
Ob DNEVU MRTVIH ali dnevu spomina se za trenutek spomnimo 

ljudi, naših sorodnikov, znancev in prijateljev. Spomnimo se naših 

prednikov, ki so pokojni in iz katerih korenin klije naš današnji rod.

Tisočere drobne lučke, ki zagorijo ob dnevu posvečenemu 
spominu na mrtve nas za trenutek vrnejo nazaj v čas, ko so bili 
�s�, ki se jih spominjamo še med nami in so se z nami veselili 
življenja.

Vsaka smrt je tragična in žalostna za svojce in za vse, ki so soočeni z 
dejstvom, da se ob smr� ločujemo za vedno, za vse večne čase. 
Kljub dejstvu, da je smrt nekaj naravnega, že ob vsakem rojstvu 
določena, pa nas vendar globoko prizadene ob spoznanju 
večnega slovesa. Še posebno nas prizadene nasilna smrt mladih 
ljudi, ki so polni ustvarjalne moči in hrepenenja po nečem boljšem 
in po nečem, kar bi naredilo življenje znosnejše in lepše.

Prizadene nas junaštvo, ko mladi ljudje umirajo za domovino, za 
blagor prihajajočih rodov in generacij.

Te žalostne tragedije se dogajajo v vojnih spopadih, ko smrt kosi 
množico mladih ljudi. Tudi II. svetovna vojna ni bila izjema in tudi 
vojna za samostojno Slovenijo je terjala življenja. Da ne 
omenjamo krvavih vojnih spopadov v naši soseščini in drugod po 
svetu, ker tudi ta trenutek divjajo krvave vojne vihre in umirajo 
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Osrednjo komemoracijo
 ob dnevu spomina na mrtve,
ki bo v četrtek, 24. oktobra 2019, ob 18. uri pri 
spomeniku Onemele puške na Titovem trgu v Velenju.

VABIJO na

VLJUDNO

Mestna občina Velenje in 
ZB NOB Velenje
KO ZB NOB Velenje - levi breg

Vabljeni na osrednjo komemoracijo v MO Velenje pri spomeniku 
„Onemele puške“, v četrtek, 24. 10. 2019, ob 18. uri.

Vabljeni na ogled partizanskega filma „PREBOJ“ v terminih, ki so 
zapisani na letaku.

SLOVO OB DNEVU MRTVIH

Stojimo pred spominskim obeležjem ONEMELE PUŠKE v našem 

mestu, ki je posvečeno šestooseminšestdese�m žrtvam 

fašis�čnega terorja med I I. svetovno vojno nad ljudmi 

slovenskega življa v tem kraju Šaleške doline.

Več kot pol stoletja ni tako dolga doba, da bi lahko pozabili na 
tragične dogodke tedanjega časa in na ljudi, ki so zastavili svoja 
mlada življenja za blagor in obstoj svoje domovine za prihajajoči 
rod.

Prav iz tega razloga smo dolžni ob dnevu mrtvih položi� šopek 
pred pomnik in z minuto molka počas�� spomin in se tako 
skromno oddolži� �s�m, ki so umrli mučeniške smr�, da mi živino 
v miru in da so naše razmere primerljive dostojnega človeškega 
bi�. Ob tem trenutku se spomnimo tudi vseh �s�h nesrečnikov, ki 
jim ni bilo dano, da bi našli svoj večni mir  in počitek v domači 
zemlji in so morali umre� v tujini daleč od svoje domovine. 
Spomnimo se gomil v samotnih gozdovih, kjer trohnijo posmrtni 
ostanki mladih in junaški par�zanov. Na njihovih grobovih ni 
zapisanih imen. Zapisana pa so v naših srcih in srcih svojcev, ki so 
zaman pričakovali njihove vrnitve.

Plameni prižganih sveč naj sve�jo po vsej naši domovini in prav 
tako daleč izven naših meja, kjer v tuji zemlji počivajo naši junaki, 
naši rodoljubi. Z minuto molka se spomnimo in počas�mo spomin 
vseh padlih in pomorjeni za domovino Slovenijo.

SLAVA JIM !

Fadil KRUPIĆ Beli, član IO Obm ZZB NOB Velenje
Velenje, oktober 2019  
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