
MLADENIČEV TROJNA DOMOVINA 

 

Vsak pošten človek trojno domovino ima, katero toliko ljubi, da življenje za njo da, ako je potreba. 

To je storil Jezus zveličar naš. Tudl ti svojo trojno domovino imaš; potreba je, da jo spoznaš in 

globoko v svoje srce vtisneš. 

Prva tvoja domovina je ljuba materna dežela, preveseli kraj, kjer je tvoja zibika" stala, kjer si dete 

prve rožice trgal in mladenič metulje prvikrat lovil. Tudi ptičica svoje gnezdo pozna, kako bi človek 

rojstni kraj pozabil! Sleherni zelen homec (hribec) nas pomni veselih mladih dni, vsak studenec 

(vrelec) nam pripoveduje od srečnih rajnih časov pretekle mladosti! Travniki zeleni in ledinice pisane 

nam že kažejo, kako veselo je svoje dni naše življenje bilo. Kdo bi svoji ljubi domovini za vse to 

hvale ne vedel? Kdo s hvaležnim srcem za svojo domovino ljubeznivo ne bi poskrbel? 

Pomagaj svojemu kraju, v katerem si doma, kakorkoli zamoreš, da bo lepši in lepši prebivališče 

prave sreče in zadovoljnosti. Ne sramuj se svojega ljudstva, ki je tvojega naroda, in svojega jezika ne 

pozabi, ki so ga tebe tvoja ljuba mati naučili. Beseda materina je živo znamenje ljubezni materine; 

kdor to znamenje zataji, matere vreden ni. — Brani svojo materno deželo očitnih sovražnikov, ki z 

orožjem pridejo, hiše in mesta palit (žgat); varji pa tudi svoje ljudi skrivnih zapeljivcev, ki po deželi 

prebivalce podpihujejo, na tihem ljudstvo puntajo zoper poglavarje, kralje in cesarje in strašnega 

razboja ogenj v streho nosijo. Taki presatavci12, stare pravde sleparski oznanjevalci, so dežele 

najnevarnejši sovražniki; svobodnost oznanjujejo, na tihem pa za ubogo ljudstvo strašno železje 

kujejo, da se Bogu usmili! Bog nam daja kralje in cesarje, nam pošilja poglavarje in nam gosposko 

stavi dobro in hudobno. Dobra je ljudem plačilo, huda je pa šiba: obe potrebujemo, čeravno vsi 

zdihujemo, da bi nam dobri Bog dobro gosposko dal. Tudi Jezus, božji Sin, je krivičnemu sodniku 

bil pokoren, pokoren do smrti križa; skoz to je svet odrešil. Zgled nam je zapustil, da ga posnemamo. 

– V ognju hiša pogori, v puntu (praski) pa dežela. Bog nas vsega tega varji; varjimo pa tudi mi, če 

deželo ljubimo, svojo domovino. 

Druga tvoja domovina je domača cerkev, v kateri si bil krščen. V tvoji domači cerkvi krstni kamen 

stoji, pri katerem si prvo in največjo srečo prejel, božji otrok biti. Krstni kamen pomni" te, kaj so tvoji 

botri za tebe obljubili: da zvesto Bogu služiš, sveto čednost ljubiš in greh sovražiš. Tamkaj vidiš 

prižnico (leco ali kancel), kjer si prve nauke slišal večnega življenja, da jih ne pozabiš! Tam je 

spovednica, tvoja opomnica, da si se poboljšati obljubil in vredno spokoriti; da ne zamudiš obljube 

dopolniti! V cerkvi je oltar, sveta miza božja, kjer si tolikokral pri sveti maši bil, sveto rešnje Telo 

zaužit in očitno spoznal, kako te Jezus ljubi. Cerkev je hiša božja in vrata nebeška. Tvoja žlahta14 tam 

počiva, zemlja starše pokriva; morebiti boš tudi ti pri njej počival. 

Ljubi domačo cerkev, svojo duhovsko domovino, poskrbi, kolikor moreš, da snažna in čedna bo 

hiša Gospodova, v kateri sl kakor kristjan doma. - Pa tudi svete krščanske cerkve ne pozabi, katere 



cerkev zidana le vidno znaminje je. Ona je zbirališče pravih vernih kristjanov; njen srečni sin si ti, 

ona tvoja ljuba mati, ki zate skrbi. Skrbi, da boš njene nauke rad poslušal, se za njeno sveto čast 

poskušal; dopolnil, kar ona zapove, se varoval, kar ona prepove. Varji se krivih prerokov, ki cerkev 

zaničujejo; ne verjemi goljufnim učenikom, ki nove nauke oznanjujejo in svete cerkve ne spoznajo15. 

Kdor svete katoliške Cerkve za svojo mater nima, nima tudi Boga svojega Očeta in ne ve, kje je doma. 

Tvoja tretja domovina so sveta nebesa, hiša Očetova, kjer smo vsi doma. Tam je Bog, tvoj ljubi 

Oče, ki te k sebi hoče; tamkaj Jezus tvoj Gospod tebi prostor dela; tamkaj sveti Duh, ki te je posvetil, 

krono večnega življenja že pripravljeno drži in jo tebi dati želi. Tam je Marija, tvoja mati, ki za tebe 

prosi - tam so božji angeli, zvesti vsi prijatelji; tamkaj so izvoljeni tvoji ljubi bratje. Roke ti podajajo 

in te k sebi vabijo: »Ljubi brate16, pridi! Pridi k nam v sveto nebo, pridi k nam damo17! 

Za nebesa le skrbeti, za nebesa vse trpeti, za nebesa le živeti, za nebesa tudi umreti naj bo tvoja 

prva in poslednja skrb. 

(Življenja srečen pot 1859) 

Opombe 

1 resnična ljubezen 

2 pravila 

3 učiteljev in predstojnikov 

4 trgovanje 

5 invalidov 

6 da se zunanji sovražniki odvrnejo 

7 na primer 

8 Imamo pa darove, ki so po dani nam milosti, različni.  

9 dogodke 

10 blagosloviti 

11 zibelka 

12 Tega izraza nisem mogel dešifrirati (morda prevzelneži morda preveč satanski) 

13 opominja 

14 sorodstvo  

15 ne priznajo 

16 brat 

17 domov 
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Domovina je naša ljuba mati! 

Bodimo si med seboj kakor dobri otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in 

vsakega prebivalca! 

Kdor svojo domovino ljubi, bo rad — če je poklican ali iz svoje dobre volje — opravljal svojo 

službo, tudi takrat, kadar mora svoje življenje v nevarnost postaviti, kot vojak, zdravnik. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Pa četudi domovini dobro želimo in smo pripravljeni po svoji moči pomagati, je vendar sam Bog 

tisti, ki more domovini dati vse, kar ji k časti in sreči služi, pa vse hudo od nje odvrniti. 

Kdor svojo domovino resnično ljubi, bo večkrat prisrčno zanjo molil. Molimo za svojo 

domovino in prosimo Boga, od katerega prihaja vse dobro, naj blagoslovi njo in njene prebivalce! 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Kdor svojo domovino v resnici Ijubi, se ne sramuje svojega rodu in ne jezika materinega. Brez 

jezika in naroda bi bila še tako rajska dežela žalostna puščava. 

Materin jezik je prvi božji dar. Zanj nam mora biti pred vsemi drugimi jeziki mar, da ga 

častimo, likamo, da po slovensko radi govorimo, prepevamo in se veselimo. 


