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Serajnik – 11. Polemični spisi.  

 
 
1. V življenju nisi sam - Navadno mislimo na pravilo: na cesti nisi sam!, in ga upoštevamo. Za 

Dravinjski glas, glasilo Del. univerze v Slovenskih Konjicah, 10. 12. 1979  
2. Družina in Priloga od 25. 3. – 15. 7. 1984 - V nekoliko daljšem obdobju se izraziteje pokažejo 

smeri, Silvo Zorec, (7 strani) 
3. Skupinska slika z gospo, Heinrich Böll - Komaj dve leti po izidu izvirnika sta nam Mladinska 

knjiga ( 3 strani) 
4. Pripombe k učnemu načrtu za slovenščino na osnovni šoli - k Objavam iz l. 1966 in k 

podrobnemu učnemu načrtu iz l. 1970 za petdnevni teden (Ljubljana). K smotru bi kazalo 
dodati vlogo jezika kot družbenega občila (7 strani) 

5. Zelo spoštovani! Dovolite besedo k vašim letošnjim jaslicam - Mariborski frančiškani, Božič 
1977,  romar 

6. Osnovnošolci in alkohol - Nek srednje velik kraj z mešanim delavsko-kmečkim prebivalstvom, 
Zdenka Serajnik 

7. Ogrožanje okolja Slov. Konjice - V času, ko se vse bolj zavedamo rastoče nevarnosti okolja, 
Slov. Konjice, 12. aprila 1990 

8. Spoštovani gospod - Slov. Konjice, 17. 4. 1997, Pošiljam obljubljeno recenzijo Vašega zbornika, 
Serajnik Zdenka 

9. Nerazumljivo in nesprejemljivo divjaštvo - Mislim na streljanje za veliko noč (obveščena: 
postaja policije, osnovni šoli, občinska skupščina) Slov. Konjice, 17. aprila 1995 

10. Zelo spoštovani gospod -  Po dolžnosti, ki mi je bila zaupana z lektoriranjem, 14. 3. 1993 
11. Oznanjenje XVIII, 1997 - Zbornik, ki sam sebe predstavlja kot »družinsko glasilo za krščansko 

kulturo in umetnost«, 11. marca 1997 (pojasnilo; če moje ime stoji med uredniškim odborom, 
naj pove, da že vrsto let nisem dobila ne enega papirja v pregled, ne vsebinski, ne jezikovni) (1 
list) 

12. Uredništvu Ognjišča - Bogata je Vaša revija. Natrpanega toliko gradiva, kot v kakem 
enciklopedičnem leksikonu. Pri tem pa se oglaša misel, ki je zelo stara, pa še vedno velja. Non 
multa, sed multum. 

13. Misli ob 12. št. Ognjišča 1994 - Misli bralcev so različne, kot so različni prispevki…. Odgovor bo 
dala pomlajena vsebina novih številk revije. 

14. To in ono, kar vzbuja vprašanja in razmišljanja - Kako je z resnobo prejemanja zakramentov 
15. Neumestno in neprimerno je pisanje v božični številki, Zdenka Sarajnik 
16. Odgovori na vprašanja ge. prof. Dolenškove z dne 3. 2. 1993 - ad 1) o notranji usklajenosti- 

preberi, premeditiraj, 18. 2.1993 (2 strani) 
17. Petinšestdesetletnica mature - V sončnem poletnem dnevu 
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18. Beseda in slika - Beseda in slika. Pesem in cvet. Dvoje zmogljivosti in dvoje sredstev 
19. Če študent na rajžo gre, avtobiografski fragment - Malo je dni, ki bi potekali tako prisrčno in 

sproščeno… Bogu hvala za vse! mladost se ne postara! 1. sept. 1922-30. jun. 1930 
20. Dragi prvoobhajanci, spoštovani starši, cenjeni verniki - Danes je lep, veliki in bogat praznik 
21. Dragi in spoštovani kulturni delavci na I. osnovni šoli v Slov. Konjicah - Ob božičnih 

praznovanjih l. 1991 in novoletnih (praznovanjih) 1. 1992 vam vsem iskreno čestitam. 
22. Najnovejši božični okras – Radi smo moderni 
23. Spoštovani gospod profesor – Na mariborsko in na Vaše pismo naj odgovorim sledeče 
24. Zelo spoštovani gospod – V nedeljo, 12. 5. 1991 
25. Rokopis – Sveti Duh v novi zavezi (7 strani) 
26. Misli in želje k študijskemu dnevu za Sveto Velikonočno bogoslužje, V Ljubljani, 26. 1. 1983 – 

Vsi vemo in čutimo (3 strani) 
27. Delež laikov – nekaj misli (5 strani) 
28. Razgovor o Svetem Duhu pred birmo (6 strani) 
29. Osnutek za novomašniško pridigo – Blagor človeku, ki se boji Gospoda (4 strani) 
30. Vse je polno božje slave – misli o liturgiji – Nedavno umrli patriarh (2 strani) 
31. Žena v cerkvi – V maju, ko se ves svet toplo spominja (4 strani) 
32. Ugodna prilika – V življenju kaj radi segamo za ugodnimi prilikami (2 strani) 
33. Odprta vprašanja – Ob izvedbi Ipavčevega oratorija »Fonte d' amore«  (2 strani) 
34. Zrelost birmancev - Vedno znova in to vedno občutneje se pojavlja vprašanje, kdaj kaže 

birmance pustiti k birmi 
35. Člani smo besede - Brezje, romarska maša ob  16 uri, množica iz Novega mesta, Divače…. 
36. Misli ob Družini št. 23. 24 1991 - Razlagi nedeljskih misli k evangeliju izzvenevata preveč  
37. To in ono ob Trubarju - Slovenec poroča dne 14. 10.1994 o novem protestantskem društvu z  

imenom Primož Trubar 
38. Božja Mati Marija in Marijino leto -  Marijino leto se izteka. Koliko nam je prineslo 
39. Družina in Priloga od avgusta do oktobra 1988 - Nekaj stvari vzbuja pomislek, ki ne kažejo v 

smer, kakršno želi »verski« list (2strani) 
40. Spoštovani gospod urednik - Delo, ki ste mi ga poslali – in to še za tako kratek rok ….(ob 

lektoriranju Oznanjenja za leto 1993); 10. dec. 1992 (2 strani) 
41. Nekaj cvetk naše RTV - Neko popoldne v prvi polovici decembra je bilo slišati…..30. 12. 1992 

uredništvu Slovenca, Pisma bralcev. 
42. Spoštovani gospod župan Slov. Konjice, 27. marca 2000 - Dovolite mi, prosim, nekaj besed, ki 

mi že dolgo prihajajo na misel, zdaj pa jih moram povedati 
43. Uredništvu Družine - Ni mogoče molčati ob »karitativni« pesmi Jožeta Urbanije v zadnji 44. 

številki Družine… vaši bralci 
44. Nekaj božično-novoletnih misli 1987-1988 - Mnogo vernikov, ki si vsaj prizadevamo, da bi bili 

vredni imena 
45. Ogrožanje okolja Slov. Konjice, 12. aprila 1990 - V času, ko se vse bolj zavedamo rastoče 

nevarnosti ogroženega okolja 
46. Ogroženo okolje in prebivalstvo - Slov. Konjice, 4. aprila 1996: V Slov. Konjicah je nek 

domačim, upokojen univerzitetni profesor 
47. Nujnost odpovedi - Ko se je začel post in smo zaslišali in brali v raznih zvezah, kako naj se 

odpovedujemo temu in onemu 
48. Kaj spada v cerkev in kaj ne - razgrajaška in razbijaška in besedila zabrisujoča taizejska muzika 

gotovo nima nobenega mesta v cerkvi,…. NON OVES, SED SEIPSUM PASCEBANT! – Žal. Naj se 
to ne ponovi! – (verniki, ki izgubljajo zvezo z avtobusi do doma, pa tudi – spoštovanje do 
duhovščine) 

49. Vprašljivo snubljenje novih duhovniških poklicev - Dne 28. 6. 1981, ko so bili popoldne 
posvečeni novomašniki, pridiga … 

50. Medžugorska himna Gospi Majci Mira - Došli smo ti, Majko draga, Stanko Vasilij 
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51. Materi Miru - K Tebi, Mati, prihiteli; Stanko Vasilij 
52. »Vera« in vera - Sončna nedelja na Brezjah. Dopoldanska maša. 
53. Ali lahko laiki pridigajo - Čas želi laike čim bolj aktivirati 
54. Ob slovenskem kulturnem prazniku - Petintrideseto leto že praznujem osmi februar 
55. Majniška ali septembrska birma - Odrešenjski in z njim bogoslužni ritem povezje birmo, prihod 
56. Ivo Zorman : V sedemnajstem - nedavno nas je Mladinska knjiga obdarila z delom, ki zasluži 
57. Pomisleki ob »neuspeli zakonodaji - Revija Znamenje je v 6. št. 1976 objavila članek, ki kaže 

neuspelost cerkvene zakonodaje, Silvo Zorec (7 strani) 
58. Vsa si lepa, o Marija - misli k uglasbitvi: Jasno je, da je uglasbitelj popolnoma svobode in 

samostojen, seveda v okviru vsebine 
59. Interspar – višek negativnosti - Ob prvih začetkih je že zadišalo, da bahava, brezobzirna 

zasnova 
60. Žena in Cerkev 29.3. 1974 - S tem naslovom je Liljana Matković, profesorica za romanistiko in 

član (5 strani) 
61. Rokopis: Žena i Crkva - Liljana Matković –KS Zagreb 1973 (14 strani) 
62. Nosilka svetà novega življenja - 25. marca 1988 nekaj spremnih misli: K vsebini ne kaže 

dodajati novih sestavin, Maria Duce – non fotigaris! 
63. Nujnost odpovedi - Ko se je začel post in smo zaslišali in brali v raznih zvezah, poslala 

uredništvu Družine v začetku marca 2001 
64. Uredniškemu odboru Družine in Priloge - Stojimo na pragu novega leta, Silvo Zorec  
65. Vprašanja, porojena iz žalosti in zaskrbljenosti - Zakaj bogoslovci nimajo akademije, oziroma 

tudi devetdnevnice v čast BRAZMADEŽNI? (Silvo) 
66. Delati moram, dokler je dan, Jn 9, 4 - Mnogo ljudi, predvsem staršev in vzgojiteljev, pa tudi 

drugih se že dalj časa sprašuje, Silvo Zorec (3strani) 
67. Dušnopastirskemu vodstvu v Slov. Konjicah - V petek, 27. 3. 1981 sta zvečer molili »križev« 

pot, ki govori o splavu, konjiški verniki 
68.  »Po njih sadovih jih boste spoznali« (Mt 6, 20) (nekaj misli ob proslavljanju 500-letnice 

Lutrovega rojstva) Kakor naš človek na splošno ne ljubi zgodovine (3 strani) 
69. Gospod ali oče - V 9-10. št. Css 1979 beremo predlog, kako naj bi (bolje)naslavljali naše dušne 

pastirje 
70. Gloria in excelsis Deo -  tako angelci pojejo, lepo pojo na čast Bogu, odprto je nebo… Ta pesem 

je iz ust preprostih 
71. Ave – gloria – dimitte in še kaj »Jaz tudi v trop, ki se poti in trudi, se vriniti želim…«(pri. 

Prešeren, Nova pisarija) (2 strani) Silvo Zorec 
72. »Tuj med tujci je gospod…« - Tako poje stara evharistična pesem in zdi se, da je (2strani) 
73. Službena ali ljudska oblika bogoslužja - CSS 9/10 1981 z vrsto člankov osvetljuje polarnost med 

službeno in ljudsko obliko bogoslužja (2strani) 
74. Družina in Priloga v maju in juniju 1982 - Če je list res »verski« tednik, zakaj je kot grob molčal 

(Silvo) (3strani) 
75. Osnutek za šmarnice maj 1982 - Uvodne misli, Bogoslužna zasnova, Biblično-zgodovinska 

zasnova (s. Silva)  (napisano na pobudo in zahtevo P. Mihe Vovka, OFM v Ljubljani – kot gradivo 
za pripravljalni odbor za šmarnice 1982 (5 strani) 

76. Brat ogenj, Luise Rinser - »Spreobrnite se, približalo se je božje kraljestvo!« začenjajo (3 strani) 
77. Oznanila – Frančiškani – Maribor – 5.7. 1981, št. 32: Edinost v Cerkvi – pogovor, (posneto po 

izvirnih listih) 
78. Zanimiva subsidiarnost - Nekje gresta oba dušna pastirja istočasno na počitnice…. 
79. Sedem let vdova (resničen zapis) Vroč avgustov dan (3strani) 
80. Nesorazmerja, ki motijo - Več je stvari, ki zadnji čas v Družini in njeni prilogi zbujajo 

zadovoljstvo (2 strani) 
81. Dodatek k nesorazmerjem, ki motijo - Mariborskemu ordinariatu. Kar se tiče Slomškovega 

populariziranja, naj bi Družina ponovno prinašala članke o njem in njegovem delu… 
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82. Beseda k jaslicam »Razodela se nam je dobrotljivost in ljudomilost našega Odrešenika! (Tit 3,4) 
(Čeprav jaslice spravimo že na Svečnico, ni odveč, če si položimo obračun ravno sedaj, kajti 
prihodnji advent je za to že prepozno) (3 strani) 

83. Opombe k cerkveni pesmarici - kakor mi je prišla v roke v zvezku ciklostilnih popravkov: 
načelno se je treba najprej vprašati, ali stare pesmi še veljajo 

84. Nezvestoba poslanstvu - Vest, da namerava neka skupina učiteljev štrajkati – in to ravno prvi 
dan, ko se začne šolsko leto, ni….. 

85. Resnici na ljubo - je treba kritika mojih »pomislekov ob neuspeli zakonodaji« v Znamenju 
2/1977 opozoriti (Silvo Zorec) 

86. H.G. Koch, Nesposobni, da praznujemo - Herders Korespondenz je v decembrski številki l. 
1976 objavila zanimiv članek o tem (prev. sz) (6 strani) 

87. Beseda k bogoslužju - p. Vinku, celj. kap., za predavanje redovnicam 22.7.1975 (skica) Bog ne 
zahteva izrecne, ustne molitve kot »prve in največje zapovedi«; ta je in ostane (2 strani) 

88. Ljudstvo se mi smili - CSS 21.7. 1975 (Mr 8,10) Kristus ni le oznanjal odrešilnih resnic, ampak je 
imel tudi (3 strani) 

89. Mogočen plamen iz davnine šviga… Župančič - 1226-1976 Kako, da se je zbralo toliko ljudi (2 
strani) 

90. Od cvetne nedelje do velike noči - Veliki teden ima edinstveno mesto v vsem liturgičnem letu 
(2 strani) 

91. Nekaj odprtih vprašanj pretežno pastoralnega, delno umetnostnega značaja - verjetno vam je 
znano, Silvo Zorec (2 strani) 

92. Župnemu uradu pri frančiškanih v Mariboru - 30.dec. 1975 Zelo spoštovani! Z velikim 
začudenjem in z veliko žalostjo smo zagledali in smo obsojeni, da gledamo kot adventni okras v 
vaši cerkvi gramozansko veliko smreko…. iskreno prosimo vaši verniki. 

93. Cenjeni gospod urednik - Vaš članek o iskanju maše na državne delavnike je zelo živa stvar. 
(Silvo Zorec) Družini, 23. 11.1976 

94. Družina in Priloga od 18.11. do 9. 12. 1984 - Poznojesenske številke obeh listov kažejo več 
odklonov od tega, Silvo Zorec (2 strani) 

95. Družina in Priloga sept. – nov. 1982 - Članek v sept. Prilogi o »bodi otrok v preteklosti« je k 
sreči že oktobra našel stvaren odgovor,Silvo Zorec (4strani) 

96. Družina in Priloga od 15. 8. do 11.11. 1984 misli ob rob - Na splošno se list obrača na bolje, 
resneje jemlje življenjska vprašanja, Silvo Zorec (5 strani) 

97. Družina in Priloga od 25. 12. 1984 – 17.2.1985 - misli ob posameznih prispevkih: Razumljivo in 
nujno je, da list precej govori o mladih, Silvo Zorec (3 strani) 

98. Družina in Priloga od 24. 2. do 12.5.1985 - Kipeči čas posta, velike noči in pričakovanja 
binkošti;…….. Silvo Zorec (Kako bo s svetniškimi krajevnimi imeni v novem krajevnem atlasu 
Slovenije? Bodo tudi tu imena po Mariji in svetnikih zletele – v koš (5 strani) 

99. Z Družino in s Prilogo od dec. 1982 do 22. maja 1983 - Pojavljajo se misli in vprašanja. ni 
dvoma, da bi verskemu listu prav v tem letu moralo na prvem mestu stati vprašanje, Silvo 
Zorec (5 strani) 

100. Družina in Priloga od 29. 5. do 25. 9. 1983 - Poletna sezona, počitniški meseci, potepanja in 
srečanja in gostovanja levo in desno, nosijo svoj značaj, Silvo Zorec (5 strani) 

101. Odgovor na zavrnitev v Družini, št. 30, s. 6 v Ljubljani, na god Karmelske Matere božje -
Spoštovani gospod urednik! Zahvaljujem se za obširen in umetnostnozgodovinski, dogmatično 
in ekleziološko utemeljen odgovor na svoje pismo o sliki….Silvo (pisano po spominu, pravopis 
je bil pisan na roko) 

102. Referentom za (zakonsko in izven zakonsko) ljubezen - pa nekaj gradiva, ki bi utegnilo služiti 
tud moralistom v času iztekajočega se, »humanega« 20. stoletja: 

103. Zakaj postavljamo stvari na glavo - Priloga Družini nam je za prvi april postregla s celo stran 
obsegajočimi mnenji ….. Silvo Zorec 

104. Družina in Priloga od 25. 9. – 31. 12. 1983 - Sveto leto po pravici odmeva po verskem listu 
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Silvo Zorec (5 strani) 
105. Družina in Priloga od 1.1. do 1. 4. 1984 »Sporočevalci morajo prisluhniti verskemu čutu 

ljudstva«, je zapisala Družina sama…. Komur se veliko zaupa, od tega se še več – terja. (geslo za 
bodoče pisanje naših verskih glasil) Silvo Zorec; na pragu velike noči 1984 (5 strani) 

106. Kaj nam prinaša Priloga Družine - Ni dvoma, da je družina danes v zelo težkih pogojih in da ji je 
zato, Silvo Zorec (5 strani) 

107. Nepraznično praznovanje - Dokaj čudno, nedoumljivo čudno, so praznovale Konjice letošnji 1. 
maj…..Kdaj se bo konjiški živelj zavedel svojega kulturnega dolga? 3. maja 1993 

108. Spet štrajkajo - Spet štrajkajo! – namreč učitelji. so trpko vzklikali še skoraj otroški vozači 
srednješolci na mestni avtobusni postaji, 3.2.1993 

109. Podivjanost osnovnošolcev in uničevanje zelenega okolja - Osnovni šoli ob Dravinji, vodstvu in 
predmetnim učiteljem: V sredo, 12. 5. 1993, je nekaj osnovnošolcev iz….Sl. Konjice, 13. 5. 1993 

110. Spoštovana gospa profesorica - Slov. Konjice, 13. 6. 1993! (gospe J. Dolenškovi) Po daljšem 
času Vam pišem, ne da bi me bili pozvali, ne morem pa molčati. Gre za ugled stanu. In tega 
Vam želim čim več. 

111. Ponižanje in žalitev - Vroča noč, ki jo je vključno z izbiranjem Miss Topless 14. 8. zvečer na 
prosten pripravil hotel Dravinja, je… 

112. Vodstvu in učiteljskemu zboru na osnovni šoli ob Dravinji v Slov. Konjicah - 3. junij 1993: Ob 
koncu maja so se učenci Vaše šole, največ doma s Slomškove ulice, 

113. Zavodu za varstvo naravne in zgodovinsko umetnostne dediščine v Celju - Obnavljanje 
cerkvenega stolpa pri sv. Barbari pri Slov. Konjicah: V našem okolju se ob vsaki obnovi starih 
spomenikov zbudi misel, kako bo obnova potekala…. Slov. Konjice, 22. maja 1993 

114. Odgovor Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje - Zahvaljujemo se vam za skrb, 
ki jo posvečate ohranitvi naše kulturne dediščine 

115. Stari konjiški grad »Kaj pa ta podrtija?« je vprašal dijak v avtobusu, ki je peljal iz Celja proti 
Mariboru (2 strani) 

116. Vsiljevanje nesmisla - Svojevrstna je bila proslava slovenskega kulturnega praznika v Slov. 
Konjicah…. 

117. g. Ivanu Stoparju, 26. 11. 1992 Zelo spoštovani gospod - Vrsto let Vas že poznam po imenu, po 
Vaših umetnostnozgodovinskih delih, med katerimi ste lepo spregovorili tudi o starem 
konjiškem gradu…… 

118. Odprte zgodovinsko-spomeniške rane v Celju -Vzdolž Levstikove ulice… (V čast pa je Celju, da 
z vso vnemo in strokovnostjo obnavlja stare hiše in hišice v jedru mesta, od Muzejskega do 
živilskega trga, vključno s povprečnimi zagatami, in s tem ohranja značilnost mesta v prejšnjih 
časih. Sl. Konjice, 23. 4. 1990: pripis: Dober teden po mojem vpraševanju in posredovanju na 
Zavodu za spomeniško varstvo (3 strani) 

119. Družini 19.5.1992 Začudenje in grenkoba: Začudenje in grenkoba navda srce bralcev, ko v 
Družini srečajo poudarke na stvareh, ki z vero nimajo najmanjše zveze,….(v premislek in – 
ravnanje!) 

120. Spoštovana gospa profesorica, Ljubljana, 20. maja 1992 - Danes sem prejel Vaše pismo, ki ste 
ga naslovili z Začudenje in grenkoba. (Franci Petrič, odg. urednik) 

121. Spoštovani gospod, 21.5.1992 - Hvala za pismo in nekaj Vaših pogledov na butare.. .. V 
prihodnjem postu bi kazalo, da Družina napravi: akcijo VELIKONOČNE SPOVEDI IN PRIPRAVE 
NANJO…. 

122. Ob rob naši pastorali - Z veseljem prelistavamo zadnjo številko Css o bogoslužju (6 strani) 
123. Izkrivljanja in utesnjevanja - 23. nov. 1977 - Dalj časa se že v Znamenju oglašajo pisci, ki si 

prizadevajo, da bi omajali, Silvo Zorec (7 strani) 
124. Ave - Gloria - dimitte in še kaj - »Jaz tudi v trop, ki se poti in trudi, se vrniti želim…« (prim. 

Prešeren, Nova pisarija) Različni pisci se oglašajo v Družini glede na naše molitve. Dovoljujem si 
povedati še svoje misli. Silvo Zorec (2 strani) 

125. Negativno v Mohorjevem koledarju kljub lepi naslovni sliki - Uredništvu Mohorjeve družbe v 
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Celju, dec. 1981 Vsa mila nas z ovitka pozdravi ptujskogorska Mati božja, umetnina prvega reda 
Silvo Zorec (2 strani) 

126. Službena ali ljudska oblika bogoslužja - Čas 9.10. 1981 z vrsto člankov osvetljuje polarnost 
med službeno in ljudsko obliko bogoslužja (2 strani) 

127. Marijanski koledar za l. 1982 - nas je letos razočaral. Po napovedi pripravljalnega odbora v 
Srečanjih…. 

128. To in ono ob Trubarju - Slovenec poroča dne 14. 10. 1994 o novem protestantskem društvu z 
imenom Primož Trubar, 18.10.1994 

129. Konjiške kulturne zanimivosti - Od letošnjega leta turizma nam je ostalo samo še tretjina. Slov. 
Konjice, 2. septembra 1993 

130. Poniževanje in žalitev - Avgustovsko prirejanje »vročih večerov« z razkazovanjem slečenih 
ženskih teles …. Slov. Konjice, 4. avgusta 1994 

131. Pieta in sex-show - Kakšen naslov, kako to spada skupaj, bo vprašal bralec. (Z.S.) 
132. Misli in vprašanja ob Družini, št. 32, z dne 14. avg. 1983 »DOBIMO SE NA BRAZJAH« - zveni 

zelo lepo in samo veseli smo lahko, da naša Ljuba Gospa in Pomočnica, Kraljica Slovencev, Silvo 
Zorec 

133. Ugodna prilika - Januar 1984 - V življenju kaj radi segamo za ugodnimi prilikami (2 strani) 
134. Misli ob mladinskem križevem potu v Celju, 31.3.1983 Pozitivno je, da se mladina sploh loti 

spomina na Jezusov križev pot, viator 
135. Vprašanje šmarnic - V treh številkah je Družina v raznih člankih razvijala mnenja o šmarnični 

pobožnosti…. Maria duce – non fatigaris! Silvo Zorec (3 strani) 
136. Družina in priloga od 25. 9. – 31. 12. 1983 – Sveto leto po pravici odmeva po verskem listu (5 

strani) 
137. Ob novi izdaji Svetega pisma – Zanimivo je primerjati dve pismi v Družini št 9, 1984  
138. Osnutek za šmarnice maj 1982 – Uvodne misli: Šmarnična pobožnost (5 strani) 
139. Ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju – Zakaj skoraj štirideset let (2 strani) 
140. Celjska legenda - Šumijo, šumijo Savinje valovi, o časih minulih pojo, njih glasovi; o večnosti 

božji, ki sredi je nas, saj v Bogu obsežen je sleherni čas. 
141. Cvetovi urbanizma - Od urbanizma pričakujemo, da pri obnavljanju starih stavb in gradnji 

novih upošteva skladnost…. 
142. Pravda o češnjevem cvetju – prispevek k japonski haiku liriki: Kako je z vami, češnjevi 

cvetovi?...Napisano za pisma bralcev v Delu (2 strani) 
143. Ponižanje in žalitev - Vroča noč, ki jo je vključno z izbiranjem Miss Topless 14.8. zvečer na 

prostem pripravil hotel Dravinja,… (izšlo v Družini 29.8.1993) 
144. Slovenske kulturne obletnice v letu 1994 - Profesorica slavistka, Zdenka Serajnik, (tudi 

režiserka na amaterskih odrih, književnica, prevajalka francoske lirike), je… Nevenka N. 
Sterlekar, dipl.inž.arh. 

145. Mi, kar nas je kovačev - Mi, kar nas je kovačev, mi bomo vsi kovali – pravi Župančič, Za 
oznanjenje 20. 7. 1993 (2 strani) 

146. Spoštovana gospa Curkova - Zahvaljujem se Vam za strokoven odgovor na mojo milo tožbo 
nad  brezglavim in do kraja nepotrebnim uničevanje antične dediščine v Celju….Slov. Konjice, 
20 maja 1990 

147. Nekaj utrinkov k novemu slovenskemu grbu - Z zanimanjem sledim mislim k novemu 
slovenskemu grbu…. Slov. Konjice 28. 6. 1990 

148. Cenjeni gospod urednik - Želim vam posredovati vprašanje, ki je v zvezi z vašo anketo o 
pridigah. Silvo Ločniškar, nameščenec Maribor, 2. febr. 1973 

149. Spremna beseda - Zanimiva, topla in neposredno življenjska izpoved so pesmi Silve Železnik-
Einfaltove….  

150. Naj slavimo - poraz -  Novi celjski občinski praznik, 11. april, se opira na zgodovinsko 
dejstvo,….Slov. Konjice, 25. 4. 1991 

151. Mnenje o redni zbirki knjig za leto 1992, Uredništvu Mohorjeve družbe v Ljubljani - Na 
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splošno knjige odgovarjajo. Med posameznimi pa so precejšnje razlike (3 strani) 
152. Odgovor: Mohorjeva družba: Cenjena gospa Serajnikova - Vaš dopis o redni zbirki 1991 me je 

zelo razveselil… Matija Remše Urednik redne zbirke 
153. Spričevalo nezrelosti – Srednješolska mladina, objavljeno 30. 5. 1991 v Celjskem tedniku 
154. 23. 7. 1992 Uredništvu Slovenca, Tako mislim - Prilagam pismo, katero prosim posredujte g. 

Ivanu Csipöju, ker sama ne vem njegovega naslova.  
155. Spoštovani gospod Ivan Csipö - Prijetno me je presenetilo Vaše pismo v Slovencu z dne 20.7. 

Hvala! 
156. Umetnost in žargoni - V Slovencu z dne 7.7. 1992 odgovarja g. E. F. na moj dopis proti 

žargonom v Slovencu 1. 7. 1992…. 
157. Proprium de tempore - Glejte, zdaj je ugoden čas – čas milosti (2 Kor 6,2) Quadragesima. Samo 

štirideset dni, da se naša notranjost prenovi, Silvo Zorec 
158. Mati mnogoterega življenja - Šmarnično berilo za leto 1990; smoter je zelo posrečen: osmisliti 

današnjemu zbeganemu in neorientiranemu človeku življenje… viator 4.4. 1990 
159. Peterčkove poslednje sanje Pavel Golja - uvodna beseda: napovedovalec: Dragi otroci, 

spoštovani starši! Vesel sem, da ste se v tolikem številu odvali našemu vabilu… Slov. Konjice, 30 
nov. 1991 

160. Vprašljivo »obnavljanje« - Pred kratkim je skupina izobražencev iz vse Slovenije obiskala 
Olimje pri Podčetrtku, Družini, 21. nov. 1991 

161. Čemu bi pa delali - Družini, 28. 9. 1991 - Napovedi učiteljskih štrajkov ali tudi štrajki sami so 
postali neka vrste moda ali epidemija…. 

162. Brezposelni – stavkajoči – nemočni - Zanimivo, čudno in v glavnem žalostno pestrost vidimo 
zadnje čase okoli sebe….. 

163. Nezvestoba poslanstvu - Vest, da namerava neka skupina učiteljev štrajkati…. 
164. Čuden odnos do slovenščine - V nedeljo, 5. 1. 1992, zjutraj so svojevrstni letaki pokrivali hišna 

vrata po Celju…. Slovencu, 8. 1. 1992 
165. Žalost in razočaranje - Žalost in razočaranje nam je prinesla pridiga ob češčenju Sv. Rešnjega 

Telesa…. Z govorom, kakršnega je imel, bi lahko šel v kako zakonsko posvetovalnico ali 
predzakonsko vzgojo, pa še tam bi bil – problematičen (2 strani) 

166. Celjski teden komedije - Od 14.2. do 6.3. t. l. vabi slovensko ljudsko gledališče na obisk sedam 
komedij, od katerih se dve igrata dvakrat…20.2.1992 Slovencu 

167. Turist. past. - Gotovo pastoralni tečaji o tem govorijo znova in znova. (2 in 3 stran) 
168. Deliti od preobilja - V zadnji Družini(26. 2. 1989) zbuja pismo s tem naslovom določene 

odmeve. Silvo Zorec 24. 2. 1989 
169. Bogoslužje in življenje Cerkve - Liturgična priloga glasu koncila z dne 27. nov. 1988 zbuja 

naslednja vprašanja in misli: Silvo Zorec 10.12.1988 
170. Družina varuje in daje rast - odgovori na anketo, febr. 1989 Okolje je sekularizirano in 

razkristjanjeno, zato tudi versko življenje po družinah šepa (7 strani) 
171. Temeljna izhodišča - mednarodna ter ustavna načela in cilji; Krog slovenskih kulturnih 

delavcev, Ljubljana, 2.4. 1995 (To pa sem napisala  v zadnjih dneh, na prošnjo nekaterih) 
172. Smotano - V nedeljo, 21. 6.1992, je ob 8 uri zjutraj RTV Ljubljana oddajala otroško enodejanko 

o dveh deklicah, ki od dolgega časa ne vesta, kaj bi počeli 
173. Pravopisni spodrsljaj – Uredništvu Slovenca, 23. 5. 1994 – ne da bi list to objavil. Z začudenjem 

je vsak bralec Slovenca 
 


