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Prisrčnem pozdrav, dragi rovtarski rojaki. Zahvala za preteklo presenečenje
ob 80 letnici  mojega življenje in danes ko se spominjamo 80 letnice smrti
desetih  talcev.  Hvala  vam za  zvestobo  naši  domovini,  za  zvestobo  svojim
koreninam. 

Moram reči, da sem ponosen na svoj rojstni kraj in župnijo. Bog vam daj
zdrave pameti in požrtvovalnosti v prihodnje. Ko sem se pripravljal za ta dan
sem  v  zadregi.  Veliko  je  že  bilo  povedanega  na  tem  mestu,  veliko  tudi
napisanega.  Pa  vendar  je  še  ostalo  še  več  nedorečenega  in  odkritega.  Ta
trenutek smo združeni z vsemi rojaki, ki so odšli po svetu in tam oznanjali
resnico o Kristusu in pričali o svojem kraju. Veliko jih je bilo. Združeni smo z
vsem, ki so prestopili prag večnosti ali doma, ali v tujini, še posebno pa tisti, ki
počivajo bog ve kje po naših gozdovih, kakor tisti ki so pokopani na domačem
pokopališču.

Ne morem iz svojega občutja, da ne bi citiral pesem Ivana Malavašiča, ki jo
je namenil Rovtam. Takole pravi:

»Tam med polji in gozdovi, bele hiše se bleste,
sredi njih mogočna cerkev, Mihael njen varuh je,
v Rovtah še slovenska pesem v toplih srcih dom ima,
vzdih dežele je domače, rože blagega srca.
Ob  današnjem  spominjanju  bom  posegel  ob  skoraj  našemu  sosedu  na

Vrhniki  rojenemu  pisatelju  Ivanu  Cankarju.  V  svoji  črtici  »Za  križem  naš
pisatelj  razmišlja:  Gospod  je  s  trpljenjem  svojim  svet  odrešil.  Tako  se  je
izpolnil ukaz, ki je bi od vekomaj.

Preko gore trpljenja drži cesta v večno radost, preko gore smrti drži cesta v
življenje.  Visoko  do  nega  se  je  vzdignilo  znamenje  in  vse  trudne  oči  so
zastrmele  nanj.  Ura  bridkosti  je  bila  ura  spoznanja.  Teman je  stal  križ  na
Golgoti, kajti za njim je plamenela vsa daljava v zarji paradiža…

»Šli so in dolga je bila procesija…«
Dragi prijatelji ! Dolga je procesija današnje nedelje ko smo se zbrali z vseh

koncev  naše  domovine,  da  bi  izrekli  svojo  besedo  zahvale,  odpuščanje  in
obljube. Prišli smo v Rovte, v ta kraj trpljenja in smrti, kraj, ki je bil po vojni
močno zapostavljen zaradi tolikih žrtev, ki so darovali svoja življenja za našo
domovino.  (Novi oblastniki  so hoteli  na silo  spremeniti  vse.  Vero iztrgati  iz
javnega življenja, spremeniti vse navade in praznike itd…Spomin na leto 1949
ko smo na tem mestu vzklikali: Tito, Stalin). 

Ta naša zemlja je blagoslovljena po naši mučencih ker jo še blagoslavljajo
mnogi očetje , sinovi matere in potočene solze mnogih žena, otrok, sester in
vdov.

Vse naše življenje eno samo romanje kjer iščemo »sled sence onstranske
glorije« kot pravi pesnik Prešeren. 

Tudi  vsi  naši  sopotniki,  ki  so  stopili  pred  nami  v  areno  življenja  in  se
prizadevali stopiti skozi ozka vrata odrešenja so resnično stopili v veličastvo
odrešenja v katerega so upali in živeli. To so bili pokončni kristjani, vključeni v
povezanosti  katoliške  akcije,  ki  pa  je  bila  najbolj  v  napoto  takratnim
načrtovalcem in izvajalcem revolucije. In vsi talci so darovali življenja zaradi
maščevanja okupatorja. Vendar po navadi je bilo po številu, ne glede kdo je,
ampak zadoščalo je število. V primeru 10 ustreljenih talcev, med katerimi je bil



tudi moj oče Matevž, so italijanski vojaki prejeli spisek, kdo je v napoto ljudem
za izpeljavo revolucije. Ti so vsaj našli svoj zadnji počitek na domači zemlji –
pokopališču. Mnogi rovtarski fantje in možje, teh je bilo 240, pa snivajo svoj
večni sen po mnogih breznih in gozdovih. Tudi teh se danes spominjamo, zanje
molimo in darujemo sveto mašo.

 Dolgo časa je bilo potrebno,  da je prikukala na dan malo obelodanjena
resnica. Upamo na čase, ko se bo resnica v polnosti odkrila in zaživeli bomo
svobodno. 

Ob današnjem evangeliju mi prihaja na misel tole: S kakšnimi občutji so ti
mladi  očetje,  fantje odhajali  v smrt.  Težko si  je danes predstavljati.  Ko so
zaprli za seboj vrata svojega doma, ko se niso niti poslovili, da bi rekli svoj »z
Bogom. Vrata njihovih domov so se zanje zaprla za vedno. Odpirali so jih in jih
odpirajo njihovi potomci. Upam , da tudi v hvaležnem spominu na te mučene
ljudi. Kajti, če pozabljamo na svojo zgodovino si sami spodkopavamo temelje
na katerih stojimo. Vse preveč pozabljamo na svojo zgodovino, kakor, da nam
naša preteklost ničesar ne uči. Tudi če je ta zgodovina okrvavljena in potrjena
s toliki žrtvami. Je to naša zgodovin in del nas samih, ki jo nosimo v sebi Kar
nočemo se od nje učiti,  zato delamo iste napake kot v preteklosti.  Vojna v
Ukrajini,  vojna  na  Balkanu,  vojna  za  Slovenijo,  vojne  na  vseh  kontinentih
sveta. Vse to dokazuje, da se človek v svojem bistvu ni dosti spremenil. Vedno
še teži po nadoblasti in imetju in nadvladi. 

Ta  slovenski  človek,  notranje  in  politično  razdeljen  prepojen  s  staro
miselnostjo se zbegano zazira v prihodnost. Premalo ima svojega notranjega ,
zdravega narodnostnega ponosa in vere v Odrešenika Jezusa Kristusa. Na nek
način se je navadil živeti brez Boga, brez morale, brez duhovnih vrednot. Pa ne
bo šlo. So vrednote, ki so ne odtuljive od posameznika in od naroda. 

Za konec bom citiral besede, kis sem jih zapisal v knjigi g. Janka Mačka leta
2003 z naslovom: Rovte v viharju vojne in revolucije.

Čeprav  se  vseh  žrtev  spominjamo  z  žalostjo  in  resnobo,  ni  v  nas
zagrenjenosti.  Spominjamo  se  jih  s  spoštovanjem,  z  upanjem,  z  željo.  Z
upanjem, ker verujemo, da živijo in se bomo v večnosti z njimi videli. Z željo,
naj pri Bogu prosijo, da se kaj takega v Rovtah in nikjer na svetu nikoli več ne
bi zgodilo.


