
 

 

               

                                                                          Prisrčno vabljeni! 
 
 

 

Vabimo vas prijetno druženje: 

GREGORJEVO na Stari žagi v Kokri pri Preddvoru 
 

   
                   Gregorček iz lubja                      »Gozdna vila« na stari žagi            Gregorček iz vejic in mahu        
    

v petek, 11. marca 2016 ob 17.00 
 

Na predvečer Gregorjevega bomo letos prvič v dolini reke Kokre praznovali prihod luči, pomladi, ljubezni 

(Kokra 57c, pri Preddvoru – Zborno mesto na parkirišču Gostilne Celar v Kokri ob 17h). 
Sonce si je opomoglo, prvi cvetni popki so že veselo pokukali na plano, ptički veselo žgolijo, dan se daljša. 
V časih, pred računalniki, televizijo, mobiteli, rolerji, .. so čevljarji, kovači in drugi obrtniki na ta dan upihnili 
oljenke, sveče, čevljarske svetilke, laterne,.. Namazali so kos lesa z gorečim v smolo namočenim oblanjem 
in ga simbolično spustili v reko ali potok, ki je tekel mimo delavnice. Vzeli so si dela prost dan in odšli na 
"ptičjo svadbo." 
Nekoč je ta dan bil zaznamovan tudi kot prvi pomladni dan. Zato praznujmo skupaj tako večni iskalci Sonca, 
zaljubljenci, večni častilci narave, tisti, ki nam v srčku in v očeh žari iskrica upanja za lep danes in še lepši 
jutri. Tisti, ki verujete, verjete in tisti, ki verjamete. Tisti iz levega in tisti iz desnega brega. Moški in ženske. 
Otroci, tisti mali in mladi, pa tudi tisti že odrasli, malo starejši,… 
Naj bo večer, kakršnega še ni bilo. S seboj prinesite svoj Gregorček (čolniček, ladjico), ki ga lahko izdelate iz 
lubja, vejic, lesa, papirja, …. (naj bo iz naravnih materialov, ki so okolju prijazni). 
Skupaj bomo naše male čolničke in ladjice s prižgano svečko spustili po reki z željo: 
....naj bo luč, naj bo sonce, naj bo ljubezen in mir vedno med nami, v vsaki drobni kapljici jutranje in 
večerne rose, v slapu, ki prši čez skalovje, v drobni kapljici medičine, ki kane iz rosno mladega popka, v luži, 
ki se bohoti čez poljsko pot, v prvi dežni kapljici, ki ti poboža lice in v zadnji snežinki, ki se bo zaiskrila na 
tvoji dlani, preden jo stopi topel sončni žarek pomladi, .... 
Vse, kar potrebujete, so topla oblačila, kak topel napitek v termovki, nekaj toplega za pod zadnjico, da ne 
bo zeblo, ko bo Brane pripovedoval zgodbo o...to je skrivnost, ki je še ne smemo izdati. To, da bomo 
zakurili velik taborni ogenj,  vam pa lahko povemo.   
Dogodek je brezplačen, prijave zaželene do ponedeljka 7. marca na tel. št. 040 795 406 Maruška Lavtar 
ali vlasta.jursak@ctrp-kranj.si 
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