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STO SVETNIKOV IN SVETNIC V SONETIH 

 

29. oktobra 2013 je pri založbi Ognjišče izšla knjiga z naslovom »Sto svetnikov in svetnic v 

sonetih«. Gre za moje najobširnejše literarno delo, ki je nastajalo od leta 2010. Življenje 

vsakega svetnika sem najprej s pomočjo obstoječe literature natančno proučil, potem pa o 

njem napisal sonet. Knjigo bogatijo tudi slike vseh stotih izbranih svetnikov.  
 

Sonete v pesniški zbirki podpira vsebinski rez - v kvartinah se zastavi in razvije tema, v 

tercini pa se poda sklep in ideja. Tako je v prvih dveh kiticah opisan delček iz bogatega 

življenja svetnikov, v drugih dveh pa sem značilnost njihovega značaja in veličino njihovega 

dela preslikal v današnji čas in podal svoje razmišljanje o možnostih, kako bi jih lahko 

posnemali. 
 

Prvo predstavitev knjige sem imel na predvečer praznika vseh svetih, 31. oktobra 2013 v 

Tolminu, drugo pa na dan vseh vernih rajnih, 2. novembra 2013 v Volčah. Sledile so 

predstavitve po številnih slovenskih župnijah in katoliških knjigarnah. Predstavitev knjige, ki 

sem jo imel 6. novembra 2013 v Knjigarni Ognjišče v Kranju so posneli. Odlomki literarnega 

večera, ki ga je moderiral Matjaž Merljak, so bili predvajani na Radiu Ognjišče v oddaji "Od 

slike do besede". Knjigo sem 29. decembra 2013 predstavil tudi na TV Slovenija 1 v oddaji 

»Obzorje duha«. 
 

Založba Ognjišče je knjigo predstavila na tradicionalnem Slovenskem knjižnem sejmu v 

Cankarjevem domu v Ljubljani, ki je osrednja nacionalna prireditev, namenjena knjigi in 

vsemu, kar je povezano z njo. Ta je potekal od 20. do 24. novembra 2013, na njem pa se je 

predstavilo več kot 100 razstavljavcev, ki so predstavili več kot 1.500 novih knjig. Prireditev 

si je ogledalo okrog 30.000 obiskovalcev, "Sto svetnikov in svetnic v sonetih" je bila najbolj 

prodajana knjiga na razstavnem prostoru založbe Ognjišče. Prva naklada, izdana v 800 

izvodih, je bila prodana v dveh mesecih, ponatis v 500 izvodih pa v naslednjem letu. 
 

Narejeni so tudi že prvi notni zapisi sonetov. Monsignor Vladimir Pirih, častni meščan 

Postojne, odličen organist in neumoren pevovodja, avtor več kot 900 skladb, ki jih ne pojejo 

in izvajajo le v postojnski, temveč tudi v drugih cerkvah, je uglasbil nekaj sonetov iz moje 

pesniške zbirke. 
 

 


