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Spomini na svete Tri kralje 
Zbiralna akcija za uboge po vsem svetu, 
ki jo danes poznamo kot Trikraljevsko 
akcijo, sega nazaj v leto 1946. Salezi
janski duhovnik, pater Janez Rovan, je 
bil v %s%h le%h kaplan v Žvabeku. Med 
novim letom in praznikom Treh kraljev 
je s svojimi ministran% obiskal vse do
move in ob prepevanju trikraljevskih 
pesmi zbiral denar za misijone. Torej se 
je Trikraljevska akcija začela v mali vasici 
ob vznožju Komlja, v Žvabeku.  

Tudi sam sem bil ministrant 
na Suhi in sem še posebej v 
adventnem času pridno 
hodil k „svitnam“, kakor se 
imenujejo zgodnje jutranje 
maše v predbožičnem času. 
Mrzlo in temno je bilo, ko 
sem včasih stopal po globo
kem snegu od domačije na 
Puši v farno cerkev na 
Suho. Okoli novega leta me 
je gospod župnik nagovoril 
in vprašal, ali bi hotel sode
lova% pri Trikraljevski akciji, 
torej „hodi% za tri kralje“. 
Seveda sem rade volje pri
volil, saj sem se vsako leto veselil dneva, 
ko so prišli sve% Trije kralji, nam zapeli 
lepe pesmi in nad vhodna vrata zapisali 
s kredo C+M+B, kar je la%nsko in po
meni „Kristus naj blagoslovi to hišo“ 
(Christus mansionem benedicat).  

Ko sem prvič prevzel vlogo „črnega“ 
kralja, sem bil zelo živčen. Oblekli so nas 
v lepe ministrantske obleke, na glavah 
smo nosili zlate krone, meni pa so obraz 
namazali čisto črno, saj sem predstavljal 
kralja, ki prihaja iz Jutranje dežele. 

Ko smo obiskali prve hiše, se je pola
goma polegla tudi moja razburjenost. 
Po petju in deklamaciji smo skoraj v 
vsaki hiši dobili kakšno malenkost, 
najpogosteje čaj in pogačo. Hodili smo 
seveda peš, saj so bili avtomobili v 
poznih šestdese%h le%h prejšnjega sto
letja še prava redkost. Najlepši so bili 
zame obiski na gorskih kme%jah, vendar 
pa so bili tudi zelo naporni. Hoja po 
 

snegu je bila utrudljiva in obutev zelo 
skromna. Kar kmalu so bili usnjeni čevlji 
premočeni in neprijeten mraz se je lote
val celega telesa. Dobro se še spomi 
njam %stega dne, ko sem zvečer ves 
premražen in moker prišel domov, 
doma pa so me na srečo čakali topel čaj 
in pohvalne mamine besede.  

Trikraljevska akcija, ki ima svoj začetek 
prav v naših krajih, je vse do danes iz
redno uspešna in se je razširila skoraj po 
celem svetu. 




