike, je slab odnos do tradicije, dediščine.
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Tako kot so bili splavi, rance značilni za Dravo, so bile za Pohorje značilne kmetije z žit-
nimi njivami, vinogradi, holcarji in furmani, drče, žage, glažute, kovačije, kope itd. Ja, 
tam, v tistih bolj odmaknjenih krajih so tudi živeli ljudje, ki so po šihtu ali na furi ali po 
maši … poiskali trenutek sprostitve. V nekoč znamenitih gostilnah, ki, vsaj nekatere, sku-
šajo ohraniti tradicijo. Mednje sodi »obujeno« gostišče Martnica, v »režiji« Rokavčevih, 
pa Cojzarica, ki so jo morali prebuditi Primorci, od nedavna, hvala bogu, tudi koča na 
Šumiku. Tradicija, dediščina se ponekod obuja. Modernizirana. Novosti niso nezaželene, 
kar je nesprejemljivo, je razvrednotenje tradicije, dediščine. Tako smo LIRAŠI na začetku 
novega tisočletja pričeli vabiti na občasne vzpone na naše nekoč najpriljubljenejše gostinske 
točke s projektom Pohorska grča. Vzpenjali smo se na Pečke, Šumik, Areh, Martnico …

 

Tej rekreaciji smo dodali dobrodelno noto in pričeli zbirati sredstva za tiste, ki so potreb-
ni socialne pomoči. Največji tovrstni projekt je 24 MARTNICE. Leta 2012 smo z njim 
pričeli. Uspešno. Z akcijo 24 ur Martnice se je zbralo že več desettisoč evrov! Vodilno 
vlogo akcije je medtem prevzela osnovna šola, čakamo pa, da se pridruži še kak »stra-
teški partner«. Občina, na primer!
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Ob dejstvu, da se prireditve udeležuje povprečno okoli 500 ljudi, pohodnikov in kole-
sarjev, in ob dejstvu, da je aktivnost ne le množična, pač pa tudi povsem v stilu občinske 
znamke »Zdravo mesto«, pa še dobrodelna je za povrh, morda izraženo pričakovanje 
sploh ni kaj nemogočega!

Ljudje se radi poistovetimo s svojo preteklostjo, okoljem. Sploh, če vsaj malce odstopa od 
»povprečja«. Takšno poistovetenje, vztrajanje pri uspešnih projektih … pa je pravzaprav 
razvojni potencial. Bomo videli, kdo vse bo to prepoznal!

IVEKOV SPOMINSKI POHOD NA 
SLJEME

Prvo polletje letošnjega leta smo bili v društvu kar precej aktivni – kakor se za jubilejno 
leto tudi »spodobi«. Gotovo je bil organizacijsko najzahtevnejši dvodnevni strokov-

ni posvet, izpeljan skupaj z uglednimi zunanjimi sodelavci in organizacijami. Povsem 
zaključen bo šele marca 2020, ko bo izdan zbornik člankov, predstavljenih na posvetu. 
Večini članic in članov pa bo najbrž globlje v spominu ostal tridnevni potep po Balkanu, 
ali pa »ženski izlet«, morda pa 24 urno dogajanja na poti med Rušami in Martnico.

V drugo polovico leta smo vstopili s tradicionalnim spominskim pohodom, s katerim smo 
že devetkrat počastili spomin na našega člana, podžupana in ljubitelja narave, gora …, 
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Iveka Krajnca – Papirčka. Seveda smo se v spominu »ozirali nazaj«, na čas, ki smo ga 
preživeli skupaj z njim, in si obenem zastavili cilj, da naslednji, deseti pohod podaljšamo 
za en dan. Če pomislimo, da smo bili doslej vedno navdušeni nad »Ivekovimi pohodi«, 
potem pravzaprav ni najti pravega razloga, da naslednje leto našega vandranja ne bi 
podaljšali. Bomo videli. Najprej pa je treba povedati, da smo bili z letošnjim pohodom 
zadovoljni vsaj tako, kot smo se nadejali. Morda celo bolj.

Pohoda na Sljeme, kamor smo se podali v skupini, ki ravno napolni manjši avtobus, se 
spominjamo po veseli družbi, ki ji nekajurno vzpenjanje po stotinah kamnitih stopnic 
ni delalo težav. Nek tamkajšnji zanesenjak je te stopnice v znoju gradil dolgo, eno po 
eno na dan. Dobro razpoloženi člani naše skupine so se hudomušno spraševali, kako 
hudo ženo je moral imeti doma, da je kljub zelo težavnemu prinašanju kamnov na goro 
in mukotrpni gradnji stopnic vsak dan brez izjeme z veseljem šel od doma?!
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Naša pot sama po sebi ni bila kaj posebnega, bilo je podobno, kot bi se vzpenjali na kak 
pohorski vrh. Spotoma smo se ustavljali, pomalicali in se čudili, kako da so tudi v tem 
okolju takšne zapuščene in propadajoče gorske krasotice, koče, domovi, ki so nekoč sijali 
od ponosa, danes pa nekako »sramežljivo« propadajo, čeprav ždijo tik nad Zagrebom in 
bi bilo pričakovati, da se bo okoli njih trlo obiskovalcev.

 

No, bolje je na samem vrhu in tik pod njim. V prijaznem gaju z dobro gostinsko ponudbo 
ljudi ni manjkalo, ne tistih iz Zagreba in ne nas drugih, ki smo prišli od dlje. Pod samim 
stolpom, kjer smo se lahko razgledovali tja v daljavo in kramljali o vsem znanih FIS 
tekmah ter smučarskih asi(ca)h, ki tod tekmujejo, pa je bilo že kar težko najti prostor pri 
mizi, kjer bi si odpočili že malce utrujene noge. Utrujenost smo pregnali z dobrim okre-
pčilom in prijazno postrežbo. Zanimivo: tako kot v naših priljubljenih turističnih krajih 
pogosto strežejo ljudje, ki se mučijo s slovenskim jezikom, smo tudi med tamkajšnjimi 
gostinci slišali bolj tiste z dalmatinskim kot zagorskim naglasom. A mi se na to nismo 
ozirali, bili smo zadovoljni, saj so bili zelo prijazni.
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Potem, ko smo se že vračali, pa smo doživeli še manjše prijazno in prijetno presenečenje, 
pripravljeno s strani zakoncev iz »selniške naveze«, ki sta nas, namesto da bi šli naravnost 
domov, popeljala nad Krapino, kjer imata svoj manjši vinograd, »drugi dom« ter dovolj 
vina, klobas in kruha, da se je dobra družba lahko še enkrat okrepčala. Če je prej imel 
kdo namen ob vrnitvi domov še kaj malega »povečerjati«, si je nato zagotovo premislil.

 

MANDARINE SO »EVERGREEN«!

Mandarine (potovanja v jadranske priobalne dele nekdanjih bratskih republik) oziroma nji-
hovo organizirano obiranje so za Liraše postale »zakon«. Že vrsto let se društvo jeseni 

napoti proti jugu, da bi jih, mandarine namreč, obrali – včasih tudi olive. In kakor se z vese-
ljem člani(ce) podajajo na pot, tako se po vrnitvi tega veselja radi spominjajo. Le tega, da bi 
kdo kaj napisal o tridnevnem druženju, ne moremo kar zlahka zagotoviti. Še dobro, da neka-
teri pošljejo vsaj kakšno fotografijo na naš naslov in jih lahko tako priobčimo v Almanahu.
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Po pripovedovanju udeležencev pa vemo: bilo je prijetno, zabavno, družabno … in nekateri 
so se po ogledu Zadra, kasneje po vrnitvi iz doline Neretve in Neuma, kjer je bilo doslej 
glasbe, zabave in plesa (po dobri jedi in kapljici) zmeraj v obilju, že spraševali: »Saj gremo 
naslednje leto spet?« Seveda, a do takrat se bomo še kaj družili, na preostalih prireditvah.

TUDI SEVERNI JADRAN JE LAHKO 
ZANIMIV IN LEP

V skladu z našim letnim načrtom smo se decembra, v adventnem času, v polnem avto-
busu zapeljali proti Rijeki. Decembra se številna mesta po Evropi odenejo v praznič-

no obleko in pripravljajo karseda veliko dogodkov, s katerimi želijo privabiti obiskoval-
ce. Liraši smo si pred tem že ogledali Dunaj, pa Gradec, Ljubljano, Zagreb, letos smo 
mimogrede skočili še v Maribor. V Rijeko smo šli, da bi jo bolje spoznali in da bi nato 
obiskali še zibelko avstroogrske in »naše«, jugoslovanske zibelke obmorskega turizma, 
znamenito Opatijo.
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V Rijeki je najbrž bil marsikdo, ki je v zadnjih letih ni videl, razočaran. Nekoč »slavno« 
pristaniško in ladjedelniško, industrijsko mesto je v novih časih gospodarsko opešalo. 
Pravega razvoja ni, kar je videti tudi na tamkajšnji arhitekturi. Lepe, velike vile iz časa 
AO so močno načete, pretežno neobnovljene in so tako le bled spomin na nekdanjo mo-
gočnost. Podobno velja za novejša naselja, soseske iz dobe socialističnega industrializma. 
Visoki bloki, eden ob drugem se zdijo, kakor bi se jim fasade nekako »luščile«. A kdor 
je hotel, je vendarle imel kaj videti.

Znamenite, lepe cerkve, kakršna je rotunda Sv. Vida ali cerkev ob pokopališču Kozala s ko-
stnico. Mogočne grobnice, predvsem italijanske, veliko nemških in »domačih« dajejo videz 
zapuščenosti. Pokopališče nasploh ni odeto v zelenje – prevladuje kamen in na prvi pogled je 
videti, da imajo tukajšnji ljudje nekako bolj indiferenten odnos do preteklosti, pokopanih. Na 
gričih na severu mesta je precej drugih znamenitih, grajskih objektov, danes muzejev, galerij. 
Manj zanimiv je obvodni svet, če seveda izvzamemo bližnji Korzo in osrednje mestne ulice, 
tako da nad tržnico in siceršnjo decembrsko ponudbo nismo kazali pretiranega navdušenja.
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Ker pa bo drugo leto Rijeka »evropska prestolnica kulture«, bi bilo izredno zanimivo, 
vrniti se tja čez nekaj let in se morda navduševati ob spremembah na bolje.

Nekaj kilometrov stran kraljuje Opatija. Ob našem obisku je bilo tam vse kakor sredi 
letne sezone. Veliko obiskovalcev, prireditev, glasbenih in drugih nastopov,le kopalcev 
ne. Najbrž je bilo mesto tako »obljudeno« zavoljo tega, ker je Opatija prav v tistih dneh 
gostila festival čokolade. Marsikaj »čokoladnega« smo videli, nakupovali pa ne prav 
veliko. So namreč pretiravali z visokimi cenami, ponudba pa tudi ni bila res ne vem 
koliko boljša od »čokoladnih« dogodkov po Sloveniji.

 

Zvečer smo Opatijo in nato Hrvaško zapustili, to, kar bo vsaj nekaterim ostalo v spominu, 
pa je naslednje: »Kdor zna, ta pač zna«. In v Opatiji znajo pritegniti obiskovalce tudi v 
zimskem času, zavedajo pa se še pomena kulturne dediščine in celostne ponudbe, tako 
da Opatija s svojimi skoraj v celoti obnovljenimi vilami, mestnimi hišami, mondenimi 
hoteli itd. daleč odstopa od Rijeke. »Razen po nogometu«, bi rekel kdo.
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USTANOVILI SMO ZGODOVINSKO 
SEKCIJO

Nekaj članov in članic društva, pa tudi drugih, ki niso včlanjeni, že dlje časa raziskuje 
našo preteklost in piše o njej. Pravzaprav je naša založniška dejavnost osredotočena 

ravno na to, na zgodovino ter narodopisje. Pri tem nam v veliki meri pomagajo zunanji 
strokovni, znanstveni sodelavci in institucije, posebej pa moramo omeniti nekaj du-
hovnikov, ki nam pomagajo z »odpiranjem vrat« v njihove knjižnice, arhive in stavbe.

Lanski občni zbor nam je s sklepom naložil, da za to področje osnujemo sekcijo. V ta 
namen smo se zbrali pri Mucovi pečini, brskali po preteklosti Ruš in sklenili, da se ob 
takšnih dogodkih še srečamo. Naš namen je, okrepiti zbiranje informacij (ustno izročilo), 
fotografij, dokumentov, raziskovati po arhivih, cerkvah in drugod, kjer se o preteklosti 
kaj naučimo, ter organizirati delavnice za specifične vsebine.

 
To smo sicer počeli že doslej, a manj organizirano, manj sistematično. Razlika je tudi v 
tem, da so predavanja bolj »enosmerna«, na delavnicah pa pričakujemo aktivno udeležbo 
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vseh, ki se jih udeležujejo, bodisi po svojem lastnem zanimanju bodisi zato, ker jih bomo 
izrecno vabili. Organizirali bomo še »ciljne obiske« institucij, krajev, objektov …, kjer 
bomo raziskovali na licu mesta. Za prihodnje leto »kordinatorja« sekcije, Patrik Vicman 
in Vili Rezman že snujeta plan dela, o katerem bodo zainteresirani člani pravočasno 
obveščeni in povabljeni k aktivnemu sodelovanju.

Na prvo delavnico v naravi vas želimo opozoriti že sedaj: šli bomo po poteh štajerskih kalvarij!

»POGLEDI Z NEBA …«

Posebna oblika dela naših »delavnic« so delavnice »in situ«, torej na kraju dogodka. 
Na nekatere izmed takšnih delavnic vas želimo opozoriti. Novembra smo se tako 

odzvali vabilu (LIRA, ŽU RUŠE), da se spomnimo 500 letnice izgradnje cerkvenega 
stolpa, zvonika. Ogledali smo si najprej stavbe, objekte v okolici in prisotni so bili kar 
precej presenečeni. Slišali so namreč, da ruška latinska šola ni bila v stavbi, ki jo imajo 
»vsi« za »gimnazijo«, pa to nikoli ni bila, in imamo danes po njej celo poimenovano 
ulico. Prav tako so bili presenečeni nad dejstvom, da ima cerkev dva stolpa – manjšega 
in starejšega večinoma sploh ne opazijo. Še to, da je bila stara kaplanija nekoč dijaški 
dom, tako rekoč prvi(?) ruški hotel, je bila zanje nova informacija.
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Ko smo si ogledali okolico cerkve in nekdanje pokopališče, ki je tristo let nazaj služilo 
kot del amfiteaterskega gledališča, smo se povzpeli na več kot trideset metrov visok stolp. 
Stopnice se vijejo mimo stolpne ure vse do vrha, kjer v zadnjem nadstropju kraljujejo 
štirje zvoni. Od tam smo si lahko, skupaj s 85 letnim »dedejom Kotnikom«, ogledali 
Ruše »z neba« in napravili spominske posnetke.

V »čebulo« seveda nismo šli, raje smo se vrnili v župnišče, kjer nas je župnik pogostil 
in kjer smo delavnico zaključili z daljšim pogovorom.

Pred nami pa je bil še en podoben vzpon. Decembra smo se namreč odpravili na Ta veseli 
dan kulture v Maribor. Sprehodili smo se po terenu nekdanjih mariborskih pokopališč, 
mimo evangeličanske cerkve v Alojzijevo cerkev. Predstavila nam jo je mag. Lilijana 
Urlep, ki je opozorila na pomen dela Marka Glaserja. Nato smo šli še v stolnico, se tam 
srečali z bivšim ruškim župnikom Bernardom Geršakom, dekan Marko Veršič pa nam 
je, čeprav je stolp sedaj zaprt, kljub temu omogočil vzpon nanj. Še deset metrov višje 
smo bili kot takrat, ko smo bili v ruškem zvoniku in prav vsi, ki smo bili na vrhu, smo 
mu bili hvaležni, da nam je to omogočil.

 

Nadaljevali smo z ogledom frančiškanske cerkve ter otvoritvijo razstave v Pokrajinskem 
muzeju, po katerem smo imeli vodeni ogled. S pojasnili sta pomagala Matjaž Grahornik 
in V. Rezman, tisti bolj pozorni pa so bili veseli, ko so opazili, da so v tem muzeju skro-
mno, a vendarle, predstavljene tudi Ruše.

Ker se Ta veseli dan kulture (Prešernovo rojstvo) slavi na začetku prazničnega ter ve-
seljaškega decembra, si nismo mogli kaj, da ne bi obiskali stojnic na Štukljevem trgu, 
kjer so ponujali kuhano vino, žganje in prigrizke ter še kaj, a ponudba ni bila takšna, da 
bi nas navdušila. Zato smo se lahko točno ob napovedanem času zbrali in vrnili domov.
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INTENZIVNA JESEN KLJUB VSEMU 
NI IZOSTALA

Po avgustu, ko smo vsi »počitnikovali«, smo za jesen imeli planiranih kar nekaj priredi-
tev, a so se naši načrti pričeli sesuvati eden za drugim. Najprej je ena naših zunanjih so-

delavk odpovedala svoje predavanje in predstavitev knjige o zdravju in bolezni na Pohorju 
(kasneje je knjigo predstavila pod Kozjakom!). Nato se je zavoljo intenzivne misijonske 
dejavnosti mariborske dekanije zamaknilo običajno strokovno srečanje ob praznovanju 
ruške nedelje, malce kasneje ni bilo dovolj prijavljenih udeležencev ne za vzpon na Šumik 
in ne za pohod po Zadravju … Odpadle oziroma prestavljene prireditve pa za nas niso 
pomenile kakšne »hibernacije«. Prav nasprotno, bili smo angažirani pri drugih projektih. 
Gostovali smo s svojimi predavanji (delavnicami) v Hočah in Selnici, raziskovali smo 
pri Svetem Petru (Malečnik), v Mariboru, v Vuzenici in Kamnici. Nekateri »rezultati« 
tega dela so že bili »vidni«, drugi se napovedujejo za bližnjo prihodnost.
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Najprej se malo ozrimo na naše gostovanje v Hočah, kjer sta tamkajšnja knjižnica in 
občina pripravili domoznansko srečanje o Glaserjih/Glazerjih. Obisk predavanj, ki so 
jih izvedli Vlasta Stavbar, vodja domoznanskega oddelka v UKM, Mitja Čander, lite-
rat in direktor Beletrine, ter predsednik društva LIRA, je bil odličen. Prisotni so tudi 
z zanimanjem sodelovali v diskusiji, le koga iz ruške občine, ki je bil napovedan, bi še 
pričakovali – a je bilo to prazno upanje. Nas je pa bilo (nekdanjih) Rušank(ov) le nekaj 
v dvorani.

Kaj kmalu se je izkazalo, da naša prizadevanja za ohranjanje kulturne dediščine imajo 
svoj smisel. Bilo je nenavadno spoznati, da celo Hočani o svojem velikem rojaku, prvem 
doktorju sanskrta pri nas, literarnem zgodovinarju in še kaj, dr. Karolu Glaserju, ne vedo 
kaj prida veliko. V Rušah je o tem starejšem sorodniku Janka Glaserja, po drugi sve-
tovni vojni samopreimenovanega v Glazerja, le težko najti koga, ki je zanj že slišal. Kaj 
šele za Marka Glaserja, Smolničana, kasneje župnika pri Svetem Petru, Slomškovega 
najpomembnejšega pomočnika ob prenosu škofije v Maribor. Prav groteskno pa je bilo 
slišati nekega uglednega intelektualca, ki je v razpravi povedal, da je za Janka Glazerja 
prvič slišal, ko si je pred neko nogometno tekmo oblekel dres z napisom OŠ Janka 
Glazerja Ruše.

MARKO GLASER
Ponekod drugod pa Glaserje, vsaj Marka, bolj poznajo. V Malečniku na primer. Nedavno 
smo lahko tam pri maši marsikaj slišali o njegovem življenju, o tem, kako je pomembni 
»Rušan« dolga desetletja vodil malečniško župnijo – v pomoč mu je bila sestra, vdana 
sodelavka, ki so se ji Malečničani tako kot bratu zahvalili s tem, da so ju po smrti položili 
v grobnico pred vhodom v cerkev na Gorci in obema namenili še velika epitafa. Župnišče 
pri Svetem Petru še danes hrani veliko izvezeno »sliko«, medaljon, na katerem piše, da 
so mu ga ob 50 letnici maševanja iz Ruš v dar prinesli rojaki, Rušanci.

 

Na veliko osebnost nekdanjega Rušana smo opozorili tudi ob obletnici njegove smrti 
(130 let). V župnišču smo od predavateljev, Lilijane Urlep, Vlaste Stavbar, malečniškega 
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duhovnika Jožeta Lipovška, domačega župnika Roberta Senčarja ter predsednika društva 
LIRA lahko slišali marsikaj novega, večini obiskovalcev nepoznanega. Marko Glaser, ki 
je umrl nekako v času, ko je njegov ruški sorodnik Janko »shodil«, je res zaslužil spo-
minsko pozornost. Rojen je bil, in tam je preživel najbolj rosna otroška leta, v spodnjem 
Smolniku. V hiši, v kateri je bila mogočna očetova kovačija, kasneje pa je tam množica 
ljudi hodila v službo v Tekstilno tovarno, Metalplast … Njegova življenjska pot je bila 
pot duhovnika, ki si je s svojim delom »prislužil« visoke naslove cerkvene hierarhije, 
celo cesarsko odlikovanje. Zlasti za njegove zasluge pri prenosu sedeža lavantinske 
škofije iz Šentandraža v Maribor. Letos, ob visokem jubileju, 160 letnici tega prenosa, 
so bile seveda opazno navajane Slomškove zasluge, Marka pa se je malce spregledalo. 
Čeprav je bil prav on tisti, ki je imel po organizacijski, materialni in finančni plati naj-
več zaslug za to, da sedež ni pristal na primer v »Slomškovem Celju« ali na Ptuju, ki sta 
se za pridobitev sedeža tudi naprezala. A Marko Glaser, kasneje častni kanonik in še 
marsikaj drugega, je v veliki meri poskrbel za ustrezne škofijske prostore, gimnazijsko 
poslopje v Mariboru, za cerkev Sv. Alojzija itd. Kot dober gospodar je precej gradil še v 
Malečniku – skoraj dvajset gospodarskih zgradb, viničarij, samostan in šolo, križev pot 
na Gorco, obnavljal cerkve od zunaj in od znotraj …, dovolj, da zasluži pošten spomin.

 

Spomnimo se ga lahko tudi kot prevajalca, založnika, pesnika. Prvi Glaser, ki je pesnil, 
je bil njegov predhodnik v sorodstvu, učitelj Jožef, ki se je iz Ruš izselil pred več kot 
dvema stoletjema. Na »seznamu poetov« iz Glaserjevega rodu mu sledijo najprej Marko, 
pol stoletja za njim Janko Glaser (kasneje Glazer), še slabe pol stoletja kasneje Alenka …

Ker pa se na enem predavanju ali v enem članku o možu, ki se je rad vračal v svoj rod-
ni kraj, tu podeljeval zakramente in prepričal škofa Slomška, da je blagoslovil (1861) 
Hlebovo cerkev na Smolniku, ne da prav vsega povedati, smo se predavatelji odločili: 
čez leto dni naj ugleda luč publikacija z delovnim naslovom MARKO GLASER – Rušan 
pri Svetem Petru.
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INFORMIRANJE TER 
PUBLICIRANJE

O svoji dejavnosti skušamo člane in članice ter javnost ustrezno obveščati. Najprej z 
napovedmi in nato še s poročili o realizaciji. Pri tem so nam v pomoč naša spletna 

stran, ki žal ni zmeraj ažurirana, pa najave s plakati, vabili, objave Mariborske knjižni-
ce, medijev, starejše še zmeraj obveščamo na klasičen način.

Morebiti bo v prihodnje potrebno razmisliti o družbenih omrežjih in o tem, kako za-
interesirati več posameznikov za pisanje, fotografiranje, oblikovanje vsebin društvene 
spletne strani. Morda je v naši zavesti premalo prisotno dejstvo, da na tak način nasta-
jajo pomembne kronike in kroniški zapisi druge vrste. Zapisovanje misli o preteklosti 
ob jubilejih je sicer zelo pomembno, a bolj tekočih kronik, kakršne pišejo po šolah in 
cerkvah, ne morejo v celoti nadomestiti.

Zelo pomemben je še način dela, ki temelji na foto kronikah, PP in foto razstavah. Naši 
člani(ce) imajo sicer zbrane številne fotografije, a se zbirajo brez uredniškega koncepta, 
nesistematično, povsem sporadično. Vsaj del teh slabosti bi bilo moč odpraviti, ko bi z 



 | 51

delom pričela še potovalna-turistična sekcija. Njeno delo si je moč zamisliti tako, da bi se 
pred izleti, potovanji … udeleženci dobili na »pripravah«, kjer bi se seznanili na primer 
z državo, pokrajino, mestom …, kamor gredo, in bi tako lahko bolj ciljno spoznavali, 
opazovali, fotografirali. Kasneje pa bi se lahko zbrali na družabnem dogodku, na katerem 
bi »premleli« vtise, spomine, izmenjali fotografije, napisali kak članek in skrbeli za foto 
arhiv. Upanj ne smemo opustiti, četudi ta hip ni videti pravega navdušenja.

Bolj »trdnega zdravja« je za sedaj publiciranje. Naša založba, edina sistematična in dol-
goročnejša v zgodovini Ruš, ob podpori donatorjev in na razpisih pridobljenih sredstev 
še funkcionira. Ne more pa si privoščiti kakršnega koli bolj prestižnega projekta, ne knji-
žnega in ne spletnega. Pa vendar, pisali, zalagali in izdajali smo tudi v letu 2019. Natisnili 
smo Almanah 2018, izdali tudi Almanah 2019, ki ga bomo kmalu dobili iz tiskarne. Pred 
tem smo izdali knjižico Kalvarije in obsežnejše delo Prelomna obdobja. V mesecu de-
cembru pa je tik pred izidom še delo Naši duhovniki in njihova dela. Za naslednje leto 
lahko napovemo knjigo Arnold Tovornik, pa bio-bibliografsko delo Marko Glaser, drugi 
del knjige o TDR in obsežno knjigo z naslovom Zasebne knjižnice. Upajmo, da nam bo 
uspelo napraviti vse napovedano!
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PROGRAM – PLAN DELA ZA LETO 2020
(predlog)

JANUAR
Domoznanska delavnica: Arnold Tovornik/Štef (Hram Selnica ob Dravi)
Izid brošure ALMANAH 2019

FEBRUAR
Izid knjige Selnica/Arnold Tovornik
Izid knjige Naši duhovniki in njihova dela

MAREC
Domoznanski pogovori – Hram, Selnica
Predstavitev knjige Selnica/Arnold Tovornik
Strokovno srečanje »Zasebne knjižnice«
Razstava »Zasebne knjižnice«
PP »Zasebne knjižnice …«
Predstavitev knjige »Naši duhovniki …«
Izlet za ženske, 21.3.
OZ društva, 27.3.

APRIL
Podarim ti knjigo - akcija ob Dnevu knjige
20 let založbe lira, 22.4.

MAJ
Tridnevno potovanje v Italijo, od 21. do 23.5. - CINQUE TERRE
Dan odprtih vrat društva Lira

JUNIJ
24 ur Martnice, dobrodelni pohod, 5. in 6.6.
Obisk štajerskih kalvarij
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JULIJ
Ivekov spominski pohod, 4.7. – Nanos in vojaški muzej Pivka

AVGUST
TDR po drugi vojni - delavnica

SEPTEMBER
Ruška nedelja – delavnica: Kaj so povedali o Rušah
Vzpon na Šumik, 26.9.
Pohod Z(a)dravje, 27.9.
Razstava v knjižnici JG: Tako smo gradili Ruše

OKTOBER
Izlet »Nabiranje mandarin«

NOVEMBER
20 let PBŽ - delavnica
TDR po drugi vojni - delavnica

DECEMBER
Adventno srečanje: Ohranjamo kulturno dediščino - delavnica
Ta veseli dan kulture, 3.12.
Veseli december
ALMANAH - delavnica

Društvo bo svoj program dopolnjevalo in po potrebi spreminjalo v odvisnosti od zunanjih 
sodelavcev, finančnih možnosti in morebitnih ad hoc prireditev ali opustitev. O izvedbi 
zgodovinskih in domoznanskih delavnic bo obveščalo sproti. Pridružuje si torej pravico 
do sprememb, ki jih predlagajo posamezni nosilci aktivnosti, predsednik ali UO.
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LIRA - DRUŠTVO  
ZA RAZVOJ, RUŠE

Datum ustanovitve: 04. 02.1999
(Odločbo, da ima društvo status »društva v javnem interesu«, je izdalo 
ministrstvo za kulturo leta 2013.)

Aktualni člani UPRAVNEGA ODBORA:
Vili Rezman, predsednik;  
Miro Jaušovec, podpredsednik;  
Matjaž Grahornik, Ladislav Pepelnik, Patrik Vicman, člani;  
Lidija Valenčak, blagajničarka;  
Metka Rezman, tajnica

KONTAKTI

Poštni naslov: Falska cesta 24, 2342 Ruše
Elektronski naslov: drustvo.lira@gmail.com
Vili Rezman, gsm 051 374 488, vili.rezman@gmail.com  

(predsednik, urednik)
LidijaValenčak, gsm 051 608 855, lidija.valencak@krs.net  

(planinski izleti)
Miro Jaušovec, gsm 041 800 722, miro.jausovec@guest.arnes.si  

(potovanja)
Metka Rezman, gsm 051 216 358, metka.rezman@gmail.com  

(tajništvo)
www.lira-ruse.si

DEŽURNA PISARNA

Vsak prvi ponedeljek v mesecu med 19.00 in 20.00 uro v društveni 
pisarni.

Davčna številka: 86415808
TRR: SI56 6000 0000 0518 730



ALMANAH 2019
ZBIRKA: RUŠE - TU SEM JAZ DOMA (GOST)

Besedilo
Metka Rezman, Vili Rezman, Matjaž Grahornik, Danica Veselko, Lidija Valenčak

Izdajatelj in založnik
LIRA - Društvo za razvoj, Ruše

Urednik
Vili Rezman

Ni lektorirano

Fotografija
Olga Malec, Gregor Rezman, Polona Kokot, Lidija Valenčak, 
Maksimiljan Kočunik, Danica Veselko in drugi člani društva

Računalniški stavek
Boštjan Rezman

Tisk
Design Studio, 

studio za digitalno komunikacijo d.o.o.



Občina Ruše

Občina Lovrenc 
na Pohorju

Občina  
Selnica ob Dravi

MIRAN STRNAD s.p.

IZDAJANJE KNJIG SO OMOGOČILI:



MOJE POTI
(Mirko Vovšek, 2008)

MLADI ZA STAREJŠE
(več avtorjev, 2009)

ISKANJE NEVIDNEGA
(Sara Robič, 2010)
MOJA DRUŽINA
(več avtorjev, 2010)

PESMI
(Alojz Obrovnik, 2010)

OB KOVAŠKEM OGNJU
(Mihael Ramšak, 2010)

ČRNI METULJ
(Goran Glaser, 2011)

IGRE IN ODRI
(Vili Rezman, 2012)

LIRIN ALMANAH 1999-2012
(Vili Rezman, 2012)

KNJIGA, KNJIŽNICA
(več avtorjev, 2013)

OTROŠKA PESEM
(več avtorjev, 2013)

RUŠE (OBČINA - MESTO OB VODI)
(Vili Rezman, 2013)

LIRIN ALMANAH 2015
(uredil Vili Rezman, 2015)
RUŠKI DOMOLJUBI - 
 GLA(S)ZERJEV ROD

(več avtorjev, 2015)
RUŠE (MESTA MIRU IN SPOMINA - 

POKOPALIŠČA)
(Vili Rezman - Matjaž Grahornik, 2015)

RUŠE (STAVBNA – SAKRALNA 
DEDIŠČINA)

(Vili Rezman, 2015)
RUŠE (TALENTI V GLAS(Z)ERJEVEM 

RODU)
(več avtorjev, 2016)

RUŠE (ALENKA GLAZER - BIO(biblio)
GRAFIJA)

(Vili Rezman, 2016)
MESTA MIRU IN SPOMINA - 

POKOPALIŠČA (II)
(več avtorjev, 2016)

LIRIN ALMANAH 2016
(Vili Rezman, 2017)

LIRIN ALMANAH 2017
(več avtorjev, 2017)

LIRIN ALMANAH 2018
(več avtorjev, 2018)

TOVARNA DUŠIKA RUŠE (TDR) (100 let)
(2018)

PRELOMNA OBDOBJA
(več avtorjev, 2018)

KALVARIJE
(Vili Rezman in Lilijana Urlep, 2019)

LIRIN ALMANAH 2019
(več avtorjev, 2019)

V PRIPRAVI
Naši duhovniki in njihova dela

Arnold Tovornik
Marko Glaser, Rušan pri Svetem Petru

TDR - drugi del



WWW.LIRA-RUSE.SI


