
Y:\MCiraj\My Documents\TEKSTI\KOMENDA\uppg\4MANDAT\Oktobrski 2014\Govor_talenti_Moste_drMC_22_11_2014.doc 

 

 

 

 

 

 

TALENTI, 

ob 10. koncertu domačih talentov, 22. novembra 2014, OŠ Moste 

Dragi udeleţenci 10. koncerta domačih talentov, dragi nastopajoči in vsi, 

ki sodelujete pri organizaciji! 

Deseti koncert domačih talentov je za UPPG, ki deluje od leta 1999, lep 

doseţek. Prek nastopov na vseh dosedanjih koncertih se je zvrstilo 

veliko število nastopajočih, med njimi so nekateri ţe uspešni in priznani 

soustvarjalci naše druţbe.  

Veseli smo, če s temi prireditvami pripomoremo k širjenju dobrega. Kajti 

vse, kar naredimo z ljubeznijo in dobrim namenom, pripomore k napredku 

v dobrem.  

Pred dnevi sem prebrala misel častnega občana Občine Gornji grad, ki je 

dobil to priznanje za dolgoletno poţrtvovalno delo, ki me je nagovorila. 

Rekel je: »Delajmo dobro in vsem nam bo dobro!« Tako preprosto je to.  

Ob tej misli poglejmo naš zgled, našega vzornika Petra Pavla Glavarja, 

kako se je dobrota odraţala v njegovem ţivljenju. Bil je rojen kot sirota 

brez staršev. Dobro pri tem je bilo, da mu je bilo dano ţivljenje in da ga je 

njegova mati, ki je bila nedvomno v stiski, donosila, mu dala ţivljenje in ga 

z ljubeznijo prinesla na prag osebe, ki ji je, tako moremo domnevati, 

najbolj zaupala, da kot Boţji namestnik ne bo zavrgel nebogljenega otroka 

- najdenčka. Ţupnik Rogelj je dojenčka, povitega v plenice z napisom – 

krstnim izpisom iz Ljubljane - njegovega imena »Peter Pavel Glovar«, dal 

v rejo druţini Basaj v Vopovlje, ki je imela ţe enega dojenčka. Dobrota te 

druţine je pomagala, da je Peter Pavel Glavar rastel kot njihov lastni 

otrok, z njihovim sinom sta čutila bratovsko povezanost. Oba sta imela 

veliko talentov, ki sta jih med skupnim odraščanjem medsebojno brusila, 
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in plemenitila, šla sta v šole, eden je postal general (poveljnik vojne 

krajine v Karlovcu), drugi pa duhovnik. Glavarjev oče Jacobo de 

Testaferrata, kot je v svojem raziskovanju ugotovil naš nekdanji ţupnik in 

častni dekan Viktorijan Demšar, je posredoval za to, da je Peter Pavel leta 

1743, dobil odvezo, dispenzo, od nezakonskega stanu od papeţa 

Benedikta XIV., kar je bilo pogoj, da je lahko opravljal  duhovniško 

sluţbok.  

Potem je Peter Pavel Glavar deloval v Komendi in Lanšpreţu in je bila 

njegova dobrota tako očitna, da odseva še danes, da nas navdihuje še 

danes. S svojim ţivljenjem in deli, ki jih je opravil,  je pustil  neizbrisen 

pečat v duhovni dediščini (Glavarjeva knjiţnica, knjiga duš – Status 

animarum) ter v kulturni dediščini (Beneficiat, Glavarjeva bolnica, zgrajena 

iz njegove zapuščine leta 1804, cerkev sv. Ane v Tunjicah). 

Ob koncu svojega ţivljenja ga je na Lanšpreţu obiskal njegov krušni brat 

– general Basaj in mu na rokah umrl (skupaj sta pokopana v kapeli na 

Lanšpreţu). Tako sta bila povezana do zadnjega, kar je posebna milost. 

Glavar se je poslovil od zemeljskega ţivljenja le nekaj dni potem ko je 

izgubil brata, tri dni pred smrtjo pa je napisal oporoko, v kateri je vse svoje 

premoţenje zapustil »siromašnim bolnikom iz komendske ţupnije in 

revnim podloţnikom lanšpreške gospoščine«.  

Tako je do zadnjega mislil na druge. Ob tem pa je uţival tudi sam, kajti 

dobrota, ki se deli, se človeku vrača v notranjem zadovoljstvu. Svojih 

talentov ni zakopal, nasprotno, premagal je številne ovire, da jih je lahko 

uresničil. Ni treba, da smo obdarovani z velikimi talenti, pomembno je, da 

odkrijemo tisto, kar imamo in razvijemo, če je treba, tudi v lastnem potu, 

brez truda ne gre. Vsi ljudje vse vedo, ali pa, vsi ljudje imajo vse talente. 

Zato bodimo veseli svojih talentov in jih privoščimo tudi drugim, če imajo 

drugačne od nas še toliko bolje, veselimo se tega in jih spodbujajmo, 

enako se bo/se je našel tudi kdo, ki spodbuja nas.  

Pa še nekaj bi ţelela povedati, od kod prihaja izraz talent. Zvone Štrubelj 

piše (Talent ni denar, talen je božji dar, Družina, št 46, 16. nov 2014), da 

je bil v Jezusovem času en talent teţa zlata ali srebra, v vrednosti 6000 

drahem ali denarijev. En denarij ali ena drahma pa je bilo plačilo delavca 

za en delovni dan. Torej je bil en talent vreden 6000 delovnih dni, kar 

pomeni 17 let dela.  



Y:\MCiraj\My Documents\TEKSTI\KOMENDA\uppg\4MANDAT\Oktobrski 2014\Govor_talenti_Moste_drMC_22_11_2014.doc 

 

Dragi vsi, tudi mi smo lahko hvaleţni, da lahko ob desetem, jubilejnem 

koncertu domačih talentov, z veseljem pogledamo, koliko talentov je 

bilo predstavljenih. Ti talenti so bili pravilno uporabljeni, za širjenje 

dobrote, ki se je delila in pomnoţila v teh letih. Hvala vam, da ste in so 

tisti, ki so bili tu pred vami, svoje darove delili z drugimi. Predvsem pa za 

to, da ste jih in jih še razvijate.  

Posebna hvala organizatorjema koncerta, Martini Prezelj in Tomaţu Lahu, 

voditeljema Sašu Slabajna in Darku Mavsarju ter Osnovni šoli Komenda 

Moste za gostiteljstvo.  

Ţelim vam veliko veselja z razvojem in ţlahtno uporabo svojih talentov še 

naprej. Naj vam prinašajo zadovoljstvo in vam pomagajo prebroditi vse 

izzive, ki vam pridejo naproti.  

Vse dobro še naprej in lep večer. 

 

 

Dr. Marta Ciraj 

Predsednica Uprave UPPG 


