
TO JE NAŠE DRUŠTVO 
 

 

 

PREDSTAVITEV DRUŠTVA CVENSKIH ČEHOV IN DIKLIN 

 

 

 

Zapisala: ALEŠ PLOJ  in MATEJA TOPOLINJAK Cven, 2015 
 



KAZALO VSEBINE 

DRUŠTVO CVENSKIH ČEHOV IN DIKLIN ................................................................................................... 1 

Fantovska skupnost na Cvenu nekoč in danes .................................................................................... 3 

15. OBLETNICA USTANOVITVE DRUŠTVA ............................................................................................ 4 

ZGODOVINA IN ZAČETKI CVENSKIH ČEHOV ........................................................................................ 7 

NAŠI OBIČAJI: ........................................................................................................................................... 9 

MIKLAVŽEVANJE .................................................................................................................................. 9 

OBHOD SV. LUCIJE ............................................................................................................................. 12 

POKOP FAŠENKA ................................................................................................................................ 14 

PETJE PODOKNICE – POPEVAJE ......................................................................................................... 15 

ZAPIRANJE – POSTAVLJANJE ŠRANGE ............................................................................................... 16 

FLORJANOVO ..................................................................................................................................... 17 

FLORJANOVO NEKOČ ..................................................................................................................... 17 

FLORJANOVO DANES ..................................................................................................................... 18 

NAŠE AKTIVNOSTI: ................................................................................................................................. 20 

Pustovanje v Ljutomeru in na Cvenu ................................................................................................. 20 

Kresovanje – »VÜZEM« ..................................................................................................................... 20 

Paintball in pikniki ............................................................................................................................. 21 

Igre brez meja .................................................................................................................................... 21 

Čistilne akcije, prostovoljstvo in pomoč vaščanom ........................................................................... 22 

Taborjenje na Kolpi in spust po Muri ................................................................................................ 23 

Dan odprtih pivnic in ustvarjalno popoldne ...................................................................................... 23 

Pohod k polnočnici in silvestrovanje ................................................................................................. 24 

»Lan party« in turnir v pokru ............................................................................................................. 24 

Športne aktivnosti in družabne igre .................................................................................................. 25 

Srečanje »kelnarjev« ......................................................................................................................... 26 

To smo mi - CVENSKI ČEHI IN DIKLINE ................................................................................................... 27 

 

 

  



KAZALO SLIK 

Slika 1 - Grb društva ................................................................................................................................................ 1 

Slika 2 – Skupinsko fotografiranje članov društva, 2014 ......................................................................................... 2 

Slika 3 - Predstavitev društva na "Občina praznuje", 2014 ..................................................................................... 2 

Slika 4 - Izročilo in napotki naših pradedov ............................................................................................................. 3 

Slika 5 - Razstava ..................................................................................................................................................... 4 

Slika 6 - Razstava ..................................................................................................................................................... 4 

Slika 7 - Podelitev zahval ......................................................................................................................................... 5 

Slika 8 - Srečanje vseh cvenskih čehov in diklin ....................................................................................................... 5 

Slika 9 -  Cvenski čehi in dikline pojejo himno MI SMO PA CVENARI ....................................................................... 6 

Slika 10 - Prvi zapis v knjigo ..................................................................................................................................... 7 

Slika 11 - Naš mali doživljaj ..................................................................................................................................... 7 

Slika 12 - Sveti Nikolaj ............................................................................................................................................. 9 

Slika 13 - Miklavževanje, 2013 .............................................................................................................................. 10 

Slika 14 - Branje evangelija ................................................................................................................................... 10 

Slika 15 – Miklavževanje, 1965 ............................................................................................................................. 11 

Slika 16 - Pridni otroci............................................................................................................................................ 11 

Slika 17 - Poredni otroci ........................................................................................................................................ 11 

Slika 18 - Obhod sv. Lucije, 2013 ........................................................................................................................... 12 

Slika 19 - "Čikopala" .............................................................................................................................................. 12 

Slika 20 - Prispodoba sv. Lucije .............................................................................................................................. 13 

Slika 21 - Pokop "Fašenka", 2014 .......................................................................................................................... 14 

Slika 22 - Kurjenje Poldeka .................................................................................................................................... 14 

Slika 23 - Pokop "Fašenka", 1965 .......................................................................................................................... 14 

Slika 24 - Petje podoknice, 2013 ............................................................................................................................ 15 

Slika 25 -  Nošenje križa ......................................................................................................................................... 15 

Slika 26 – Zapiranje, 1963 ..................................................................................................................................... 16 

Slika 27 – Zapiranje, 1982 ..................................................................................................................................... 16 

Slika 28 – Zapiranje, 2013 ..................................................................................................................................... 16 

Slika 29 - "Florjanovo" nekoč................................................................................................................................. 17 

Slika 30 - "Mlodi čeh" prosi pred starejšimi "čehi" ................................................................................................ 18 

Slika 31 - "Mlodi čeh" prosi pred diklinami ........................................................................................................... 18 

Slika 32 - "Zemljetres" ........................................................................................................................................... 19 

Slika 33 - Vožnja s "kolami" ................................................................................................................................... 19 

Slika 34 - Skupinska fotografija iz "Florjanovega", 2014 ....................................................................................... 19 

Slika 35 - Pustovanje, 1964 ................................................................................................................................... 20 

Slika 36 - Fašenk v Lotmerki, 2014 ........................................................................................................................ 20 

Slika 37 - Kresovanje, 2012.................................................................................................................................... 20 

Slika 38 - Kresovanje, 2014.................................................................................................................................... 20 

Slika 39 - Društveni piknik, 2013 ........................................................................................................................... 21 

Slika 40 - Paintball, 2011 ....................................................................................................................................... 21 

Slika 41 - Skupinska iz Iger brez meja - 2. Mesto, 2012 ......................................................................................... 21 

Slika 42 - Igra v vodi .............................................................................................................................................. 21 

Slika 43 - Očistimo Slovenijo, 2010 ........................................................................................................................ 22 

Slika 44 - Spravilo slamnatih bal, 2010 ................................................................................................................. 22 

Slika 45 - Delovna akcija – cepljenje drv, 2013 ...................................................................................................... 22 

Slika 46 - Odvoz odpadnega šibja, 2012 ................................................................................................................ 22 

Slika 47 – Trgatev, 2014 ........................................................................................................................................ 22 



Slika 48 - Stiskanje grozdja – »prešanje«, 2014 .................................................................................................... 22 

Slika 49 - Taborjenje na reki Kolpi, 2012 ............................................................................................................... 23 

Slika 50 - Spust po reki Muri, 2012 ........................................................................................................................ 23 

Slika 51 - Dan odprtih pivnic, 2012 ........................................................................................................................ 23 

Slika 52 - Ustvarjalno popoldne, 2012 ................................................................................................................... 23 

Slika 53 - Pohod k polnočki, 2011 .......................................................................................................................... 24 

Slika 54 - Silvestrovanje, 2013 ............................................................................................................................... 24 

Slika 55 - "LAN party", 2010 .................................................................................................................................. 24 

Slika 56 - Turnir v pokru, 2015 ............................................................................................................................... 24 

Slika 57 – Liga odbojke na mivki - 1. mesto, 2012 ................................................................................................. 25 

Slika 58 - Hokej na ledu, 2011 ............................................................................................................................... 25 

Slika 59 - Družabne igre - 1. mesto, 2013 .............................................................................................................. 25 

Slika 60 - Dan športa na Cvenu - 1. mesto, 2012 ................................................................................................... 25 

Slika 61 - Kuhanje kisle juhe - 1. mesto, 2014 ....................................................................................................... 26 

Slika 62 - Smučanje na Rogli, 2013 ........................................................................................................................ 26 

Slika 63 - Turnir v nogometu na mivki - 2. mesto, 2010 ........................................................................................ 26 

Slika 64 - Rekreacija odbojke ................................................................................................................................. 26 

Slika 65 - 1. srečanje kelnarjev, 2007 .................................................................................................................... 26 

Slika 66 - 2. srečanje kelnarjev, 2008 .................................................................................................................... 26 

Slika 67 - Skupinska fotografija v novih društvenih majicah, 2014 ....................................................................... 27 

Slika 68 - Nove društvene majice........................................................................................................................... 27 

 

 



1 | S t r a n  
 

DRUŠTVO CVENSKIH ČEHOV IN DIKLIN 
 

Društvo cvenskih čehov in diklin, je prostovoljno, samostojno in neprofitno mladinsko društvo, ki 

delujejo na področju ohranjanja starih običajev, navad in šeg, na športnem in kulturnem področju ali 

so kako drugače povezani s temi področji. 

  

Sedež društva je na Cvenu 49A, v gasilskem domu, kjer imamo tudi svoje prostore.  

 

Grb društva je rakovica, kar je tudi simbol vasi Cven, ker je bilo v vasi že nekdaj večje število »vaških 

jam« oziroma po domače »kamenšnic«, iz katerih so kopali gramoz, v katerih je bilo tudi veliko rib in 

rakov. Danes je teh jam manj, še vedno pa so v njih raki. Prav zaradi tega je šaljivi vaški grb 

RAKOVICA. 

 
Slika 1 - Grb društva 

 

Trenutno je članov društva okrog 65. 

 

Naši najbolj znani običaji so: MIKLAVŽEVANJE, POKOP FAŠENKA, OBHOD SV. LUCIJE, FLORJANOVO, 

PETJE PODOKNIC (popevaje), POSTAVLJANJE ŠRANGE (zapiranje)… 

  

Aktivnosti s katerimi se ukvarjamo: pustovanje, kresovanje (vüzem), pohod k polnočki, srečanje 

»kelnarjev«, dan odprtih pivnic, martinovanje, ustvarjalno popoldne, silvestrovanje, pomoč 

sovaščanom, čistilne akcije, igranje hokeja na ledu, LAN party, pikniki, turnirji, paintball, taborjenje na 

Kolpi, spust po reki Muri, izleti… 
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Član Društva cvenskih čehov in diklin je lahko vsak, ki je doma na Cvenu, je dopolnil 15 let in ga 

starejši »čehi in dikline« na običaju »Florjanovo« sprejmejo med sebe. Članstvo mu preneha z 

zakonskim stanom. 

 

 
Slika 2 – Skupinsko fotografiranje članov društva, 2014 

 

 

Slika 3 - Predstavitev društva na "Občina praznuje", 2014 
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Fantovska skupnost na Cvenu nekoč in danes 
 

Znotraj celotne vaške skupnosti je fantovska skupnost imela neke vrste avtonomijo. Fant, ki je prestal 

vse preizkušnje na iniciacijskem sprejemu na "frjanovo", je tudi v očeh staršev postajal samostojnejši, 

saj je smel zvečer na vas. Položaj posameznika znotraj fantovske skupnosti je določala zlasti starost - 

čim starejši je fant bil, tem vidnejša vloga mu je pripadala. Recimo v vlogi škofa ob priložnosti 

miklavževanja je bil vodilni fant "prvi čéh" - v fantovski skupnosti. 

Fantovska skupnost je bila močno podrejena neformalni kontroli celotne vaške soseske predvsem pri 

dostojnem obnašanju, pozdravljanju, spoštovanju starejših ljudi, zlasti pa pri organizaciji šeg 

koledarskega kroga. Tudi obvezno udeležbo fantov pri majskih šmarnicah v cvenski vaški kapeli je 

soseska jemala kot redno utečeno dejanje, ki naj mladino tudi vzgaja.  
(dr. Miran Puconja, Slovenska kmečka kultura) 

 

Dandanes žal ta zavest med čehi ni 

več tako močno prisotna, saj se pozna 

vedno večji vpliv urbanizacije. Ni več 

toliko homogenega druženja čehov 

izključno iz vasi pač pa se le ti 

prepletajo z druženjem mladine tudi iz 

okoliških vasi in mest. Posledično tudi 

sam običaj »Florjanovo« izgublja na 

pomenu saj se ga nekateri fantje 

udeležijo zgolj zato, ker je to tradicija 

in ne želijo biti odklonski. Vendar kljub 

temu nekateri fantje še vedno 

jemljejo to tradicijo skrajno resno in 

še vedno delujejo v duhu druženja 

mladine na način, kot so ga poznali 

naši dedje. To so predvsem sinovi 

staršev, kateri so bili zavedni cvenski 

»čehi« oziroma cvenske »dikline«. 

 

Kljub vedno večjim vplivom mestnega 

načina življenja pa se nasploh še 

vedno trudimo ohraniti to zavest med 

»čehi in diklinami« in to izročilo, ki 

smo ga prejeli od naših pradedov, 

prenesti tudi na mlajše generacije. 

    

 

 

 

 

  

Slika 4 - Izročilo in napotki naših pradedov 
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15. OBLETNICA USTANOVITVE DRUŠTVA 
 

Letos mineva 15. let odkar je bilo uradno ustanovljeno DRUŠTVO CVENSKIH ČEHOV IN DIKLIN. Na dan 

26. 4. 1999 se je skupnost, do takrat znana pod imenom »CVENSKI ČEHI«, preimenovala v Društvo 

cvenskih čehov in diklin in takrat se je tudi uradno ustanovilo mladinsko društvo, katero aktivno 

deluje še danes. 

Skozi več kot stoletno tradicijo se je skupnost spreminjala, posodabljala in nadgrajevala. Vendar 

nekatere stvari ostajajo enake kot na začetku. Prav vsak član »cvenskih čehov in diklin« pa je 

sodeloval pri delovanju iz izvajanju običajev, kateri so se ohranili vse do danes in se prenesli tudi na 

mlajše generacije. 

 

Ob počastitvi tega dogodka smo v soboto, 30.8.2014 s pričetkom ob 17. uri, organizirali srečanje 

vseh, ki smo ali pa so kadarkoli bili cvenski čehi oz. cvenske dikline.  

 

Potek srečanja:  

Ob 16:30 so že začeli hoditi prvi povabljenci, kateri so bili najprej postreženi z aperitivom. Sledila je 

prijava, vpis v knjigo cvenskih fantov, in razdelitev društvenih majic. 

Potem so si lahko vsi ogledali pestro razstavo, katero so pripravile naše dikline. Razstava je bila 

tematsko urejena po naših najbolj znanih običajih in aktivnostih. Na razstavi so bile med drugim lutke 

oblečene v parklje, gonjače, ježovico, školnika, škofa, dekana, vdovo Lujziko in Poldeka Fašenka. 

Razstavljene so bile tudi fotografije, nekatere 

novejše druge pa starejše, tudi iz leta 1965. 

Obiskovalci so si lahko ogledali obe knjigi 

cvenskih fantov. Starejša ima zapise iz leta 

1929, novejša pa iz leta 1962 pa vse do danes. 

Zraven tega smo razstavili tudi knjigo dr. 

Mirana Puconja v kateri so večkrat omenjeni 

naši običaji in društvo. Veliko zanimanja pa je 

na razstavi vzbudil seznam, na katerem je 

statistika miklavževanja na Cvenu od leta 1962 

pa vse do danes. Na tem seznamu najdemo 

imena vseh, ki so kadarkoli sodelovali pri tem 

običaju pa tudi katero vlogo so odigrali. Prav tako 

so bili razstavljeni vsi pokali, medalje, zahvale in 

pohvale, katere smo prejeli na športnem in 

kulturnem področju.  

Ko so se vsi zbrali in namestili v zadružnem domu, 

okrog 18. ure, pa smo začeli z uradnim delom, ki 

je trajal dobro uro. Voditeljica Petra Slavinec je 

nagovorila vse zbrane, sledili so še govori 

predsednika društva Roka Nemca, dr. Mirana 

Puconja in prvega predsednika društva Andreja 

Rusa. 

Slika 5 - Razstava 

Slika 6 - Razstava 
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Za tem smo na kratko opisali naše društvo, zgodovino cvenskih čehov, potem pa smo predstavili še 

vse naše najbolj znane običaje: pokop Fašenka, zapiranje – postavljanje šrange, popevaje – petje 

podoknice, Florjanovo, miklavževanje in obhod sv. Lucije. Sprva jih je voditeljica na kratko opisala, 

sledil pa je zvočni ali video zapis, katerega je pripravil Iztok.  

Na koncu smo predstavili še vse naše aktivnosti, s katerimi se ukvarjamo zraven vseh običajev. 

Po predstavitvi je sledila podelitev zahval vsem, ki so vpisovali dogodke v knjigo cvenskih fantov in 

skrbeli, da so se običaji redno izvajali in prenašali na mlajše generacije.  

To so: Janko Polanič, Franc Kolbl, Janko Sabotin, Branko Rus, Jakob Sabotin, Franc Polanič, Boris 

Rus, Mirko Puconja, Janko Horvat, Davorin Filipič, Branko Nemec, Vidan Kocbek, Marko 

Štaman, Darko Dobrajnščak, Gorazd Polanič, Branko Macun, Tomaž Filipič, Primož Filipič, Denis Kosi, 

Andrej Rus, Tadej Mesarič, Miha Sovič, Aleš Ploj in Mateja Topolinjak. 

Zahvale so prejeli tudi vsi dosedanji 

predsedniki: Andrej Rus, Tadej Mesarič, 

Miha Sovič, Darko Babič in Aleš Ploj, 

posebni zahvali za 15-letno aktivno delo 

v društvu pa sta prejela Miha 

Sovič in Mateja Topolinjak.  

 

 

 

 

 

 

 

Sledilo je skupno fotografiranje, večerja, nato pa zabava do jutranjih ur ob živi glasbi ni družabnih 

igrah. 

 

 
Slika 8 - Srečanje vseh cvenskih čehov in diklin  

Slika 7 - Podelitev zahval 
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Na srečanje smo povabili preko 500 aktivnih in bivših cvenskih čehov in diklin, udeležilo pa se jih je 

okrog 200. Družili smo se mladi in starejši iz zelo različnih generacij med katerimi je bilo kar 74 let 

razlike. Najmlajši člani, katere smo šele letos sprejeli v naše društvo, so stari 15 let, najstarejši 

udeleženec pa je bil Jožef Makoter, kateri je star 89 let. 

 

 

 

Zahvala, ki jo je za ta dogodek zapisala Mateja: 

 

Društvo cvenskih čehov in diklin se Vam vsem zahvaljuje, da ste nam s svojo prisotnostjo polepšali 

praznovanje obletnice, ženskam za pecivo, ki so ga spekle, vsem cvenskim društvom za pomoč, 

krajevni skupnosti, donatorjem… V veliko veselje nam je, da se nas je zbralo v takšnem številu 

različnih generacij in ponosni smo na to, da smo vsakemu izmed vas narisali nasmeh na ustnice. 

Ponosni smo, da smo Cvenari in želimo si, da bi se v prihodnje vsi skupaj več družili na prireditvah, ki 

jih organizirajo naša društva. Tako kot so rekli že naši predniki – držati moramo skupaj – “Vsi za enega 

eden za vse”. 

Pa radi vas imamo!  

 

 

 

 

 

 
Slika 9 -  Cvenski čehi in dikline pojejo himno MI SMO PA CVENARI 
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ZGODOVINA IN ZAČETKI CVENSKIH ČEHOV 
 

Ime “cvenski čehi” ali “cvenski fantje” je staro že več kot stoletje. Po pričevanju nekaterih starejših 

vaščanov bi naj začetki segali kar več kot sedem generacij v preteklost. Na žalost pa o tem nimamo 

materialnega dokaza. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da “cvenski čehi” obstajajo od leta 1929, saj se je 

takrat začela pisati knjiga cvenskih fantov, katera se 

je ohranila vse do danes. Prvi zapis v knjigo je tako 

iz leta 1929, zapisal pa je Jakob Babič, takratni vodja 

te skupnosti. Za njim se je zvrstilo še 13 piscev v 

knjigo, med njimi trije še vedno živijo na Cvenu. 

 

V to knjigo sta se sprva vpisovala oba pomembna 

cvenska običaja - miklavževanje in Lucije, vpisovali 

pa so tudi govor, ki se je prebral na zapiranju, ko se 

je poročila cvenska diklina z ženinom, ki ni bil iz 

Cvena. Pri miklavževanju in Lucijah se je vpisalo kdo 

je imel kakšno vlogo pri tem običaju in tudi nekaj 

zanimivih podatkov: pri katerih hišah so se vse 

ustavili, kje so se oblačili, kje so bili postreženi… 

Skupaj je v knjigi 21 zapisov miklavževanja in 10 

zapisov Lucij, opisan pa je tudi običaj miklavževanja 

z evangelijem. 

Ta knjiga se je zapisovala vse do leta 1963, 

potem se je knjiga zaključila in začela se je pisati 

nova. To knjigo uporabljamo še danes in v njo 

vpisujemo vse običaje in zanimivosti. Z 

letom 1963 se je v knjigo začel vpisovati še običaj 

“Pokop Fašenka“, žal pa se je z letom 1966 

končalo vpisovanje Lucij, ker se od takrat ta 

običaj več ni izvajal. Mi smo leta 2008 ta običaj 

spet obudili in ga sedaj redno izvajamo. 

 

Z letom 1977 se je v knjigo začelo vpisovati tudi 

“Florjanovo“. V knjigi pa so opisani tudi kakšni 

zanimivi doživljaji in članki iz časopisov. Z 

letom 2003 se je v knjigo začelo 

vpisovati velikonočno kresovanje, z 

letom 2011 pa še “popevaje” – petje podoknic in »zapiranje« - postavljanje šrange, saj sta ta običaja 

postala zelo redka. “Pokop Fašenka” ima v novejši knjigi do danes 23 zapisov, miklavževanje pa kar 42 

Slika 10 - Prvi zapis v knjigo 

Slika 11 - Naš mali doživljaj 
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zapisov. Ker smo Lucije ponovno obudili šele leta 2008 ima do danes “le” 7 zapisov v knjigi. Bolj 

pogosti pa so zapisi “Florjanovega”, katerih je 32. 

 

Nekateri so pisali veliko in podrobno več let, drugi pa bolj malo. Žal se je tudi zgodilo, da je vmes kdo 

“pozabil” zapisati običaj v knjigo. Vseeno pa je vse shranjeno v tej knjigi, v katero je do danes 

pisalo 24 različnih oseb. 

Z letošnjim dnem pa bomo knjigo zaključili in že razmišljamo o tem, kako bi obe knjigi arhivirali in 

predvsem kje naj bi bili shranjeni. 

 

Ime “cvenski čehi” je seveda še danes v uporabi kljub temu, da se sedaj uradno imenujemo Društvo 

cvenskih čehov in diklin. Predvsem zaradi vpliva modernega časa in zaradi formalizacije so bili cvenski 

fantje na nek način prisiljeni, da se ustanovi formalna organizacija – društvo. Tako je nov mejnik v 

naši bogati zgodovini dan 26.4.1999, ko se je uradno ustanovilo DRUŠTVO CVENSKIH ČEHOV IN 

DIKLIN. Seveda pa se pri delovanju društva in izvajanju običajev ni kaj veliko spremenilo. Letos je tako 

minilo že 15 let odkar smo registrirani kot prostovoljno mladinsko društvo, ki deluje na ohranjanju 

starih običajev, šeg in navad, na športnem in kulturnem področju ali pa smo kako drugače povezani s 

temi področji. 

V tem času smo začeli izvajati oziroma se udeleževati še raznih drugih aktivnosti, ki so tako z leti 

postale že kar stalne. To so: pustovanje, društveni pikniki, paintball in “LAN party”. 

V zadnjih sedmih letih pa je društvo prešlo na še višji nivo saj smo postali zelo aktivni še na športnem 

in kulturnem področju, velik poudarek pa dajemo predvsem druženju. Tako smo začeli organizirati in 

se udeleževati raznih športnih turnirjev:odbojka na mivki, nogomet na mivki, nogomet na travi, igre 

brez meja v termah Banovci, dan športa na Cvenu, poletne igre na bazenu… Vsako leto pa 

organiziramo še: taborjenje na Kolpi (letos šestič), spust po reki Muri (letos četrtič), dan odprtih 

pivnic (letos tretjič), igranje hokeja na ledu, ustvarjalno popoldne (letos tretjič), izleti… Zraven tega se 

udeležujemo tudi raznih čistilnih akcij, krvodajalskih akcij, srečanj, sovaščanom pomagamo pri raznih 

opravilih (spravilo bal, cepljenje drv, trgatev, prekrivanje streh…). 

Kljub zelo pestremu dogajanju pa je seveda naše osnovno poslanstvo ostalo ohranitev in izvajanje 

starih običajev in prenos le-teh na mlajše generacije. 

Naš plan dela skozi leto je res zelo pester, radi se družimo in zabavamo. Pa četudi smo si po 

karakterju zelo različni, prav tako tudi po letih, ne moremo drug brez drugega in zato lahko rečemo, 

da za nas velja tisti stari rek: VSI ZA ENEGA – EDEN ZA VSE! 
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NAŠI OBIČAJI: 
 

MIKLAVŽEVANJE 
 

5. decembra, na predvečer godu sv. Nikolaja, nas obišče prvi izmed treh dobrih mož, ki v mesecu 

decembru razveselijo in obdarijo otroke – sv. Miklavž. Miklavževanje nosi ime po svetem Nikolaju, 

škofu, ki je živel v 4. stoletju v Mali Aziji. Umrl je leta 324, njegova popularnost pa je začela naraščati 

od 11. stoletja naprej, zlasti zato, ker je njegovo življenje 

razvilo vrsto ljudem priljubljenih legend o njegovi 

čudodelnosti in dobroti. Od vseh so najpogosteje 

uporabljene tri legende. Po prvi bi naj sv. Nikolaj trem 

hčeram revnega očeta ponoči skozi okno dal tri kepe 

zlata za doto in jim s tem zagotovil srečno prihodnost. Iz 

te legende verjetno izvira tudi obdarovanje, kepe zlata 

pa naj bi predstavljale jabolka, ki so bila kasneje značilna 

za obdarovanje ob miklavževanju. Tudi drugi dve legendi 

se nanašata na dobrodelnost in čudodelnost svetega 

Nikolaja. Pri drugi Miklavž pomaga študentom, pri tretji 

pa mornarje reši brodoloma, zato je bil dolgo zavetnik 

študentov, mornarjev, brodarjev in čolnarjev. 

Obdarovanje pa je sicer le del praznovanja, ki ga 

predstavlja predvsem obhod Miklavževe povorke. Skupaj 

s svojimi spremljevalci – župniki, kaplani, ministranti in 

parklji – hodi po vasi, od hiše do hiše in obiskuje otroke. 

Njegovi najbolj glasni spremljevalci – parklji, ki so 

utelešenje zla, so grozljivega videza in v otrocih vzbujajo 

strah. Prav to je tudi njihova naloga – prestrašiti in kaznovati poredne otroke, da bi bili v prihodnjem 

letu čim bolj pridni. 

Miklavževanje je bilo dolgo časa precej razširjen običaj tako v Sloveniji, kot tudi drugod po Evropi. V 

20. stoletju, predvsem po 2. Svetovni vojni, pa so oblasti ta običaj prepovedale in uvedle lik Dedka 

Mraza, katerega so prevzeli od Sovjetske zveze. Tako je miklavževanje potekalo ilegalno in je bilo tudi 

sankcionirano. Vendar to ni odvrnilo ljudi od ohranitve starega običaja in prenos le tega na mlajše 

generacije. Znova pa je miklavževanje javno zaživelo nekaj let pred osamosvojitvijo in je prisotno še 

danes. Na žalost pa je v času ilegalizacije običaj v nekaterih predelih države povsem zamrl, le redki pa 

so ga uspeli ohraniti v takšni obliki, kot so ga poznali naši predniki. Sedaj želijo različna turistična in 

druga društva ta običaj spet oživeti, vendar se žal že pozna vpliv modernizacije in običaj ni več enak 

kot je bil nekdaj. Naša vas pa je ena izmed redkih v kateri je običaj nemoteno potekal od vsega 

začetka pa vse do danes. Po pričevanju nekaterih starejših vaščanov sega izvajanje tega običaja vse v 

začetke devetnajstega stoletja, na žalost pa o tem nimamo materialnih dokazov. Zagotovo pa lahko 

trdimo, da na Cvenu miklavževanje izvajamo neprekinjeno vse od leta 1929 saj so se takrat vse 

aktivnosti cvenskih čehov začele zapisovati v knjigo, ki jo hranimo še danes. 

 

Slika 12 - Sveti Nikolaj 
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Na sam predvečer se zberemo že ob 15. uri in se počasi začnemo dogovarjati katero vlogo pri 

miklavževanju bo kdo imel. Pri samem običaju nas lahko sodeluje okrog 25, saj imamo toliko oblek. 

Zato nekateri  sodelujejo pri sami organizaciji, da poskrbijo za nemoteno izvajanje običaja. Vedno 

rabimo nekaj deklet, katere skrbijo da zbrani v gasilskem domu niso žejni in jim pripravijo tudi kak 

prigrizek, nekaj fotografov in snemalca, da celoten običaj tudi dokumentiramo. Vsak sodelujoči ima 

pri običaju točno določeno vlogo, za katero se že vnaprej ve kakšna je. Ko smo vsi oblečeni in 

pripravljeni na odhod, še zadnjič vse preverimo in se počasi odpravimo na pot do gasilskega doma, 

kjer bomo čez nekaj ur pred zbranimi otroci in starši ta običaj tudi prikazali. Na poti se ustavimo pri 

nekaterih hišah, kjer z darili razveselimo pridne otroke. Okrog 19:00 prispemo do gasilskega doma, 

kjer nas že z nestrpnostjo vsi pričakujejo. 

 

POTEK SAMEGA OBIČAJA: 

Pri v dvorano vstopi gospod Školnik in nagovori vse navzoče. Nato za njim po vrstnem redu vstopajo: 

župnik, kateri nosi palico, gospod Škof, dekan, evangelist, župniki, ministranti in nazadnje še 

ministrant, kateri drži knjigo. Ko gospod Školnik napove, da bomo poslušali evangelij, ki se bere na 

predvečer sv. Miklavža, se ministrant s knjigo vstane in gre k gospodu Škofu, kateri knjigo blagoslovi. 

Nato se postavi pred evangelista, kateri prebere evangelij. Če mu ministrant ne drži knjige pri miru, 

sledi krepka zaušnica. Po končanem branju 

ministrant še enkrat gre k gospodu Škofu, 

kateri še enkrat blagoslovi knjigo. Nato se 

vsi usedejo na že prej pripravljene stole. 

Školnik začne klicati otroke: »Pred gospoda 

Škofa naj prosim pride…« Vmes večkrat 

omeni:  »No, da slišimo ali ti grešniki znajo 

kaj moliti.« Parklji pa so ves čas 

pripravljeni, če bo slučajno treba ukrepati 

v primeru, ko kdo ne zna moliti ali pa je bil 

zelo poreden. Tako gospod Školnik ves čas 

kliče otroke pred gospoda Škofa. Pred 

gospodom Škofom otroci morajo klečati, v 

nasprotnem primeru pa zato 

poskrbi ježevka (»ježovica«), 

kateri je zadolžen za red in tišino 

v dvorani. Gospod Škof običajno 

vpraša otroke, če so bili kaj pridni, 

ali so se med letom kaj novega 

naučili, če ubogajo starše in ali 

znajo kaj moliti. Pridni otroci se 

nato vrnejo na svoja mesta, za 

poredne pa je potrebno poklicati 

parkelje, ki pridejo po njih in jih 

odnesejo. Ko so že vsi bili pred 

gospodom Škofom začne ježevka 

počasi nositi darila k 

Slika 14 - Branje evangelija 

Slika 13 - Miklavževanje, 2013 
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ministrantom, kateri jih podajajo naprej vse do gospoda škofa. Nato gospod Školnik začne klicati 

otroke in ti si začnejo hoditi po darila. Seveda samo pridni, za vse ostale pa   poskrbijo parkelji. Ko se 

to konča in se vsi spet usedejo na svoja mesta, gospod Školnik predstavi oba  parkelja: »Mlajši je star 

350 let in prihaja iz Bosne, starejši pa je star 750 let in prihaja iz Srbije. Čep rav po narodnosti ne 

spadata zraven, pa se kar dobro razumeta. Poglejte kako se jahata!« Nato prideta oba parkelja počasi 

eden na drugem v  dvorano, da si ju lahko pobliže ogledajo. Seveda ju še vedno  za verige držijo 

gonjači. Potem pa kar naenkrat vsi skočijo vsak na svojo stran pograbijo »poredne« in jih odnesejo. 

Na koncu še gospod Školnik vsem 

zbranim obljubi: »Če ne boste pridni se 

vrnemo že jutri, če pa obljubite da boste 

pridni pa čez leto dni. Pa hvaljen bodi 

Jezus Kristus.« S temi besedami se tudi 

počasi zaključi ta obred. Parklji še nekaj 

časa zunaj čakajo, da koga ujamejo, ostali 

pa se že pripravljajo na skupinsko 

fotografijo. Po končanem fotografiranju 

si slečemo obleke in jih pospravimo. Nato 

sledi družabno srečanje do poznih 

večernih ur. 

 

Potek samega običaja se med leti ni kaj dosti spremenil in se še danes izvaja skoraj povsem enako kot 

pred stoletjem. Razlika je samo v tem, da sedaj običaj poteka v gasilskem domu pred veliko množico 

zbranih obiskovalcev, včasih pa je Miklavž s svojim spremstvom hodil le od hiše do hiše. 

 

 
Slika 16 - Pridni otroci 

 
Slika 17 - Poredni otroci 

 

 

 

Slika 15 – Miklavževanje, 1965 
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OBHOD SV. LUCIJE 
 

Obhod sv. Lucije ali skrajšano Lucije (“Licije”) so stari ljudski običaj, ki je ponovno oživel v zadnjih letih 

in so zelo podobne miklavževanju. Obleke in liki so skoraj enaki kot pri miklavževanju, le da sta zraven 

še dva lika: sv. Lucija (“Licija”) in “Čikopala”. 

Na predvečer sv. Lucije (13.december) 

se našemimo v dekana, župnike, 

ministrante, školnika, sv. Lucijo, 

čikopalo in parkelje. Nato gremo po 

vasi, kjer hodimo od hiše do hiše in 

predstavljamo sv. Lucijo. Vaščani so 

zelo veseli, ker smo se spet spomnili 

na ta stari običaj in ga prikazali tako, 

kot je to potekalo nekoč. Seveda na 

koncu obdarimo pridne otroke s 

skromnimi darili. 

V času med svetovnima vojnama so 

bili na Cvenu še zelo živi obhodi »licij«, 

na predvečer svete Lucije (13. 

decembra). Sestav »licij« je bil zelo 

podoben onemu pri »parklih«, le da je 

namesto škofa nastopal dekan, znotraj zbora obhodnikov pa tudi ni bilo bipolarnega nasprotja med 

»dobrim« škofom in nevarnimi »parkli«. Maskirani v »parkle« 

v ožjem pomenu besede tudi niso bili več agresivni. Pri 

obredu so se le pokazali. Med obredom, ki je bil povsem 

podoben onemu pri miklavževanju, so prav tako prebrali 

evangelij, ki se je bral v cerkvi na predvečer svete Lucije, nato 

pa so otroci, pa tudi odrasli, prihajali na skušnjo pred 

»gospoda dekana«. Med tem je maskirana oseba »čikopala«, 

oblečena v bele spodnje krilo »untrčko«, s svinjskimi očmi na 

krožniku in vilicami v rokah vihtela proti prestrašenim 

otrokom. V tem je bila izražena grožnja, da jim bo izkopala 

oči, če ne bodo pridni. Ves obred je bil osredotočen na zadnji 

dogodek, ko so pokazali sveto Lucijo »Licijo«. Vodilo jo je belo 

oblečena oseba. To je bila visoka bela prikazen, ki je glavo, 

podobno mrtvaku z izkopanimi očmi, dvigala in spuščala ter 

vihtela z njo v levo in desno. To je delal fant, prekrit z belo 

rjuho, ki je v roki držal bučo, preoblikovano v mrtvaško glavo, 

v kateri je gorela sveča. Ta prizor je poudarjal trpljenje svete 

Lucije. Na koncu so otroci prejeli darila, ki pa so bila skromnejša od onih pri miklavževanju, recimo 

bombone in piškote.  

Prvinska simbolika »licij« je najverjetneje povezana s keltskim in sploh indoevropskim kultom 

vračanja mrtvih prednikov. Že v 6. stoletju pred našim štetjem so se kelti poslavljali od starega leta s 

praznikom Samheim (Praznik sonca, ki se je začel na večer 31. oktobra.) Ta praznik je naznanjal konec 

poletja in žetve. Sonce se je odmaknilo mrzlim in temnim dnevom. Živela je vera, da je v tej noči bog 

Slika 18 - Obhod sv. Lucije, 2013 

Slika 19 - "Čikopala" 
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smrti dovolil rajnim vrnitev na zemljo, da bi jo napolnili s smrtjo in strahom. Na tisto noč se je 

zabrisala razlika med živimi in mrtvimi, vsi so se pomešali med seboj. Verjeli so, da so duše nekaterih 

ujete v telesih divjih živali. Tudi so verjeli, da se tisto noč hudobni duhovi in druge pošasti prišle na 

dan, da bi ustrahovali ljudi. Zato so maskirani ljudje uprizarjali prizore, ki so zbujali strah; na ta način 

bi bili podobni hudobnim duhovom in bi se jih tako lahko ubranili. Ker je pogansko izročilo živelo tudi 

v naših prednikih, je krščanstvo prvotni poganski kult časovno premaknilo v čas godovanja svetega 

Miklavža in Lucije ter z njima dodalo krščansko vsebino. 

Tudi »licija« predstavlja mrtvaško glavo. Močno nas spominja na anglosaški praznik »halloween« – z 

njegovim simbolom izrezljano bučo. Prav tako so »parkli« maskirani v podobe, ki nekoliko spominjajo 

na ovna ali govedo (»parkl« hodi po štirih kot žival, oblečen ima ovčji kožuh.), v krščansko vlogi 

hudiča. Tako tudi »parkli« v podobi teles živali simbolizirajo vračanje prednikov. Njihovo rjovenje 

deluje kot strašljivi glasovi iz podzemlja. 

(Povzeto po knjigi SLOVENSKA KMEČKA KULTURA – Na Cvenu od zemljiške odveze do začetka tretjega 

tisočletja, avtor: dr. Miran Puconja) 

 

Kdo sploh je sv. Lucija? 

Sveta Lucija je bila krščanska mučenka in svetnica, rojena leta 284 v 

kraju Sirakuze (današnja Sicilija), umrla pa je leta 304. 

Sveta Lucija (tudi Lukia), je bila premožna mlada krščanska 

mučenka, ki jo kot svetnico častijo tako katoliški kot tudi 

pravoslavni kristjani. Po starem julijanskem koledarju (pred letom 

1582) je godovala 22. decembra, ki je najkrajši dan v letu. Sedaj 

pa njen god praznujemo 13. decembra. V smislu čaranja naj bi 

zimskemu soncu dala moč, da bi ponovno gorelo. Poleg tega je 

zaradi imena, ki prihaja iz besede latinske »lux« (luč, svetloba), tudi 

zavetnica vseh slepih in slabovidnih. 

Lucija je ena izmed zelo redkih svetnikov, ki jih praznujejo 

pripadniki luteranskih cerkva, posebej še med skandinavskimi 

narodi, ki na dan svete Lucije praznujejo njen god s številnimi 

elementi germanskega poganstva.  

 

Njeno življenje 

Njen življenjepis nam pravi, da je bila Lucija kristjanka v času Dioklecijanovega preganjanja. Znana je 

legenda, da si je sama izkopala oči in jih poslala svojemu zaročencu, da bi se ga znebila. Zaradi 

obljube devištva Bogu, je zavrnila poroko s poganom in je svojo doto razdala ubogim, njen nesojeni 

mož jo je kot kristjanko ovadil guvernerju Sirakuz. Ker je čudežno niso mogli ne premakniti ne sežgati, 

so jo stražarji zabodli in tako ubili. 

Najstarejši zapis o njej je iz 5. stoletja. Po srednjeveških zapisih naj bi ji pred smrtjo iztaknili oči. Do 

leta 1861 so bile njene relikvije v cerkvi, njej posvečeni v Benetkah; po rušenju, so bile prenešene v 

cerkev San Geremia (Svetega Jeremije). 

(Povzeto po spletni strani Wikipedia) 

 

  

Slika 20 - Prispodoba sv. Lucije 
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POKOP FAŠENKA 
 

»Pokop Fašenka« je naš tradicionalni običaj, ki ga izvajamo dva dni po pustnem torku – torej v 

četrtek. 

Pred samim običajem je potrebno pregledati vse obleke in rekvizite ter jih po potrebi popraviti 

oziroma kupiti nove. Tako skoraj vsako leto zakrpamo nekaj oblek in kupimo nekaj novih mask. 

S “Pokopom Fašenka” se tudi uradno 

zaključi pustno rajanje, katero običajno 

traja vse od sobote. 

Pri tem običaju se našemimo v celoten 

žalni zbor (župnik, nosači, zastavonoša, 

trobentač, vdova Lujzika, spremljevalci, 

nosač križa…) in žalujemo za pokojnim 

»Poldekom Fašenkom« (ponazoritev 

pustovanja), katerega naredimo iz slame, 

ga oblečemo v oblačila, položimo na 

nosila in ga nosimo na nosilih vse do 

kraja kjer ga na koncu skurimo. Sprva 

gremo po vasi gor in dol, na koncu pa se dokončno 

poslovimo od njega pri vaški kapelici. Prebere se tudi govor, 

trobentač pa zaigra tišino. 

Med obredom vsem prisotnim postrežemo s pijačo, po 

končanem obredu pa vse sodelujoče in vse prisotne 

povabimo na bograč, katerega pripravijo članice društva. 

 

 

 

 

 

  

Slika 21 - Pokop "Fašenka", 2014 

Slika 22 - Kurjenje Poldeka 

Slika 23 - Pokop "Fašenka", 1965 
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PETJE PODOKNICE – POPEVAJE 
 

Ko se poroči kateri izmed vaščanov Cvena mu člani našega društva priredimo petje podoknice in se 

tako s tem običajem poslovimo od njega saj od poroke naprej več ni cvenski čeh (oz. diklina). 

Petje podoknice se prične v večernih urah, ko se fantje najprej zberemo skupaj na že vnaprej 

dogovorjenem mestu. Okrog 22. ure pa se odpravimo k bodočemu ženinu oz. nevesti domov, se 

postavimo pod njegovo/njeno okno in pričnemo peti pesmi – podoknice. 

Sprva zunaj pod oknom zapojemo 2-3 pesmi, 

nato pa se nam pridruži tudi bodoči 

ženin/nevesta in z nami zapoje nekaj 

naslednjih pesmi. Po odpetih približno 10 

pesmih pa nas povabijo naprej na pogostitev. 

Ob odhajanju do mize vedno zapojemo našo 

pesem “Mi smo pa Cvenari“. 

Po pogostitvi se nadaljuje s petjem pesmi vse 

do poznih večernih ur. 

Ko ura odbije polnoči, dobi bodoči 

ženin/nevesta spominsko darilo od Društva 

cvenskih čehov in diklin. Darilo običajno 

izroči predsednik, kateri tudi zaželi 

bodočemu ženinu/nevesti obilo sreče v 

zakonskem stanu in se mu/ji zahvali za dosedanjo aktivno sodelovanje v društvu. S tem se na nek 

način že poslovimo od njega/nje, saj po poroki ni več 

član/članica našega društva. 

Če se podoknica poje pri čehu (fantu) se za njega 

pripravi še lesen križ, na katerega ga zvežemo in ga 

potem nosi po vasi. Običajno je na tej poti štirinajst 

postaj, kjer se za hip ustavimo, da se bodoči ženin 

malo spočije, zapojemo pesem, potem pa 

nadaljujemo pot do druge postaje. Ko se vrnemo 

nazaj vsi skupaj še enkrat nazdravimo, zapojemo 

pesem, nato pa ženina odvežemo iz križa. 

Sledi petje in zabava do zgodnjih jutranjih ur. 

 

                         

 

 

  

Slika 24 - Petje podoknice, 2013 

Slika 25 -  Nošenje križa 
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ZAPIRANJE – POSTAVLJANJE ŠRANGE 
 

Zapiranje ali postavljanje šrange je običaj, ki se izvaja na dan, ko se poroči cvenska diklina z ženinom, 

ki ni iz Cvena. Bodoča nevesta se na ta dan doma pripravlja na poroko in čaka, da pride bodoči mož s 

pričo in svati po njo, da jo popelje do oltarja. 

Seveda pa je cvenski čehi ne pustimo kar tako 

odpeljati iz Cvena. Zato ženinu postavimo 

šrango (cestno zaporo s traktorjem in prikolico), 

da ne more do neveste. Ker smo jo na Cvenu 

toliko let čuvali in skrbeli za njo, smo opravičeni 

do minimalne odkupne klavzule za nevesto. Na 

začetku ta klavzula znaša 100.000€. 

Potem se začnejo pogajanja med svati in nami, 

ženin pa z raznimi uspešno opravljenimi 

nalogami ali igrami to ceno postopoma 

zmanjšuje, dokler se z njo ne strinjata obe strani 

– cvenski čehi in svatje. 

Nato se ženinu prebere govor, ki je za ta običaj 

zapisan v knjigi cvenskih fantov. Na koncu se v 

knjigo podpišeta ženin in njegova priča, zapiše pa 

se tudi znesek, katerega plača za svojo nevesto. 

Ko poravna odkupno klavzulo pa se zapora 

umakne, da ženin končno lahko pride do svoje 

izbranke. 

 

  

 
Slika 28 – Zapiranje, 2013 

Slika 26 – Zapiranje, 1963 

Slika 27 – Zapiranje, 1982 
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FLORJANOVO 

FLORJANOVO NEKOČ 

Fantovska šega "frjanovega" je bila v zvezi z zaveznikom proti 

ognju, svetim Florjanom. Na Cvenu je veljalo pravilo, da mora na 

domačem ognjišču na ta dan zakuriti moški. Zato so se vaški fantje 

razdelili po hišah, kjer so po opravljenem netenju ognja dobili 

darove: jajca, mast, pijačo. Darovi so bili namenjeni za 

"frjanovsko" večerjo. 

Na dan pred godom svetega Florjana so opravili postopek 

sprejemanja mladih fantov v fantovsko skupnost. Na večer so 

starejši fantje šli k šmarnicam, mladi fantje pa so zakurili kres; za 

vsakega, kolikor je bilo odraslih, pa so morali narediti stol iz drv 

polen. Vsak mlad fant je zase pripravil poleno z ostrimi robovi, na 

katerega je kasneje moral poklekniti pred vsakim odraslim fantom 

"čéhon" in ga prositi za sprejem v skupnost odraslih fantov. Pri 

tem mu je vsak naložil neko oviro, ki jo je moral premagati, recimo 

Milan Golob, ki je bil sedlar, je moral prinesti konjsko uzdo, Franc 

Škrobar pa od Licijine Micke z drugega konca vasi vedro vode. 

Hkrati si je vsak fant-prosilec že prej poiskal botro »kumo" iz vrst 

cvenskih deklet "puc", ki ga je zagovarjala. Do polnoči mlad fant ni 

smel popiti niti kaplje, saj je bil še "židof" (se pravi žid), torej 

nekronan. Kronanje je bilo okrog polnoči, ko je vsak 

fant dobil na glavo venec iz kopriv. 

Eden od poročenih mož v vasi pa je bil za starešino. Na večerji, ki 

je sledila v kaki kmečki hiši in na kateri so bili vsi fantje in dekleta 

iz vasi, je vsem skupaj tudi spregovoril, poudarjal poštenost, 

predvsem pa, naj nikogar ne spustijo v vas, da bodo predvsem vsa 

dekleta ostala v vasi. Tako se tudi z navzočnostjo odrasle osebe pri 

stvareh, ki so se tikale le mladih, potrdila neformalna kontrola 

vaške skupnosti. 
(dr. Miran Puconja, Slovenska kmečka kultura) 

 

 

  

Slika 29 - "Florjanovo" nekoč 
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FLORJANOVO DANES 

Na večer tega dne se "stori čehi" zberejo pri gasilskem domu, mladi fantje "mlodi čehi" – prosilci oz. 

frjaneki, kot jim sedaj rečemo,  pa ta čas že iščejo drobno vejevje "šibje" za pripravo kresa. Že nekaj 

dni pred tem si vsak prosilec poišče botra "kumeka" in botro "kumiko", ki ga bosta zagovarjala. 

Potem ko je kres pripravljen (tega frjaneki navozijo že nekaj dni prej)  pride eden od prosilcev k 

"storin čehon" s prošnjo: "Dober večer, drogi cvenski čehi! Či léhko vužgemo kres?" Prvič in drugič ga 

zavrnejo, potem pa ponavadi dovolijo. Ko kres že gori, pridejo povabit "store čehe" na 

kres. Dekleta "dikline", ki so se ta čas tudi zbrale pri gasilskem domu, ostanejo tam. Ob petju pesmi 

se "stori čehi" odpravijo na kres in ob njem s petjem nadaljujejo. 

"Mlodi čehi" tedaj dobijo nalogo prinesti takoj čim več na trikotnik 

cepljenih poIen. Ko polena prinesejo, jih najbolj izkušen in 

spoštovan cvenski "čeh" pregleda in izbere najostrejšo, ostale pa 

vrže na kres ter fantom pokaže in pove, kako naj prosijo. Na tem 

ostrem polenu morajo kleče pred gorečim kresom "mlodi čehi" v 

spodnjicah "v gatah" prositi cvenske "čehe": "Drogi pošteni cvenski 

čehi, jaz bi vas lepo prosijo, či bi vas sploh léhko prosijo, ka bi vas 

prosijo, ka me vzémete med sébe." Prosilec prošnjo ponavlja tako 

dolgo, dokler mu vsi "stori čehi" ne pritrdijo: "Dobro je!" Vsakega 

prosilca zagovarja njegov boter, ko ga drugi obtožujejo napak, kot 

so, da ne pozdravlja in podobno. Po končani prošnji mora "mlodi 

čeh" opraviti še zadano nalogo. Eden, navadno tisti, ki imajo doma 

gorice, mora prinesti pet litrov vina, in je do naslednjega 

florjanovega določen za kelnarja. Drugi mora prinesti dve košari ali 

ene »lucne« kopriv, tretji mora pripeljati kmečki voz – »kola«. S temi kolami se stori čehi peljejo gor 

in dol po vasi, mlodi čehi pa kola porivajo. Če je prosilcev več je na razpolago še več nalog. Recimo 

kak mora prinesti lesene vile – »rasohe«, v bližnji mlaki ujeti in prinesti najglasnejšo žabo, prinesti 

balo slame z belo in balo slame z modro vrvico...  

Ko je ta del končan, vsa fantovska druščina odide v gasilski dom, 

ko "čehi" prosilci morajo prositi še pri dekletih. Prosijo prav tako 

posamično kleče na metlinem držalu "štili" v koprivah, prav tako 

v spodjicah. Prošnja je malo drugačna kot pred "storimi čehi", in 

sicer prosi, da ga sprejmejo med sebe, drugič nad sebe in tretjič 

pod sebe.  

Ob prošnji ga "čeh"  - postrešček krasi s koprivami, ki jih po njem 

posipava z rasohami. Zagovarjata ga boter in botra - boter stoji 

ob njem v oporo, botra pa skuša vplivati na fante, da ga ne bi 

preveč popikali s koprivami. Na koncu mu da botra na glavo 

venec, spleten iz rož. Sledi prenos natakarske funkcije od starega 

natakarja na novega. Najprej pije iz petlitrske steklenice stari 

natakar, nato pa novi. Vsak na novo potrjeni "čeh" izpije še 

tradicionalni cvenski napitek "zemljetres". Potem pa še novopečeni »čehi« peljejo starejše čehe in 

dikline na vožnjo s »kolami« po vasi kjer fantje vso pot prepevajo pesmi. Ko se vrnejo sledi zabava, ki 

traja do jutranjih ur. 

 

Slika 30 - "Mlodi čeh" prosi pred 
starejšimi "čehi" 

Slika 31 - "Mlodi čeh" prosi pred 
diklinami 
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"Novi čeh" si je s tem postopkom zlasti v času pred 

razkrojem tradicionalne vaške skupnosti pridobil 

nekaj pravic, ki jih prej ni imel. Zvečer je smel "na 

vas" (dovoljeno mu je bilo ponočevanje), česar do 

sprejetja med "čéhe" ni smel, in ti so ga, če se je 

pojavil med njimi, spodili domov; dalje se je lahko 

družil z dekleti in mlajši so ga morali pozdravljati.  

Seveda je tak prehod iz otroka v fanta v 

novosprejetih "čehih" vzbujal posebno 

samozavest in zavest pripadnosti "čehon" je 

bila dovolj resna. Že to, da je skupaj z drugimi 

fanti lahko sodeloval pri postavljanju 

"šrange", šel pet nevesti pod okno in bil 

udeležen pri pokopu pusta, miklavževanju, 

»parklih« in lucijah, je bilo veliko. Fantje so se 

zvečer po delu zbirali na vasi ponavadi na 

stopnicah pred hišo kakega fanta, večkrat so 

tudi zapeli. 

 

   

 

 

 
Slika 34 - Skupinska fotografija iz "Florjanovega", 2014 

 

 

Slika 32 - "Zemljetres" 

Slika 33 - Vožnja s "kolami" 
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NAŠE AKTIVNOSTI:  
 

Pustovanje v Ljutomeru in na Cvenu 
 

V času pusta se vsako leto udeležimo pustne povorke v Ljutomeru na pustno nedeljo, na sam pustni 

torek pa se našemimo in obiščemo nekaj hiš na Cvenu in v sosednjih vaseh. 

Cilj pustovanja je, da ohranjamo tradicijo pustnega rajanja in prepoznavnost našega društva in vasi 

Cven. 

 

 
Slika 35 - Pustovanje, 1964 

 
Slika 36 - Fašenk v Lotmerki, 2014 

 

Kresovanje – »VÜZEM« 
 

Vsako leto na velikonočno soboto kurimo kres in pokamo s karbidom. Že nekaj tednov prej vozimo 

odpadni les in šibje, čistimo gozdove, vaščanom odvažamo šibje od rezanja sadnega drevja in trte. 

Kresovanje se začne že na velikonočni petek, ko se poka in pripravlja za soboto. Po navadi postavimo 

šotor, saj nam zadnja leta vreme ni ravno naklonjeno. V soboto zvečer, ko prižgemo kres, pridejo 

vaščani in tudi ljudje iz okoliških krajev. Skupaj kaj popijemo, zapojemo in zaplešemo.  V nedeljo se 

pokanje nadaljuje, v ponedeljek pa sledi pospravljanje. 

 

 
Slika 37 - Kresovanje, 2012 

 
Slika 38 - Kresovanje, 2014 
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Paintball in pikniki 
 

Paintball je adrenalinska igra v kateri sodelujejo tako fantje kot dekleta. Za paintball pravijo, da je 

najhitreje rastoči šport na svetu. Paintball se igra z markerjem s katerim se igralci s pomočjo paintball 

kroglic markirajo. Markerji delujejo s pomočjo zraka ali CO2-ja. Obvezna oprema pri igranju paintballa 

je zaščitna maska.  Večkrat letno odpravimo v Petanjce ali Kog, kjer je igrišče za to igro. Po nekaj 

igrah, si privoščimo tudi piknik. Piknik pa si večkrat privoščimo tudi v poletnih časih, ko na igrišču 

zaigramo še odbojko ali nogomet, potem pa si spečemo kruh, koruzo, krompir… 

Cilj  je predvsem druženje in moštveno sodelovanje na tej adrenalinski igri. Vsak tak projekt je 

pomemben za društvu, saj je namenjen predvsem sprostitvi in da vsakemu članu nov zagon za delo v 

društvu. 

 

 
Slika 39 - Društveni piknik, 2013  

Slika 40 - Paintball, 2011 

 

Igre brez meja 
 

Skozi poletne mesece se v termah odvijajo Igre brez meja na bazenu in na prostem. Na sodeluje več 

ekip. Zmagovalci se uvrščajo v polfinale, najboljših 6 ekip pa se pomeri v finalu. Do zdaj smo 

sodelovali vsako leto na igrah in se zmeraj uvrstili v finale.  

Igre si vsakokrat ogleda veliko število obiskovalcev term Banovci iz celotne Slovenije pa tudi iz drugih 

držav. To je za naše društvo zelo pomembno, saj društvo in vas Cven predstavimo v dobri luči celi 

Sloveniji in svetu. 

 
Slika 41 - Skupinska iz Iger brez meja - 2. Mesto, 2012 

 
Slika 42 - Igra v vodi 

 



22 | S t r a n  
 

 Čistilne akcije, prostovoljstvo in pomoč vaščanom 

 

Udeležujemo se čistilnih akcij, še posebej Očistimo Slovenijo, pomagamo sovaščanom pri raznih 

opravilih: spravilo sena in slame, pobiranju krompirja, trgatve, čiščenje gozdov, cepljenje drv, odvoz 

šibja, spravilo žita, prekrivanje strehe…  Skupaj se udeležimo tudi krvodajalske akcije in pomagamo 

drugim društvom na Cvenu pri raznih prireditvah. Radi sodelujemo s sovaščani in tako pokažemo, da 

tudi mladi vemo delati različna opravila  in  da znamo skrbeti za naravo.  

 
Slika 43 - Očistimo Slovenijo, 2010 

 

 
Slika 44 - Spravilo slamnatih bal, 2010 

 
Slika 45 - Delovna akcija – cepljenje drv, 2013 

 

 
Slika 46 - Odvoz odpadnega šibja, 2012 

 
Slika 47 – Trgatev, 2014 

 
Slika 48 - Stiskanje grozdja – »prešanje«, 2014 
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Taborjenje na Kolpi in spust po Muri 
 
Vsako leto gremo taborit na Kolpo. Tam si postavimo šotore, kuhamo si na ognju, uživamo v naravi, 

plavamo, ribarimo in si krajšamo čas ob igranju odbojke, nogometa in balinanja. 

Vsako leto v mesecu septembru organiziramo spust po reki Muri z rafti. To traja skoraj cel dan, saj se 

spotoma ustavimo, si zakurimo in kaj spečemo. Ohladimo pa se tudi v reki, plavamo,  se zabavamo in 

tudi kaj zapojemo. 

 

 
Slika 49 - Taborjenje na reki Kolpi, 2012 

 
Slika 50 - Spust po reki Muri, 2012 

 
     
          

Dan odprtih pivnic in ustvarjalno popoldne 
 
V mesecu novembru organiziramo kratek pohod, kjer gremo od kleti do kleti v vasi Cven in 

»sprobamo« novo vino, predvsem gre tu za »domačo rdečko«. Naše dikline pa nam tudi pripravijo 

kakšno domačo pecivo ali pogačo. Vsak gospodar pove par besed o vinu, koliko trsov imajo itd, 

potem skupaj kaj zapojemo in po degustaciji vina gremo dalje. 

Pred prvo adventno nedeljo cvenske dikline pripravimo ustvarjalno popoldne na katerega povabimo 

tudi mame, babice in prijateljice. Skupaj naredimo adventne venčke in božični okras, si izmenjujemo 

ideje in se imamo fajn. 

 

 
Slika 51 - Dan odprtih pivnic, 2012 

 
Slika 52 - Ustvarjalno popoldne, 2012 
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     Pohod k polnočnici in silvestrovanje 

 
Vsako leto na predbožični večer organiziramo pohod z baklami k polnočnici v  cerkev sv. Janeza 

Krstnika v Ljutomer. Zberemo se ob 21:30 pred vaško kapelico, od koder se začne naša pot do cerkve. 

Po končani polnočnici, pred cerkvijo vsi vzamemo »Luč miru« in se počasi vrnemo domov. 

Na silvestrovo že nekaj let zaporedoma v gasilskem domu na Cvenu organiziramo silvestrovanje in se 

tako skupaj poslovimo od starega leta ter pričakamo novo. Na silvestrovanje povabimo vse člane 

društva in njihove prijatelje. Malo pred polnočjo pa se vsi skupaj zberemo pred vaško kapelico, kamor 

pridejo tudi ostali vaščani. Tu se vsako leto vidi tudi lep ognjemet, ki ga pripravi naše društvo. Ko ura 

odbije polnoč pa si vsi zaželi vse najboljše v prihajajočem letu. Nato se vrnemo v gasilski dom, kjer 

sledi prijetno druženje do poznih ur.  

 

 
Slika 53 - Pohod k polnočki, 2011 

 
Slika 54 - Silvestrovanje, 2013 

 

 

»Lan party« in turnir v pokru 
 
V društvenih prostorih organiziramo računalniške delavnice, na katerih  preko spleta igramo  igre, 

poleg tega pa tudi poučimo o računalništvu vse tiste, ki se ne spoznajo na računalnike, o osnovah 

računalništva in varni uporabi interneta.  

Letos smo organizirali turnir v igranju pokra, včasih pa organiziramo tudi turnir v igranju šnopsa. 

 
Slika 55 - "LAN party", 2010 

 
Slika 56 - Turnir v pokru, 2015 
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Športne aktivnosti in družabne igre 
 

ODBOJKA NA MIVKI: Vsako leto sodelujemo v poletni ligi odbojke na mivki, gremo na razne turnirje 

in tudi samo organiziramo kakšen turnir. 

NOGOMET NA MIVKI: Udeležujemo se raznih turnirjev v nogometu na mivki pa tudi sami 

organiziramo take turnirje. 

DAN ŠPORTA NA CVENU: Vsako leto se udeležimo tega dne, ki ga organizira ŠD Cven in s svojim 

znanjem zmagujemo pri odbojki, balinanju in nogometu. 

SMUČANJE: Pozimi si organiziramo in skupaj gremo na smučanje, po navadi na Roglo. 

HOKEJ NA LEDU: Na vaški jami si uredimo igrišče in igramo hokej. Včasih dobimo tudi kakšne 

nasprotnike in takrat igramo pravo tekmo. 

Udeležujemo se še raznih turnirjev, družabnih iger, tekmovanj v kuhanju kisle juhe…. 

 

 
Slika 57 – Liga odbojke na mivki - 1. mesto, 2012 

 

 
Slika 58 - Hokej na ledu, 2011 

 
Slika 59 - Družabne igre - 1. mesto, 2013 

 

 
Slika 60 - Dan športa na Cvenu - 1. mesto, 2012 
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Slika 61 - Kuhanje kisle juhe - 1. mesto, 2014 

 

 
Slika 62 - Smučanje na Rogli, 2013 

 
Slika 63 - Turnir v nogometu na mivki - 2. mesto, 2010 

 
Slika 64 - Rekreacija odbojke 

 

Srečanje »kelnarjev« 
 

Vsako leto na našem običaju »Florjanovo«, ko sprejemamo nove člane v društvo, izmed vseh 

kandidatov – »Florjanokov« izberemo oz. določimo enega izmed njih za »KELNARJA«. Ta vloga 

običajno pripada čehu, ki se največ druži s starejšimi člani oz kateri ima gorice ali brajde. Njegova 

naloga pa je, da do naslednjega »Florjanovega« na vseh običajih in aktivnostih skrbi, da nobeden 

izmed starejših čehov ni žejen.  

Leta 2007 se je porajala ideja, da bi organizirali srečanje vseh »kelnarjev«. Tako smo v mesecu 

novembru povabili vse bivše »kelnarje« na družabno pogostitev z večerjo. Tudi v letu 2008 je bilo 

organizirano srečanje »kelnarjev« kjer pa smo se dogovorili, da bomo to srečanje ponavljali na 5 ali 

10 let in ne vsako leto. 

 
Slika 65 - 1. srečanje kelnarjev, 2007 

 
Slika 66 - 2. srečanje kelnarjev, 2008 
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To smo mi - CVENSKI ČEHI IN DIKLINE 
 

Vsako leto se najde za nas kaj novega pa naj bo to na športnem, kulturnem ali izobraževalnem 

področju. 

Ponosni smo na to, da dobro zastopamo našo vas Cven, da smo prepoznavni po celotni občini 

Ljutomer in tudi drugod. Ohranjamo običaje, ki so jih začeli že naši predniki pred več 100 leti in na to 

smo zelo ponosni. Trudili se bomo, da bodo ta ponos in vse te običaje prevzeli bodoči cvenski čehi in 

dikline ter da jih bodo ohranjali še dolga leta. 

 
 

 
Slika 67 - Skupinska fotografija v novih društvenih majicah, 2014 

 
 

 
Slika 68 - Nove društvene majice 

 

 

 
 
 
 
 
 

»Če bi se lehko 

še enkrat rodijo, 

nejrejši CVENAR 

bi bijo!« 

 


