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BITI (IN OSTATI) ŽENSKA - V MIRU IN VOJNI, IZKUŠNJE, PRIČEVANJA, POMISLEKI 

 

»Začetek vojne smo doživeli v trenutku, ko našega očeta ni bilo doma. Naš primer ni bil osamljen, saj so 

razen redkih izjem vse družine ubrale pot begunstva brez svojih družinskih poglavarjev. Naše skrbne in 

hrabre mame so morale torej same nositi težo odgovornosti za preživljanje družin, v kateri so po navadi 

prevladovali mladoletni otroci, velikokrat celo dojenčki. Zlasti je bilo hudo za tiste družine, ki so se znašle 

na desnem bregu Soče, na tako imenovanem 'goriškem mostišču', tj. v vaseh Oslavje, Pevma, Štmaver, 

Podgora in Ločnik. Čez noč smo postali del prve vojne črte! Pred sabo smo imeli prodirajočo italijansko 

vojsko, za sabo Sočo« (Pismo Pepce Gravner, Oslavje, 1911).  

V vsaki vojni se čutijo posledice odsotnosti moških, ki so jih bili vpoklicali, da bi se bojevali. O družinah, 
ki so ob mobilizaciji sinov, mož ali očetov ostale brez glavnega vira dohodka, o žalosti žensk, mater, žen, 
zaročenk padlih vojakov, so pisali mnogi slovenski literati. 

Begunstvo tisočglave množice, ki jih povzroči zlasti evakuacija območja v neposredni bližini bojišč, prisilni 
odhod, ki se zgodi kaotično in v naglici.  

V času vojne na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini, so svoje domove zapustili mnogi prestrašeni ljudje, 
predvsem ženske, otroci in ostareli, ki so se daleč od doma zgrinjali v Zagreb z najnujnejšim za preživetje.  

Tako bo o srečanju z ženskami in njihovih pretresljivih izkušnjah, ki se dotaknejo človeka in o posebni 
ženski moči, ki tiči prav v drugačnosti od moškega in lahko spreminja svet na bolje, spregovorila mag. 
Violeta Vladimira Mesarič, namestnica načelnika Vojaškega vikariata v Slovenski vojski. Radgončanka, 
ki se je po končani Naravoslovni-matematični gimnaziji v Murski Soboti, vpisala na študij teologije v 
Zagrebu. Diplomirala (1997) in magistrirala (2002) je na Teološki fakulteti Matthius Flacius Iliricus. Po 
petih letih zaposlitve v Evangeličanski cerkvi v Republiki Sloveniji, se je kot prva (ženska) duhovnica 
zaposlila v Slovenski vojski (Vojaški vikariat) in leta 2002 uspešno zaključila Častniško šolo za vojaške 
kaplane v Kanadi.   

Svoje poslanstvo razume kot delo za človeka. Izkušnja odsotnosti od doma, vojaško življenje in žal, tudi 
vojna in posledice, ki jih pusti na ljudeh, so prispevale k temu, da danes gleda na življenje hvaležno in z 
veliko odgovornostjo.  

Vsi, vsak posameznik in sleherna institucija, moški in ženske, smo poklicani k redu in odgovornosti do 
našega človeškega bistva, do naše skupne kulture in do naše skupnosti. Samo svet, napolnjen (tudi) z 
ženskimi vrednotami, je lahko bolj človeški – bolj barvit, bolj topel in bolj ljubeč.  

 

 

 

 

 


