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Pismo ţupnika Janeza Oblaka Sadoniku z dne 27. 12. 1921. 
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Posebej pomenljiv je list papirja s skico kapelice, ki jo je narisal Sadonik sam 1. 
10. 1940. Na pročelju kapelice je letnica 1940 ter začetnice njegovega in 
ţeninega imena in priimka: 19 J.A.P. 40 . Sadonik je bil zvest cerkvi in bogu vse 
ţivljenje. Verjetno lahko skico pripišemo njegovi ţelji, da bi si na svojem 
posestvu postavil kapelico. Ţe v času, ko sta še ţivela njegov oče in mati, ga je 
obsedla ta ţelja. Starša pa sta nasprotovala zidanju kapelice. Sadonik naj bi o 
tem zapisal: Mati mi je celo naravnost rekla: »Ali ni škoda denarja? Saj ne veš, 
če pride kmetija prej ali slej kakemu »posvetnjaku« v roke, ki se za popravo in 
ohranitev kapelice ne bo brigal in tako nazadnje ne bo ostalo druzega, kakor 
ţalosten kup kamenja in opeke, Bogu v nečast in hiši v sramoto.«

13
 Verjetno je 

okrog leta 1940 spet bolj resno razmišljal o kapelici, vendar mu je vojna 
prekriţala načrte. Tako se mu ta skrivna ţelja ni nikoli uresničila.  

 

Sadonikova skica kapelice, ki jo je narisal 1. 10. 1940. 

                                                      

13
 Franc Pajtler: U. J. Paulič – Sadonik (posebneţ iz Lovrenc na Pohorju), Lovrenc, 1997, 

str. 38.  
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Tudi na nove drţavne praznike se ţe ostareli Sadonik ni mogel navaditi. 
Praznovanje novega leta se mu zdi tuje, veseljačenja ob 1. maju pa je navajen 
ţe od prej. 

1. 1. 1946 Namesto v imenu boţjem se začne Novo leto v novi demokratični in 
svobodni Jugoslaviji v imenu trinoga alkohola. Vse krčme so zopet zaloţene z 
vinom in ţganjem; vrata pivcem in pijancem odprta na steţaj.  

1. 5. 1946 Prvi dan Marijinega meseca. Čeravno od cerkve ni zapovedan 
praznik, vendar nič nismo delali. Dopoldne godba in navdušeni govori, popoldne 
pa se je slišalo juckanje in odurno vpitje; to je ţe od nekdaj navadno 
praznovanje prvega majnika. 

Na svoj rojstni dan, 2. julija 1946, Jakob Paulič vpiše: Danes sem dopolnil 70 let; 
zdaj pa se smem troštat, da mi vsaki čas »vkup pozvoni«. Na začetku avgusta 
tega leta se mu je nad levim očesom pojavila oteklina, zato ga je dr. Pirnat 
napotil v mariborsko bolnišnico. Od 6. avgusta 1946 je pisal dnevnik verjetno 
nekdo od domačih, saj je pisava drugačna, zapisi pa krajši. Zadnji je datiran 24. 
februarja 1947. 

Zgodba o Sadonikovem zvonu 

Domnevamo lahko, da si je Jakob Paulič Sadonik ţelel za seboj pustiti nekaj 
trajnega, nekaj, kar bo ljudi še dolgo spominjalo nanj. Dolgo je gojil misel o 
postavitvi kapelice, vendar je ni uresničil, ohranili so se le risani načrti. Verjetno 
se je iz podobnih vzgibov odločil tudi za nakup zvona. Zgodba o njegovem 
zvonu je prispodoba za 20. stoletje, dobo dveh svetovnih vojn in burnih 
dogodkov, ki so Sadonikov »zvonček« obesili na vse tri zvonike lovrenških 
dolinskih cerkva in ga zaenkrat pustili na cerkvi sv. Kriţa. 

Zvon je leta 1914 izdelal znani ljubljanski livar in zvonar Max Samassa. Teţak je 
76 in pol kilograma, na njem je napisano ime proizvajalca, številka izdelave 4079 
in letnica 1914. Na naročnikovo ţeljo je okrašen z napisom: ULITI ME JE DAL 
JAKOB PAVLIČ. Nakup zvona je bil verjetno povezan z obnovo in povišanjem 
zvonika cerkve sv. Lovrenca. Po zapletih in prepirih med dvema nasprotnima 
taboroma so Lovrenčani sklenili obnoviti in povišati zvonik za nekaj več kot 2 
metra, sredstva zanj so prispevali domačini, med njimi je v lovrenški ţupniški 
kroniki na prvem mestu omenjen Sadonik, ki je daroval 11.800 opek. Gradbena 
dela so končali do 1. novembra 1914, novi zvonik pa je kar klical po novih 
zvonovih, saj so stari šteli ţe skoraj 200 let in bili močno obtolčeni. 

Zvonik ţupnijske cerkve je bil Sadonikovemu zvonu usojen le za kratek čas. 
Jeseni leta 1916 je avstrijsko vojno ministrstvo namenilo zvonovom povsem 
drugačno vlogo, kot jim izvorno pripada. Večina jih je romala v topilnice, kjer so 
jih spremenili v morilsko oroţje. Skoraj novemu Sadonikovemu zvonu je uspelo 
ubeţati ţalostnemu koncu, zamenjali so ga za večji oltarni zvonec iz cerkve sv. 
Lovrenca, Jakob Paulič pa je bil kljub temu previden in je 4. junija 1917 zvon 
snel ter ga skril na varno.  
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Pogodba, s katero Sadonik posoja svoj zvon cerkvi sv. Kriţa v trgu. 
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Po I. svetovni vojni so Lovrenčani spet zbrali denar za nove zvonove. V 
mariborski zvonarni »Zvonoglas« so dali izdelati dva zvona v skupni teţi 1765 
kilogramov. Na nedeljo, 3. maja 1925, so ju po blagoslovu gasilci dvignili v 
zvonik lovrenške cerkve, na slovesnosti so bili kot botri navzoči vsi ţupani 
lovrenške fare.  

Teţavo s pomanjkanjem zvonov je pomagal reševati tudi Sadonikov zvon, ki se 
je od leta 1923 oglašal iz zvonika sv. Radegunde. Tam je ostal 18 let, do izbruha 
nove vojne vihre. Izkušnje iz časa I. svetovne vojne so Sadonika primorale, da je 
zvon 28. maja 1941 zopet snel. Po pripovedovanju sorodnikov je zvon potopil na 
dno domačega ribnika. 

Ob koncu II. svetovne vojne sta morala nova ljudska oblast in krajevni odbor OF 
poskrbeti tudi za zvonjenje v trgu. Razmere med drţavo in cerkvijo še niso bile 
jasne, obračun je bil dokončno izveden leta 1952. Takoj po vojni pa je sekretar 
krajevne OF Ivan Mrak, skupaj z ţupnikom Janezom Oblakom, s Sadonikom 
podpisal pogodbo o posoji zvona podruţnični cerkvi sv. Kriţa.  

9. avgusta 1945 je Jakob Paulič v dnevnik vpisal: Pop. ob pol štirih peljal Ivek na 
okrašenem vozu zvonček do Kriţne cirkve, po izvršenem blagoslovu, pri 
katerem so partizani trikrat vstrelili, so ga potegnili v zvonik, kjer je po izvršenem 
montiranju takoj zapel smrtno pesem rajni Katarini Bizjak p. dom. gorna Menica. 

Zvon št. 4079 danes še vedno poje, upamo lahko, da tako tudi ostane.  

Romar 

Jakob Paulič je rad potoval. Njegova potovanja so imela največkrat versko 
vsebino, udeleţeval se je slavnostnih maš v okoliških ţupnijah in znamenitih 
verskih središčih povsod na Slovenskem. Poleti 1907 je poromal na Sveto goro 
nad Gorico in nadaljeval pot na Gosposvetsko polje. Naslednje leto se je 
priključil skupini Lovrenčanov, ki se je udeleţila I. slovenskega romanja v Lurd 
ob petdesetletnici prikazovanja Marije. Kot edini Lovrenčan se je udeleţil tudi 
vseslovenskega romanja v Jeruzalem leta 1910. Leta 1912 sta se z Avguštinom 
Bečelo, narodnim buditeljem iz Ruš, udeleţila svetovnega evharističnega 
kongresa na Dunaju. Pod časopisne članke se je podpisoval z imenom 
Komposteljski, kar je verjetno povezano s potovanjem na Tirolsko, v Švico, 
Italijo, Francijo in Španijo leta 1913.  

Toliko nam o njegovih romanjih poročajo ohranjeni dnevniki in nekateri spominki, 
ki so se še ohranili. Med njimi tudi diploma o potovanju v Jeruzalem in 
fotografija, na kateri ima z brado in ruto na glavi povsem »orientalski« videz. 

Potovanje v Jeruzalem leta 1910 je začel z vpisom in priprošnjo v dnevnik: V 
imenu Boţjem! Nastopil je trenutek slovesa, da se podam na dolgo in nevarno 
pot v obljubljeno deţelo, po kteri so hrepeneli Izraelci 40, jaz pa 20 let. Z Bogom, 
draga mati, z Bogom Zvestosrce; upam, da se črez tri tedne zopet vidimo. Ako 
mi je odločen grob v skaloviti deţeli Judejski ali v hladnih morskih valovih, … daj 
nam Bog enkrat veselo svidenje v nebeškem Jeruzalemu! 




