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UVODNA MISEL
Neustrašen boj za življenje ranjenega partizana

V teku partizanske akcije v Maršikovi gostilni v Bodoncih 9. 
marca 1945 je iznenadni strel madžarskega vojaka zadel v trebuh 
Filipa Korošca - Bora, komandirja Prve prekmurske čete. V boju 
za kritje ranjenca pred okupatorjem ter za njegovo ozdravljenje 
so ga njegovi tovariši prenesli v Pečarovce in obvestili župnika 
Janeza Bejeka, med ljudmi znanega kot zavednega Slovenca, 
zaščitnika slovenskega jezika, simpatizerja Osvobodilne fronte 
in dušnega pastirja, odprtega srca do sočloveka. Župnik se je 
takoj lotil tvegane akcije. Pri svojih znancih v zdravniških vrstah 
je nabavil zdravilo, njegova sestra Polona, ki je bila nuna in je 
kot medicinska sestra delala v murskosoboški bolnišnici, pa 
mu jih je skrivaj prinašala domov. Župnikov pogum je deloval 
povezovalno in vzpodbudno tudi pri vaščanih. Zaviti v molk 
so zgradili varen bunker za ponesrečenca. Bolnik je po dobrih 
treh tednih ozdravel in se vrnil na svoje borbeno mesto. Župnik 
pa je nadaljeval s svojim 
domoljubnim delom. Tako 
je npr. pokopal trupli žrtev 
spopada z madžarsko vojsko 
Daneta Šumenjaka - Mirana 
in Alojza Kosija - Franca, ki 
sta ležali na pokopališču, ker 
so ostali duhovniki pogreb 
odklonili. 

 Po osvoboditvi 
domovine se je vse to Dr. Anton Vratuša - Vran
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pozabilo, človekoljubno in domoljubno neustrašno delovanje 
Janeza Bejeka, toda ne za stalno.  Z izidom skrbno pripravljene 
spominske knjižice Plemenita akcija za življenje partizana Bora 
je domoljubno krajevno združenje Puconci na pobudo svojega 
neutrudljivega predsednika Jožeta Časarja ob pomoči vrste 
kvalitetnih sodelavcev oblikovalo celovito sliko pogumnega 
delovanja pečarovskega župnika. V boju za svobodo in boljšo 
bodočnost v osvobojeni domovini. Čestitam!

Anton Vratuša    Ljubljana, dne 23.06.2016
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NAŠEMU PRVENCU NA POT
Vsi nosimo v sebi spomine na 
svojo življenjsko pot in zgodovino. 
Ko doživeto sestavljamo v celoto 
posamezne dogodke, dobimo 
mozaik humanih in tveganih 
prizadevanj ljudi, ki so tudi na 
našem ožjem, lokalnem območju, 
v času druge svetovne vojne,  na 
svojstven način pomagali in nudili 
pomoč pri zdravljenju in preživetju 
ranjenega partizana in borca za osvoboditev našega naroda 
Filipa Korošca-Bora.

Iz razlogov, da to humano in domoljubno dejanje ljudi ne bi šlo 
v pozabo, smo v našem združenju zbrali spomine še živečih, 
hrabrih krajanov, ki jih sedaj objavljamo v tej knjijgi.  Prav je, 
da vrednote druge svetovne vojne ostajajo zapisane sedanjim 
in naslednjim rodovom, saj je prav partizanski boj bil usoden 
za našo svobodo in tudi za našo samostojno Slovenijo.
Partizanke in partizani ter domoljubni ljudje v zaledju so nam 
priborili svobodo in mir. 

Vsem, ki so nam pri zasnovi in izdaji našega knjižnega prvenca 
kakorkoli pomagali, se iskreno zahvaljujemo. Najlepše se 
zahvaljujemo naši prizadevni članici gospe Zorici Sečko, ki 
je svojo nalogo v vsebinskem delu opravila odlično. Posebno 
iskreno zahvalo za pomoč pri urejanju zbranega gradiva pa 
izrekamo našemu vzorniku, partizanu, rojaku in akademiku 
dr. Antonu Vratuši - Vranu.

Jože Časar, 
predsednik  domoljubnega krajevnega združenja Puconci

Jože Časar
foto: Mojca Časar - Hajdinjak
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SOSEDSKA IN PARTIZANSKA 
SOLIDARNOST VAŠČANOV 
PEČAROVEC, LEPE IN PRIJAZNE 
VASI NA GORIČKEM

   »Tam, kjer se začno prvi gorički hribi, leži vas Pečarovci. 
Vas se razprostira levo in desno od pečarovskega potoka. Kot 
večina goričkih vasi so tudi Pečarovci raztreseni po hribih 
in zaselkih. Središče vasi je običajno ob cerkvi. V Pečarovcih 
imajo dve cerkvi, katoliško pri Sebeščanu in evangeličansko v 
Gorenščeku, zato bi lahko rekli, da imajo dve središči.

Ime Pečarovci izvira iz pečarjev, ki so bili tukaj, v novejšem 
času pa je ime Pečarovci po zaslugi lončarjev postalo znano 
tudi izven Prekmurja.«1 
   V tej lepi in prijazni vasi je bilo med II. svetovno vojno veliko 
zavednih domoljubnih src, ki so vedela, da se je za slovenski 
jezik potrebno boriti in se uprli madžarskemu okupacijskemu 
škornju. Med njimi  je bil tudi župnik Janez Bejek. Niso poznali 
klanjanje nasilniku,ki je vdrl v njihove miroljubne domove, ne 
brezizhodnosti ali nemoči v nesreči. Bili so polni upanja v boljši 
jutri in poguma pri podpiranj narodno – osvobodilnega boja. 
To so posebej izpričali v neustrašni skupni pomoči ranjencu  
komandirju prve prekmurske čete Filipa Korošca – Bora. 
Požrtvovalna vloga Veronike Horvat in njene družine, družine 
Panker, župnika Janeza Bejeka in Rozike Celec je bila plemenita, 
v prvi vrsti domoljubna ter je izražala zavedno pripadnost 
slovenskemu narodu, kljub tisočletni ločenosti Slovencev v 
Prekmurju in Porabju od večine slovenskega naroda.

1 Internetna stran predstavitve vasi Pečarovci
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PRVA  PREKMURSKA ČETA

     Točen datum ustanovitve Prve prekmurske čete je težko 
določiti. Ferdo Godina v knjigi Prekmurje 1941–1945 piše, da 
se je četa začela snovati proti koncu januarja 1945. Jože Varga 
– Jurček pa v svojih rokopisnih spominih piše, da je prepričan, 
da je bil Filip Korošec – Bor imenovan za komandirja čete že v 
začetku januarja, kar bi pomenilo, da je v tem času obstajalo vsaj 
jedro čete. Najverjetneje pa je, da se je četa pričela ustanavljati 
takoj po sestanku med Ferdom Godino – Markom, Elo Letonjo 
– Ateno in Frančkom Majcnom, tj. po 2. januarju 1945. V drugi 
polovici januarja pa se je že zbralo jedro stalnih borcev čete: 
Franček Majcen, Filip Korošec – Bor in Jožko Talanji – Janez 
ter je kot vojaška enota opravila že več uspešnih akcij.

    Za četnega komandirja je bil postavljen Filip Korošec – Bor, 
in sicer zaradi precejšnje vojaške izkušenosti, odločnosti in 
poguma. Bil je avtoriteta, ki so jo borci poslušali in ubogali. Četi 
so se pridružili tudi Milan Samec – Črt, Franček Mirtič, Anton  
Krafogel – Boro, Franc Merčun – Savel. Novačenje domačinov 
je potekalo postopoma, četi so se pridruževali zlasti skrivači 
Januarja 1945 je četa imela svoje postojanke v strehovskih in 
filovskih goricah. Od tod je opravljala tudi svoje  prve akcije. 
V drugi polovici januarja je narasla na okrog dvajset borcev. 
Konec januarja je prišlo v Gančanih do prvega spopada z 
Madžari. 

Po tem je četa nadaljevala zastraševalno akcijo proti  notarošem, 
ki so se odvijale »mirno«. Nikjer ni prišlo do spopada, razen v 
Bogojini 9. februarja, vendar tu ne zato, ker bi notaroš nudil 
kakšen odpor, ampak je na partizane naletel  madžarski vojak.
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     Kot navaja Majcen v svoji knjigi Tudi beseda je orožje, 
se je četa sredi februarja preselila v lovsko kočo, brunarico, 
zgrajeno na najvišji točki gozdnega obronka, ki se dviguje 
med Dobrovnikom, Bukovnico in Motvarjevci. Četa je na 
svojem področju opravljala propagandno dejavnost. Njeni 
pripadniki so širili najnovejša poročila s svetovnih in naših 
bojišč, pojasnjevali so program in cilje OF ter slovenskega 
osvobodilnega boja. Vendar je bila ta  propaganda zgolj ustna.

    Precej preglavic so četi in aktivistom povzročali njilaši2. 
Njilaška stranka se je v Prekmurju razširila šele po Szalasijevem 
udaru3; oktobra 1944. Četa se je spopadla v Farkaševi 
zidanici in na Berekih. Vse to je dalo slutiti, da je madžarska 
obveščevalna služba ob pomoči domačih ovaduhov zvedela, 
kje je četno taborišče in da Madžari zožujejo obroč okrog čete 
ter zbirajo sile za končni udar. Vodstvo se je tega zavedalo, zato 
je pripravljalo načrt za umik iz lovske koče, preselitev v gozd 
in pohod na Goričko. Vendar so dogodki ob koncu februarja 
in v začetku marca nekoliko upočasnili izpeljavo tega načrta. 
Splet dogodkov je povzročil, da so se v istem času in na istem 
prostoru zbrali vsi aktivni borci in politični aktivisti in s tem 
nehote ustvarili okupatorju možnost, da uresniči svoj naklep: 
z enim udarcem uničiti prekmurske partizane. Napad je bil 3. 
marca 1945, ki pa se na srečo ni tragično končal, kajti vodstvo 
čete se je odločilo za preboj, ki je bil opravljen zelo uspešno ter 
brez partizanskih izgub. Po preboju je bil postanek čete v gozdu 

2 Fašistična stranka (Njilas kerestes Part), ki jo je vodil Franc Szalasi.
3 Szalasi je bil goreč fašist in njegova »kvislinška vlada« je prišla na oblast po 
Horthyjevm odstopu in je bila postavljena zato, da ohrani nadzor v okupiranih delih 
Madžarske. S pomočjo Szalasijeve vlade so Nemci ponovili deportacije Judov, ki so bile 
ustavljene s Horthyj
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nad Bogojino in Vučjo Gomilo. Tu se je četa razdelila. Franček 
Majcen je imel kratek nagovor, v katerem je razložil, da je 
njihova naloga organizirati narodnoosvobodilno gibanje tudi 
na Goričkem in v soboškem okraju ter po možnosti prodreti v 
Porabje, kjer prav tako živijo Slovenci. Ker pa gredo na področje, 
ki pomeni v organizacijskem in političnem pogledu ledino in 
bosta delo in borba tam terjala velike napore in požrtvovalnost, 
so za ta pohod potrebni prostovoljci. Za pohod na Goričko se 
je odločilo 15 borcev in ena borka. Po kratkem slovesu se je 
skupina, ki se je odločila za Goričko, usmerila na severozahod, 
ostali pa so krenili na jugovzhod, da bi ponoči dosegli Dolinsko.

     Skupina, ki se je odločila za Goričko, se je ponoči zaustavila 
na Prosenjakovskem bregu pri neki protestantski družini, kjer 
je bila zelo lepo sprejeta. S Prosenjakovskega brega se je čelo 
premaknilo v Selo, kjer pa ni moglo ostati, saj je takoj zvedelo, 
da je v vasi dejavna njilaška organizacija. Brez težav so partizani 
še isto noč prekoračili cesto in železnico Sobota – Hodoš. 

Zaustavili so se v Pečarovcih, kjer so se zaustavili pri zavedni 
slovenski družini Ivana Horvata, ki jih je prijazno sprejela in 
postala ena izmed najzanesljivejših partizanskih postojank 
na Goričkem. Na Horvatov nasvet sta se Franček Majcen in 
Filip Korošec – Bor sestala s pečarovskim župnikom Janezom 
Bejekom. Srečanje je uspelo, izkazalo se je, da je tudi Bejek 
zaveden Slovenec, da to svojo narodnostno zavednost prenaša 
na svoje župljane in da je naklonjen narodnoosvobodilnemu 
gibanju.
      Na področju jugozahodnega Goričkega se je četa zadrževala 
osem dni. Od začetka si je poskušala najti nekaj zanesljivih 
sodelavcev, kar ji je tudi uspelo, posebno v Pečarovcih in 
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Radovcih.

      Prvo akcijo je izvedla 9. marca4 v Bodoncih, vendar se je 
iztekla drugače, kot je bilo načrtovano. Četno vodstvo je želelo 
vzpostaviti radijsko zvezo, za kar je bil potreben radijski aparat. 
Po poizvedovanju je izvedelo, da je najbližji primeren radijski 
sprejemnik v Maršikovi gostilni v Bodoncih in sklenilo, da ga 
bo zaseglo. Zaplembo so izvedli Bor, Štefan Sreš, Maks Šiško, 
Ivan Horvat, Ferdo Šešek, Milan Šamec - Črt. V gostilno sta 
vstopila Bor in Ivan. Pozvala sta  gostilničarja, naj dvigne roke. 
Ta je to tudi storil. Neprijetno presenečenje se je pripetilo, ko 
je Bor stopil do kuhinje. Takrat sta začela nanj streljati dva 
žandarja in ga ranila v trebuh. Ko so na pomoč prišli ostali 
partizani, sta se skrila. Menili so, da sta Madžara pobegnila iz 
hiše, vendar sta se, kot se je pozneje razširila ljudska govorica, 
skrila v kuhinji v kmečko peč, ko sta videla, da so partizani v 
premoči. Na svetlo sta prilezla šele, ko sta se prepričala, da je 
nevarnost mimo, črna kot hudička.5 Bora so soborci na lestvi 
odnesli najprej v Kruplivnik, kjer jih je čakala četa. Drugi dan, 
ko je po Borovem težkem stanju postalo jasno, da ni mogoče 
upati na hitro ozdravitev, so ga odnesli v hišo Ivana Horvata 
v Pečarovce. Pri Boru je ostal samo Črt, ki je bil določen za 
njegovo varnost.

     Borova rana pa je povzročala velike skrbi, kajti strel v trebuh je 
pri partizanski pogojih, ko niso imeli ustreznih zdravil in nege, 
zanesljivo pomenil počasno smrt v velikih mukah, tudi zato 
je oznovec Puklasti Miha6 predlagal likvidacijo Bora. Skliceval 
se je na to, da je bila likvidacija težko ranjenega partizana, ki 
4 Franček Majcen, Prekmurska četa med Muro in Rabo, str. 129, 130
5 Franček Majcen, Prekmurska četa med Muro in Rabo, str. 129, 130
6 Bogdan Horvat – Miha »puklasti« obveščevalec
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mu ne morejo zagotoviti zdravljenja, v navadi že od 1941. leta. 
Na ta način so ranjencu skrajšali muke, pa tudi če bi ga našel 
sovražnik, ni mogel ničesar izdati. Četni borci so se temu uprli 
in bili pripravljeni nositi Bora, dokler je treba. Kljub temu je 
Miha svoj predlog ponovil čez dva dni, ko je bil ranjen še Mirtič. 
Četni borci so ponovno odklonili. Solidarnost in tovarištvo je 
bilo v Prekmurski četi večje kot Mihovi varnostni ukrepi. Tako 
je Bor7 ostal v Pečarovcih.

     Črt je bil kot stražar na podstrešju, kjer je bil skrit tudi Bor, 
in si je lahko odmaknil opeko ter opazoval okolico, ponoči pa 
je bil na primernem mestu okoli hiše. Ranjencu je pomagal 
župnik Janez Bejek. Njegova sestra Polona je bila medicinska 
sestra v bolnišnici v Murski Soboti in je Boru nosila zdravila 
iz bolnišnice, ki jih ji je dajal dr. Franc Pisernik. Po dveh, treh 
dnevih je ranjenec nekoliko okreval in so ga prenesli h Karlu 
Pankerju v Pečarovce, kjer so še naprej skrbeli zanj tako župnik 
Bejek kot tudi drugi. Bor je po njihovi zaslugi ozdravel in je v 
Pečarovcih 2. aprila 1945 dočakal prihod Rdeče armade.

     Ko so ga skrili pri Ivanu Horvatu, so ostali člani Prekmurske 
čete sklenili, da se premaknejo na hrib. Kot je zapisal Franček 
Mirtič, so kar po karti določili hišo, v kateri so se nastanili.

   Pred odhodom na novo postojanko je Franček Mirtič obiskal 
Bora, ko je ta še bil v Kruplivniku, da bi videl, kakšno je njegovo 
zdravstveno stanje. Vsi so se bali, da bo podlegel ranam. S 
Frančkom je šel tudi Sreš. Našla sta ga v zelo hudih bolečinah. 
Črt jima je rekel, da ga je Bor  že večkrat prosil za pištolo, da bi 
se ubil.

7 Komandir prve prekmurske čete
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Po pripovedovanju Veronike Horvat so se vsi skupaj na drugi 
dan dogovarjali za mesto, kjer ga bodo skrili. Vsi so bili zelo 
prestrašeni, kaj bo, če pridejo Madžari. Iz hodnika so imeli 
stopnice do podstrešje, ki je bilo predelano na pol, pol je bilo 
kot podstrešje, pol pa je bilo predelano za seno in obloženo s 
senom. Takrat so se zmenili, da pregrado, to je deske strgajo dol, 
seno odstranijo in tam naredijo ležišče za Bora. Seno so s prti 
nosili s podstrešja v »gumno«8 , torej so morali čez dvorišče, 
po cesti pa so hodili ljudje. Eden je bil venomer na straži. Če je 
šel kdo mimo, so se skrili. Dobro je bilo to, da je bila njihova 
hiša na samem. Do večera so pripravili ležišče. Oba partizana, 
Breda in Ferdo, sta bila z njim. Ko so ga premestili v skrivališče, 
je z njim ostal samo Ferdo.

 Puklasti Miha je želel Bora ustreliti, kajti trdil je, da jih 
bo izdal, če ga odkrijejo Madžari. Soborci tega niso dopustili. 
Naslednji dan je bilo zapovedano, da morajo iti ljudje kopat 
jarke. Puklasti Miha tega ni dovolil, bal se je izdaje. Ko pa je 
pregledoval kuhinjo, je pod klopjo našel veliko slovenskih knjig 
in Prosvetno društvo. Ko je videl, da so pri zavedni družini, je 
dovolil sestri obiskati očeta v bolnišnici in lahko so se udeležili 
kopanja jarkov.

 Boru se je stanje medtem poslabšalo. Stokal je zelo 
glasno, tako da se je slišalo dol v hišo. Mimo njihove hiše pelje 
cesta. Stokanje se je slišalo celo na cesto, da o dvorišču niti ne 
govorimo. Če bi šel kdo mimo, bi vse slišal. Nepretrgoma je 
govoril: »Oh Jezus, oh Marija, to je moja smrt, to je moja smrt!« 
Iz ure v uro je postajalo slabše. Zaželel si je župnika. Poskrbeli 
so za to, da so obvestili župnika Bejeka. Ko se je zmračilo, je 

8 Skedenj
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prišel župnik Bejek, ki ga je poznal od prej, kajti Bor se je pri 
njem v župnišču že dvakrat prej oglasil. Župnik Bejek je ostal 
sam z njim, kajti Ferdo je odšel na stražo. Bor je bil pri zadnji 
spovedi. Po spovedi sta se tudi dogovorila, kaj storiti naprej.

 Župnik Bejek je imel sestro Polono, ki je bila nuna in kot 
medicinska sestra delala v bolnišnici v Murski Soboti. Veronika 
se ne spomni, če je šel župnik k zdravniku ali pa sestra. Prav 
tako se ne spomni, s katerim zdravnikom je bil opravljen 
pogovor in dogovor. Vendar je zdravnik predpisal in tudi dal 
zdravila, s katerimi so potem zdravili Bora.  Nekaj časa je bilo 
njegovo stanje nespremenjeno – hudo, potem pa se je opazilo, 
da se izboljšuje. Pri njih je bil en teden in pol.

 Medtem so se že dogovarjali, da bo Karel Panker zanj 
naredil krsto. Pogovarjali so se tudi, kje ga pokopati, da se ne 
bo videla sveža gomila. Rešitev so videli v njihovi preorani 
zemlji za hišo, ki je bila pripravljena za sajenje trsov. Tako je bil 
dogovor sklenjen, da bo pokopan tam in nihče ne bo vedel.

      Še naprej je bilo z njim hudo, vendar je počasi lahko zaužil 
več hrane. Videlo se je, da se mu je rana začela celiti in zdravje 
izboljševati. Takrat so videli, da tam ne more ostati in, če mu 
bo boljše, je potrebno narediti bunker, kjer se bo do konca 
pozdravil. Pankerjev Karel in sin Pišta sta v »gumli«9  začela 
kopati bunker. Takšen je bil dogovor med temi, ki so vedeli 
za ranjenca in so bili simpatizerji partizanov ter domoljubi. 
Zemljo so vozili dlje od hiše, da se ne bi videlo, če kaj delajo ali 
kopljejo. Kopanje bunkerja je bilo veliko delo.

9 Skedenj
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      V tem času se je Borovo stanje precej izboljšalo. Iz svojega 
skrivališča je že prišel ven na podstrešje in se skušal sprehajati. 
Medtem so bunker izkopali in ga pripravili za Bora. Takrat pa 
je nastal problem, kako ga spraviti tja. Dogovorili so se, da ga 
bosta  Pankerjev Pišta in njen brat Miška peljala pod roko do 
Pankerjevih. Dobro se spomni, da je bila noč zelo svetla, svetila 
je luna. Sama je stala pri oknu ter gledala, ali bodo srečno 
prišli do Pankerjevih. Počasi, ker Bor ni zmogel drugače, so le 
premagali razdaljo, ki za ranjenca ni bila kratka. Ko so prišli,  si 
je oddahnila, da je Bor na varnem v bunkerju in da jih nihče 
ni videl.

      Partizani so prihajali vsak večer. Zdravili so ga še naprej z 
zdravili, ki jih je priskrbel župnik Bejek. Po vasi se je slišalo, da 
se v bližini gibljejo partizani. Madžarska oblast je izdala odlok, 
da bodo postrelili vse in zažgali hišo, če bodo kje partizani. 
Za njih ni nihče nič rekel in nihče nič vedel. Zdravila so nosili 
župnik pa tudi Rozika, ki je bila kuharica pri njem. Do župnika 
Bejeka pa je prinašala zdravila sestra Polonija. Tudi za hrano 
so skrbeli skupaj, enkrat so kuhali Horvatovi potem pa spet 
Pankerjevi. Drugi bunker je bil v hiši, danes je nad kopalnico, 
vendar je zasipan. V tistem bunkerju je Bor že na nogah dočakal 
prihod RA. Pri Pankerjevih je bil   mesec dni, kjer je do konca 
okreval ter se pridružil partizanom.
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SPOMINI ROZIKE CELEC (95 let)

    Rozika Celec je bila kuharica pri župniku Bejeku. Zelo dobro 
se spomni Filipa Korošca – Bora, ko je bil ranjen in se je skrival 
v Pečarovcih. Gospodova sestra mu je nosila zdravila, ki jih 
je dobila od doktorja Pisernika v bolnišnici M. Sobota. Sestra 
Polonija je bila tam zaposlena. Rozika je zelo rada pekla pecivo 
in so ga naskrivaj nosili Boru, ki je bil tedaj v bunkerju pri 
Pankerjevih. Karel Panker je bil njen boter in ga je velikokrat 
prosila, če sme k Boru, ker bi ga rada videla. Vendar ji boter 
tega zaradi varnosti ni dovolil. Prepričan je bil, da če bi jo kdo 
udaril, bi vse povedala in tistega odpeljala do Bora. Mislil je na 
madžarske vojake in njilaše.

   Sama Rozika je nosila k Pankerjevim pošto in zdravila iz 
župnišča. Bilo je zelo nevarno. Pošto je po navadi skrila v 
nogavice. Vso partizansko 
pošto je prenesla tako, prav 
tako pa tudi zdravila. Župnik 
Bejek je imel veliko zaupanje 
vanjo. Spomni se dogodka, 
ko je hitela k Pankerjevim 
in imela polne nogavice 
partizanske pošte. Na poti 
je srečala žandarje, tako se 
je prestrašila, da je skoraj 
pozabila dihati. Na srečo je 
niso ustavili in pregledali. Ko 
je prišla k Pankerjevim, je bila 
bleda kot stena in potrebovala 
je nekaj časa, da si je opomogla Rozika Celec
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od strahu.

   Ko so hodili k župniku Bejeku partizani, ona ni videla, ker ni 
prebivala v župnišču. Vsak večer se je vračala domov. Po vojni 
je ohranila stike z Borom, ostala sta prijatelja.

     Po obisku pri Boru sta se Franček Mirtič in Sreš napotila v 
četo. Ker je nista mogla najti in se je pričelo daniti, sta potrkala 
pri nekem kmetu, ki ju je z veliko nejevoljo sprejel in privolil, 
da ostaneta čez dan pri njem. Povedal jima je, da se je četa tam 
zadrževala prejšnji dan. Napotil ju je v kopico slame, češ da bo 
pri njem preiskava. Mirtič in Sreš sta se zarila v slamo, kmet pa 
je pripeljal Madžare. Najprej je sam klical partizana, ko pa se 
nista oglasila, so Madžari streljali v slamo. Mirtič je bil ranjen, 
vendar sta se obranila in se umaknila ter pri tem zašla vsak v 
svojo smer. Sreš se je vrnil domov, Mirtič pa je ves okrvavljen 
cel dan taval po gozdu. Zvečer je našel hišo, kjer sta bila Bor in 
Črt. Isti večer so prišli partizani iz čete po Bora, da bi ga prenesli 
v drugo skrivališče. Našli so ranjenega Mirtiča in Breda mu je 
odstranila kroglo na vratu, mu rano očistila in jo obvezala. Po 
določenem času so domačini Bora preselili h Karlu Pankerju, 
kjer je v bunkerju ob ustrezni negi ozdravel.*( pripovedovanje 
Veronike in Rozike o poteku dogodkov)

     Po tem, kar se je dogajalo zadnjih deset dni, so bili Madžari 
opozorjeni, da se partizani zadržujejo na tem področju. Zato se 
je četa odločila za umik v Porabje. Menili so, da Madžari tega 
ne bodo pričakovali. V Porabju se je Prekmurska četa zapletla 
v boje z Madžari, tam je padel tudi Alojz Škerjanec – Mirko. 
Položaj je postal nevzdržen, zato se je četa vrnila na področje 
strehovskih goric. V gozdovih med Filovci in Bogojino so 



17

se zadrževali do prihoda Rdeče armade. Ljudje so Rdečo 
armado, posebno partizane, prisrčno sprejemali. Prekmurci so 
v tistih dneh mogoče bolj kakor kdajkoli čutili, da pripadajo 
slovenskemu narodu.

     Večina partizanov, ki so od decembra 1944 pa vse do 
osvoboditve delovali politično ali vojaško na področju 
Prekmurja, se je sestala 4. in 5. aprila v Murski Soboti. Čeprav 
je Prekmurje spadalo pod ljutomersko okrožje, se je zdelo 
potrebno organizirati in formirati  za Prekmurje začasni okrožni 
odbor OF, ker desni breg Mure, torej ljutomersko področje še 
ni bilo osvobojeno. Sekretar tega OO OF je postal Franček 
Majcen. Takoj zatem so postavili še dva okrajna odbora OF, 
in sicer v Lendavi s sekretarko Gabrijelo Letonja – Ateno in v 
Murski Soboti s sekretarjem Ferdom Godino.

    Istočasno so za celotno Prekmurje postavili vojaško zaledno 
organizacijo, torej komando področja. Komandant je postal 
ozdravljeni Filip Korošec – Bor, komisar pa Franček Mirtič. 
Komanda področja je obsegala komande mest v Murski Soboti, 
Dolnji Lendavi(današnja Lendava), Šalovcih, Gornji Lendavi 
( današnji grad), Beltincih in Rogaševcih. Prav v tistih dneh 
so se najbolj pokazali uspehi dela aktivistov in borcev prve 
prekmurske čete, ki so med vojno delovali v Prekmurju, in vseh 
Prekmurcev, ki so se jim priključili.
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KDO JE BIL ŽUPNIK JANEZ BEJEK?

Rojen je bil 19. decembra 1904 
v Krogu, blizu Murske Sobote, 
kot sin kmečkih staršev, ki se 
jima je rodilo sedem otrok. 
Končal je šest razredov 
osnovne šole v Krogu, potem 
je bil dve leti v madžarski 
meščanski šoli v Murski 
Soboti, iz tretjega razreda šole 
je potem vstopil v prvi razred 
slovenske gimnazije. Maturiral 
je leta 1927 v Ljubljani. Potem 
je bil pet let v bogoslužju 
v Mariboru. Duhovnik je 

postal leta 1931. Leto in pol je bil kaplan v Lendavi, dve leti v 
Črenšovcih, od leta 1935 pa župnik v Pečarovcih.

    Bil je zaveden Slovenec, zato ga je okupacija hudo prizadela. 
Okupacijskim silam je nagajal, kjer je le mogel, zato je že leta 
1941 dobil s sombatelske škofije opozorilo – opomin, enako 
se je zgodilo tudi leta 1943. Pri njem so se zbirali vsi zavedni 
slovenski duhovniki in tudi učitelji. Sodeloval je s partizani, bil 
v stiku z aktivisti OF.

   Po vojni so ga večkrat nagovarjali, naj se vključi v Zvezo 
borcev. Tega ni hotel, venomer je trdil, da vse, kar je med vojno 
delal, je delal iz svojega prepričanja in pripadnosti slovenstvu 
ter čutenja dolžnosti do sočloveka. Po vojni je bil celo preganjan 
in po krivem obsojen.

Grob Janeza Bejeka, duhovnika in 
organizatorja prikritega zdravljenja hudo 
ranjenega komandanta Filipa Korošca - 

Bora
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ŽIVLJENJE IN DELO JANEZA 
BEJEKA MED VOJNO

Svojo zavednost slovenstvu je župnik Bejek pokazal že leta 
1941, ko je prišel navzkriž z župnikom Štefanom Vargo, zaradi 
njegove izjave pred okupatorji, češ da je njegov materni jezik 
madžarski. Župnik Bejek je Vargi povedal, da je sramota za 
slovenskega duhovnika, ki izjavlja, da je njegov jezik madžarski, 

čeprav njegova mati ne zna 
madžarščine. Zelo ga je 
prizadelo, ko so kot materni 
jezik madžarščino vpisali v 
njihovi dekaniji še naslednji 
duhovniki: dekan Jožef 
Krantz, župnik Jožef Vojkovič 
in župnijska upravitelja Franc 
Faflek in Karel Ficko.

   Vsem ostalim duhovnikom, 
med njimi tudi župniku Bejeku, 
je vojaška oblast zagrozila s 
hudimi posledicami, če bodo 
v cerkvi še naprej rabili knjižni 
jezik. Tako je v nedeljo 27. 

julija 1941 imel tudi on pridigo v prekmurskem jeziku. Ljudje 
so bili nezadovoljni in so ga prosili, naj preda oblasti njihove 
podpise za slovenski knjižni jezik. Prosili so tudi, naj se oblast 
ne vmešava v cerkev. Vendar je bila na tem področju katoliška 
duhovščina slabo zapisana pri okupacijski oblasti, razen nekaj 
izdajalcev. Zato je prišlo tudi do zamenjave in premestitve 
nekaterih duhovnikov.

Jože Hozjan, duhovnik v Pečarovcih ob 
vpogledu v kroniko župnišča
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  Župnik Bejek je bil prvič aretiran 26. oktobra 1941. leta. Bila 
je nedelja ob 12. uri in 45 minut – to si je zelo dobro zapomnil, 
kot je zapisal v kroniki. Proti večeru sta bila aretirana še 
Mihael Jerič10 in Daniel Halas11, on pa je takrat že bil zaslišan. 
Aretiranih je bilo vseh skupaj 13 in vsi so bili zaprti skupaj. 
Sam ni vedel, zakaj so ga aretirali. Ker pa se je srečal s Štefanom 
Kovačem – Markom, je bil pripravljen vse zatajiti, če bi bilo kaj 
v zvezi z njim. Vendar so ga po zaslišanju zvečer že izpustili. 
Prav tako so takoj po zaslišanju izpustili Ivana Jeriča12 in 
Halasa. Mihael Jerič in Ivan Camplin13 pa sta bila izpuščena 
v ponedeljek. Aretirani so bili, ker so videli Kovača in Miška 
Kranjca. Kriv je bil  toliko, da je bil z Mihaelom Jeričem pri 
Camplinu, ko je bil tam Kovač. 31. oktobra sta bila ob 15. uri v 
M. Soboti na dvorišču grada obešena akademika Štefan Cvetko 
in Evgen Kardoš. Isti večer so ponovno aretirali Mihaela Jeriča, 
Ivana Camplina in Daniela Halasa ter jih skupaj z 29 drugimi 
ujetniki odpeljali v Budimpešto. Tam so bili obsojeni, in sicer 
Camplin na 5 let, Jerič na 4 leta in Halas na 14 mesecev zapora. 
Župnik Bejek jih je podpiral, kolikor je mogel, tudi takrat, ko 
so bili v zaporu.

    V Pečuhu je potekala od 18. do 27. maja 1942 velika 
obravnava proti tako imenovanim komunistom. Obtoženih 
je bilo 92 oseb, med njimi tudi župnik Bejek. Njihovi »grehi« 
so izvirali iz prejšnjega leta ter so bili v povezavi s Štefanom 
Kovačem – Markom in tovariši. Sam je bil obtožen, ker oblasti 
ni javil komunističnega delovanja v Prekmurju. V priporu je bil 

10 župnik v Odrancih
11 župnik v Veliki Polani;
12 generalni vikar za Prekmurje in apostolski administrator
13 kaplan v Lendavi in urednik tednika Novine
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deset dni. Oprostili so ga na podlagi tega, da ko je on izvedel 
za komunistično delovanje, je vedela že tudi oblast. Ostali so 
bili obsojeni na zaporne kazni, Lepoša in Barbarič sta za eno 
leto izgubila tudi državljanske pravice. Nenehno je bil pod 
nadzorom madžarske oblasti.

    V kroniki je bil opisan dogodek iz leta 1943. K župniku 
Bejeku je prišel notar Bela Csermely v spremstvu njihovega 
upravitelja – kantorja. Takoj ga je napadel z vprašanjem, češ 
naj se izjasni, če je Slovenec ali Madžar. Župnik Bejek je zapisal, 
da je kar vzrojil. Notarja je potrkal po glavi in ga vprašal, če ve, 
kaj je absurdno. Rekel mu je, da je Slovenec in to tudi ostane, 
kajti Madžar niti ne more biti, ker ga je rodila slovenska mati. 
Kričala sta drug na drugega, tako da je moral posredovati 
kantor. Župnik Bejek je notarja še opozoril, da ne dela nič proti 
zakonu, nobene propagande ali kaj drugega. Notar je bil poslan 
od višjih funkcionarjev oblasti v nadzor in je moral dobesedno 
poročati o pogovoru. Tokrat posledic ni bilo.

    V Pečarovce so prihajali tudi drugi katoliški uslužbenci. Tako 
je pet mesecev preživel pri župniku Bejeku katehet Šoštarec iz 
Odrancev, oziroma je pri njem čakal dekret, kajti premeščen je 
bil v M. Soboto na meščansko šolo kot katehet, pa ga oblast ni 
hotela sprejeti. Pozneje pa je več kot dva meseca bil pri njem še 
kaplan Nemec. Pri župniku Bejeku so našli zavetje vsi zavedni 
katoliški duhovniki. Prav ti zavedni duhovniki so zbirali 
sredstva in jih tudi sami prispevali za brezposelno slovensko 
inteligenco.

 Dobili so dovoljenje od oblasti, ki pa si je pozneje premislila 
in so vsi, ki so prispevali, bili zaslišani – vse je prišlo pred 
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vojaško sodišče. Posredovati je moral škof, da je preganjanje 
zaustavil, kajti obtoženi so bili podpore komunistom. Enako 
se je nadaljevalo v letu 1944. Dva meseca je nudil zatočišče 
kaplanu Juriju Novaku, ki je bil izgnan iz Medjimurja. Ko so se 
razmere zaostrile tudi tu, je odšel neznano kam. Župnik Bejek 
je bil zaslišan zaradi njega, ker pa  je bil na notariatu prijavljen, 
posledic ni bilo.

    Meseca maja je dobil pri župniku Bejeku zatočišče mlinar 
Janko Ribič iz Cezanjevcev na Štajerskem, k njemu ga je pripeljal 
dijak Gomilšek iz Murske Sobote. Z doma je zbežal, ker je imel 
pri sebi partizane. Prišli so gestapovci in na njegovem hlevu 
našli skrivališče. Prišlo je do spopada in nekaj partizanov je 
padlo. Mlinar Janko Ribič je zbežal in se skrival po Medjimurju. 
Pri njem je prespal dve noči in odšel naprej. Za Ribičem je bila 
izdana tiralica in razpisana velika nagrada za tistega, ki pokaže 
sled za njim. Za vse, ki so ga sprejeli k sebi ali pa vedeli, kje se 
nahaja, je bilo zelo tvegano. Ribiča so iz Pečarovec spravili na 
Madžarsko k župniku Zadravcu.

      Pri njem so se zbirali vsi zavedni župniki in učitelji. Skrival 
je zavedne duhovnike, aktiviste in sodelavce OF. Oskrboval se 
je s časopisom Slovenski poročevalec in dobival drugo ilegalno 
gradivo. Bil je na tekočem z vsem, kar se je dogajalo z gibanjem 
OF. V času vojne je bil štirikrat aretiran s strani Madžarov.

   15. oktobra 1944 je prišlo na Madžarskem do preobrata. 
Horthy je odstopil in nastopil je Szalaši. Sledili so še večji 
pregoni in aretacije. 17. oktobra je prišlo v Soboti do spopada 
partizanov in madžarskih vojakov. En partizan je padel, dva 
so ujeli – partizanov je bilo sedem. Pozneje isti dan je padel še 
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Juš Kramar, ostali pa so  pri Tišini ustrelili štiri orožnike. 20. 
oktobra so bili izdani na Vaneči, kjer sta padla Dane Šumenjk 
– Miran in Alojz Kosi – Franc, Stane Červič – Bojan pa je bil 
hudo ranjen. Mrtva partizana sta bila odpeljana na pokopališče 
pri cesti. Tam sta ležala do 28. oktobra, ne da bi se kdo zmenil 
za njiju. Noben duhovnik ju ni hotel pokopati. Šele takrat 
so vaščani vasi Vaneča prosili župnika Bejeka, da naj  pride 
ob treh popoldan, če seveda hoče, da ju spravijo k večnemu 
počitku. Bila sta mlada fanta, stara okrog dvajset let. Pokopali 
so ju v skupnem grobu, vendar v ločenih krstah. Ura pogreba 
ni bila razglašena, vseeno je prišlo na pogreb 53 ljudi. Ženske 
so zahtevale, da se mora zvoniti, češ da sta bila človeka. Župnik 
Bejek je torej pokopal ta dva mrtva partizana in ni odklonil 
pogreba kot ostali duhovniki.

     V tem času se je v Prekmurju pojavljalo vedno več partizanov 
in sicer v dolnje lendavskem srezu. Prišlo je tudi do večjega 
števila oboroženih spopadov. Vojni dogodki so se razvijali v 
prid zaveznikom, vendar pa Madžari in madžaroni niso dojeli 
položaja. V Pečarovcih so bili v začetku leta 1945 nastanjeni 
Nemci in sicer SS oddelki. Obiskali so tudi župnišče. Umaknili 
so se na veliki petek, kajti topovski ogenj je prihajal vse bližje. 
V tem času so se po cesti v Moščancih pomikale nepregledne 
množice vojske in beguncev.

    4. marca 1945 se je v Pečarovce zatekla partizanska četa, v 
kateri je bilo 14 partizanov. V ponedeljek, 5. marca so se oglasili 
tudi v župnišču pri župniku Bejeku. Prišli so politkomisar 
Franček Majcen, poveljnik čete Filip Korošec – Bor in še en 
borec. Pogovarjali so se o položaju. V vasi so ostali šest noči. 
Niso bili izdani, čeprav je bil objavljen oglas, da če kdor ve za 
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partizane in jih ne prijavi, bo brez razprave ustreljen.

   Čez nekaj dni  je bil poveljnik čete v Bodoncih težko ranjen. 
Ni bilo upanja na okrevanje. Prinesli so ga v Pečarovce in tu je 
ležal do prihoda RA. Nosili so mu zdravila, ki jih je priskrbel 
župnik Bejek. Po njegovi zaslugi je ozdravel in dočakal Ruse, ki 
so prišli v vas. Oficirji RA so zasedli tudi župnišče, tako da je 
župnik moral bežati tudi pred njimi. Kaj hitro so se prvi Rusi 
umaknili in prišli so drugi. V župnišču se je nastanili kapetan s 
tremi vojaki. Ti so se primerno vedli in niso bili nasilni.

    S področja Mure je prišlo veliko beguncev, pri župniku Bejeku 
jih je bilo okrog trideset iz Kroga. Pri reki Muri in Radgoni je 
potekala frontna črta, ki  se je zadržala dlje časa. 

   9. maja je bilo konec vojne in nova oblast v Prekmurju je 
bila že organizirana. Aretiranih je bilo nekaj ljudi, sodelavcev 
okupatorja. Med njimi je bil tudi pečarovski notar, ki je bil 
interniran v taborišču v Filovcih. V M. Soboti je bilo več 
smrtnih obsodb.

   Po osvoboditvi so župnika Janeza Bejeka nagovarjali, naj se 
včlani v Zvezo borcev, ker je bil tako aktiven med vojno. Vendar 
je odklonil in venomer razlagal, da vse, kar je delal, je delal iz 
lastnega prepričanja in ljubezni do domovine ter pripadnosti 
slovenstvu kot tudi čutenja dolžnosti do sočloveka.  Pozneje ga  
je nova oblast obsodila na dve leti zapora. Predsednik senata 
Rudolf Čarni, ki ga je obsodil, je pozneje sam priznal, priči 
sta bila duhovnik Berden in zdravnik dr. Pečan, da je bil po 
krivici obsojen. Župniku Bejeku so bile odvzete državljanske 
pravice za pet let in prav tako so mu prepovedali izvrševanje 
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duhovniške službe za dobo petih let. Po 15-mesečnem zaporu 
je bil z nekaterimi duhovniki pomiloščen. Domov v Pečarovce 
se je vrnil 13. januarja 1950.

Kaj se je zgodilo z njegovo sestro Polono?
 V mesecu maju 1948. leta so odpustili vse redovnice v bolnišnici 
M. Sobota. Zastopnik oblasti, znani Peče – bivši učitelj iz 
Mačkovec, je prišel v bolnišnico in ukazal, da se morajo vse 
sestre redovnice v dveh urah odstraniti iz bolnišnice. Vržene 
so bile dobesedno na » cesto«. Bejekova sestra Polona, ki je bila 
prednica v bolnišnici, in sestra Jorda sta prišli k njemu in tam 
tudi ostali. Bili sta državni uslužbenki in bi tako imeli pravico 
do pokojnine, posebej po tridesetih letih službe. Vendar tega 
nista dobili, ponudili so jima le bivanje v Domu onemoglih v 
Apačih, če nimata kam iti.

PRIPOVEDOVANJE VERONIKE 
HORVAT, rojene HORVAT, PEČAROVCI 93 (danes 115)

      K njim so občasno prihajali 
partizani, kajti oče Ivan je bil 
njihov simpatizer ter velik 
domoljub. V letu 1945 so 
se v kratkem času partizani 
dvakrat oglasili. Prihajali so 
ponoči in vsakokrat trikrat 
potrkali na okno, tako da so 
vedeli, kdo prihaja.

     Tistega večera, datuma se Veronika Horvat
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ne spomni, bil pa je marec, je bila na obisku sestra Fanika, ki 
je bila poročena v Ivanovcih. Naslednji dan je želela obiskati 
očeta Ivana, ki je bil v bolnišnici v Murski Soboti. Sedeli so v 
kuhinji in se pogovarjali. Naenkrat so zaslišali trkanje na okno. 
Potrkalo je trikrat in takoj so vedeli, da so partizani. Ne ve več, 
kdo je šel odpret. Vstopila sta dva partizana. Prosila sta za koce, 
da zatemnita okna, kajti zunaj so imeli ranjenega partizana. 
Zatemnili so okna. Vse v kuhinji so odstranili, mizo, stole , 
tako da so v sredini naredili prostor. Potem so štirje partizani 
na » traglaj«14  prinesli v sobo ranjenega partizana. Pod glavo 
je imel vzglavnik brez prevleke. Bil je bled, kot da ne bi imel 
v sebi niti kapljice krvi. Vsi so ga takoj prepoznali, bil je Bor, 
komandant Prekmurske čete, ki so ga poznali že od prej.. Bila 
je vsa presunjena, takoj je šla skuhat čaj, ki ga je Bor posrkal 
le tri žličke. Takrat so se mu lica obarvala in pokazal je nekaj 
znakov življenja. Partizani so rekli, da bo ostal pri njih, kjer bo 
na varnem. Namestili so ga v sobi na postelji. Tam je ostal čez 
noč. Pri njem sta ostala partizanka Breda in partizan Ferdo.
      
KAREL HORVAT PRIPOVEDUJE

Filipa Korošca Bora so 
prinesli v Pečarovce štiri dni 
po streljanju  pri Maršikovih 
v Bodoncih. Partizani so se 
ustavili v Pečarovcih pri hišni 
številki 115, ker je bila na robu 
vasi. Karel se spominja, da mu 
je mama pripovedovala o teh 
prvih trenutkih, ko je Bor ves 

14 Lestev

Karel Horvat, lastnik domačije, kjer se je 
najprej začasno prikril Bor
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čas prosil za pištolo, ker se je želel ustreliti. Imel je neznosne 
bolečine, ker je bil ranjen v trebuh. Vsi so pričakovali, da bo 
umrl. Nastanili so ga na podstrešju, dokler ga ne bi prenesli k 
Pankerjevim. Partizani so vzpostavili stražo, ker so madžarski 
vojaki nenehno iskali ranjenca.
 Prišli so tudi k Šerugovim, kot so jim po domače rekli. Mama 
je kuhala velik lonec krompirja, hotela je nahraniti partizane. 
Madžarom je bilo to sumljivo in so jo spraševali, za koga kuha 
toliko krompirja. Izgovorila se je, da za družino, ki grablja listje 
v gozdu in bodo prišli na kosilo. Pri hiši je bilo veliko otrok in 
potrebno jih je bilo nahraniti, zato so Madžari verjeli in odšli.
Že k njim je prihajal župnik Bejek, ki je zdravil Bora. Mislili so, 
da ne bo preživel, ker je bila rana zelo huda. Na pokopališču je 
bilo že določeno mesto, kjer bo pokopan.

Glede varnosti je bilo poskrbljeno. Ko je bil zrak čist, kot so 
rekli, je bila opeka na strehi dvignjena – potegnjena navzgor, 
kar je pomenilo, da lahko 
ranjenca oskrbijo.
Nad Šerugovo hišo je bila 
tudi točka – hruška, ki so 
jo uporabljali partizani za 
orientacijo ali smer gibanja po 
Goričkem.

Pri Pankerjevih so v tem času 
skopali bunker, ki je bil najprej 
na »gumli« pod »čunom«15 . 
Tako so Filipa najprej skrili 
v ta bunker. Pozneje pa so ga 

15 Lesena kad

Mira Huber, lastnica domačije, kjer sta 
bila bunkerja za Bora s spominskim 

obeležjem
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premestili v gornji bunker, v hišo. Ta bunker je bil prej poln 
orožja in so ga morali sprazniti, da so ga potem lahko tja skrili. 
Tja je hodil tudi župnik Bejek ter prinašal zdravila in preveze. 
Filip je v tem bunkerju dočakal ozdravitev in tudi prihod Rdeče 
armade.

SKLEPNA MISEL

Zaradi posameznikov in njihove zavednosti, solidarnosti in 
domoljubja je ostal pri življenju komandant Prve prekmurske 
čete Bor. Vse to je zajela v govoru tudi dr. Darja Kerec ob 
odkritju spominskega obeležja v Pečarovcih:
»Župnik Bejek je s svojo pripravljenostjo pomagati pripadniku 
NOB tako potrdil sloves zavednih goričkih duhovnikov. V 
osebnih pričevanjih in povojnih strokovnih delih je pomen 
brata in sestre Bejek in njunega sodelovanja z osvoboditelji sicer 
omenjeno, a morda premalo nazorno v primerjavi z rodoljubjem, 
ki so ga izkazali nekateri najvidnejši predstavniki prekmurske 
duhovščine. Morda gre vzrok za to iskati tudi v dejstvu, da je 
vidnejšo vlogo za Prekmurje in njegovo osvoboditev odigrala ta 
ista duhovščina v času med prvo svetovno vojno in v mesecih po 
njej. Kakorkoli, Bejek je s svojo podporo prekmurskim borcem 
pokazal, da je videl širše – izven okvirov izrazito lokalnega, kot 
se je to očitalo nemalo slovenskim duhovnikom po vojni. Ti 
očitki so se žal materializirali v obliki sodnih procesov proti 
duhovščini in žal tudi Janezu Bejeku ni bilo prizanešeno, a je 
preživel. Njegova nesebičnost nas opominja na vedno prisotno 
potrebo po dajanju in delanju za dobro posameznika in 
skupnosti. Opominja nas, da je prednost v plemenitosti namesto 
v konformizmu, v domoljubju namesto v kolaboraciji (kar  se 
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danes v slovenski družbi pogosto pozablja), v združevanju 
namesto v razdvajanju in ne nazadnje v individualni namesto v 
kolektivni odgovornosti.

   Komandirju Boru so bile po vojni zasluge priznane, župniku 
Bejeku (in njegovi sestri) pa žal ne. To je ta tragika posameznika 
in njegove odgovornosti do rodne grude. Kar povojne oblasti 
niso videle, je bilo dano tako Boru kot Bejeku: prihodnost, ki ni 
omejena s talarjem ali vojaško suknjo. V vsaki vojni so žrtve in v 
vsaki vojni so junakinje in junaki. Zdi se, da včasih pozabljamo, 
kako malo srčnosti je potrebno, da dejanje posameznika ali 
skupine ostane zabeleženo v zgodovini.«

Komisija združenja, ki je v zadnjem obdobju prispelava za izdajo knjige
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