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Petrovo Brdo – Robarjev grič: Nagovor ob 13. Volfovem srečanju, nedelja, 15. 05 .2022 

 

Pozdravljeni, spoštovani obiskovalci in prijatelji naših rodoljubov! 

 

Srečanje s sveto mašo v spomin na  duhovnika Janeza Volfa poteka tu, na Robarjevem griču od 

leta 2007, ko se je iztekla 90. obletnica njegove smrti. Takrat je KTT društvo Baška dediščina v 

sodelovanju z župnijo Podbrdo  in ob somaševanju štirih duhovnikov postavilo sveto znamenje - 

križ z napisno ploščo. Spomnimo, da stoji na mestu, kjer si je Janez Volf postavil brunarico z 

oltarčkom, da bi v njej preživljal stara leta. 

Od takrat so nam vsakoletno srečanje s sveto mašo preprečile le kovidne razmere.  

Skozi leta smo ta sveti prostor nadgradili, pri svetih mašah pa spomnili na dogodke, povezane z 

življenjem tega velikega moža.  

 

Naj jih izpostavim nekaj: 

Leta 2013 je društvo ob križu postavilo še info tablo z življenjsko zgodbo Janeza Volfa. 

  

Leta 2015 je bila sveta maša darovana za vse žrtve prve vojne iz Baške grape. Mednje namreč 

sodi tudi Janez Volf, ki se je moral pred morijo soške fronte iz Gorice umakniti v megleno 

Ljubljano, ki ni ustrezala njegovemu krhkemu zdravju. Predstavljeni sta bili tudi info tabla in 

zgibanka o času prve vojne v Baški grapi.  

 

Srečanju smo namenili posebno pozornost leta 2017, ob 100. obletnici smrti Janeza Volfa. 

Somaševal je župnik Ambrož Kodelja iz Doberdoba. Prav ob tej priliki smo predstavili tudi 

župnika Andreja Volfa, Janezovega najstarejšega brata, o katerem smo prav takrat našli zapise v 

časopisju iz leta 1879.  

 

Leta 2019 se je s somaševanjem pridružil srečanju tudi župnik iz sosednje Sorice Milan Turk.  

 

Letos se torej izteka 15 let od prvega srečanja. Ker so specifične vremenske razmere pustile sledi 

na prvotni tabli, je društvo postavilo novo, večjo. Obiskovalce tega prečudovitega naravnega 

odra v slovenskem in angleškem jeziku seznanja z duhovniško potjo obeh Robarjevih  

duhovnikov.  

 

Naj povem, da je bila pot  delovanja KTT društva Baška dediščina v času korona epidemije stara 

15 let. Ob tej obletnici je želelo pokazati, kako je njegovo  pionirsko delo raslo, odsevalo in 

puščalo sledi v vseh krajevnih skupnostih, kjer deluje. Oblikovalo je pot BARAČ ODSEVOV 

DEDIŠČINE, ki opozarja na naravno, tehnično, literarno, filmsko in industrijsko dediščino Baške 

grape. S tem se je društvo izkazalo kot pionir KULTURNEGA TURIZMA v Baški grapi, kar se bo 
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vključevalo tudi v PROJEKT GORNIŠKA VAS BAŠKA GRAPA, ki ga pripravlja delovna skupina 

projekta. 

Upam si reči, da smo Graparji upravičeno lahko ponosni na našo dediščino in da bodo doživetja 

ob aktivnem doživljanju vsega, kar ponuja, vsem v veselje. Trganko Barač odsevi dediščine si 

lahko danes tudi vzamete s seboj.  

 

Del omenjene poti je tudi projekt LJUDJE, KI SO V BAŠKI GRAPI PUSTILI SLEDI, ki ga z info 

tablo Janezu in Andreju Volfu danes zaključujemo. V sklop tega projekta smo vključili še 

duhovnika Draga Klemenčiča in Vinka Kobala v Stržiščah, tigrovca in rodoljuba Simona Kosa v 

Rutu, duhovnika Ivana Kokošarja na Grahovem ob Bači, pisatelja Franceta Bevka v Hudajužni in 

osebnega lakaja cesarja Franca Jožefa Petra Kusterla na Bači pri Podbrdu.  

 

Ob koncu današnjega srečanja se KTT društvo Baška dediščina zahvaljuje vsem, ki so svoj prosti 

čas namenili postavitvi table in ocvetličenju. Topla hvala  gospodu župniku  Danilu Kobalu za 

opravljen obred svete maše. Iskrena hvala cerkvenemu pevskemu zboru iz Podbrda in Stržišč za 

petje med sveto mašo. Brez njega bi bila osiromašena vsa dosedanja srečanja. Globoka hvala 

družini Pajntar za prijazen odziv, gostoljubje in pomoč pri pripravah.  

 

Hvala tudi vsem, ki s svojo prisotnostjo gojite spomin na velika moža Baške grape. 
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