
Novoletni koncert v Kotljah 
Svet ima za velike tiste ljudi, ki v srečnih okoliščinah store kakšno zelo vidno 
veliko dejanje. V modernem času so se vrednote zelo zamenjale. Na vidnem 
mestu so ob politikih še gospodarstveniki, predvsem športni prvaki in filmske 
zvezde. Pa ni morda v njih prav nič osebne veličine. 

Človek je velik, če je notranje bogat. In je junaško včasih skrito življenje. Morda 
se o pravih, resničnih junakih enaindvajseto stoletje sploh nikjer ne piše. 

To so skriti ljudje, ki so zvesti v vsakdanjem življenju in trpljenju. Vse svoje 
vsakdanje življenje preživljajo z velikim duhom, v veliki ljubezni. Resnični 
velikani! 

Ne izgubljamo časa po nepotrebnem s preteklostjo, ne plašimo se bodočnosti. 
Posebno za nas, ki živimo svojo poslednjo dobo, je važno, da sleherni dan 
izpolnimo z zvesto ljubeznijo. In veliko laže nam bo, če bomo živeli za današnji 
dan. Ne za včeraj, ne za jutri, za danes. 

28. 12. 2022 ob 16h je voditeljica Medgeneracijskega društva ,,Lučka’’ Koroška, 
Petra Jamnik Kobolt organizirala novoletni koncert v Prežihovih Kotljah, kjer je 
tudi on zahajal k mašam, v prelepi cerkvi svete Marjete in je tudi pokopan na 
pokopališču. Bil sem malo zgoden, zato sem se tudi pomudil pri žarnem grobu 
brata Francija in pomolil očenaš. Komaj nekaj star čez petdeset let je zapustil to 
zemeljsko življenje. Zelo ga pogrešamo. 

V cerkvi je bilo prijetno toplo, zelo akustična in prijazna. Veliko ,,Lučk’’ se nas je 
zbralo, da bi skupaj doživeli prečudoviti večer. Moram povedati, da je Petra že v 
uvodu opisala potek koncerta. 

Večer koncerta so nam popestrili: Cvetka Kramberger, Jože Potočnik, zakonca 
Mojca in Simon Potočnik ter zakonca Drago Rudel – kitara in Breda – citre. Kako 
ubrano so zapeli nekaj cerkvenih božičnih pesmi. Niso peli samo cerkvene pesmi, 
zapeli so tudi ,,Tam kjer murke cveto’’ in ,,Bele planike’’, ..Prelepa je koroška 
fara’’…. 

Med presledki prepevanja pa je Jože Potočnik zelo doživeto recitiral Cankarjev 
odlomek iz Kurenta in en recital o domovini. Moram povedati, da smo tudi mi 
poslušalci zraven pomagali peti. Nazadnje pa so zapeli Grubarjevo ,,Sveta noč’’. 
Kako pa je ta pesem nastala pa je povedala Petra. 

Na koncu pa je nam Petra zaželela zdravo, mirno in uspehov polno Novo leto 
2023. Zunaj pred cerkvijo svete Marjeta, pa nas je čakalo zakuhano vino, čaj in 
piškoti. Organizatorjem še enkrat prisrčno zahvalo! 
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