
Toplo pozdravljeni in dobrodošli v tem prelepem
koščku naše občine.

Današnji dan smo namenili odstiranju tančice
skrivnosti, v katero je bila do letošnjega leta neka-
ko zavita baronica Adelma von Vay. Že včeraj
smo v Narodni in univerzitetni knjižnici v Lju-
bljani, v prvem dnevu mednarodnega simpozija,
smo izvedeli marsikaj zanimivega, predvsem pa

novega. In kot marsikatera velika osebnost je tudi
Adelma, ki je večino svojega življenja preživela na
dvorcu v Konjicah, ki mu pravimo »Baronvaj«, je
bila tudi ta posledično nekako prikrita. Mogoče
bomo v toku današnjega dne zvedeli, zakaj je temu
tako. Pa vendar, z včerajšnjim in današnjim dnem,
verjamem, da smo jo pokazali v tisti pravi luči, v
luči spiritualistke, teozofinje, humanitarke in ji s
tema dali tudi tisto njeno pravo vrednost in tudi
pravo mesto med veliki ljudmi, ki izvirajo iz naše-
ga mesta, Slovenskih konjic.

Iskrena hvala organizatorjem, Janu Ciglenečkemu
in pa osebi, ki smo jo prispevali z naše strani,
Aleksandri Boldin, za ves trud, za vso to nervozo,
ki je spremljala priprave, in verjamem, da bo še
ob koncu današnjega dne vse skupaj poplačano s
tistimi v tisti obliki, ki jo pravzaprav pričakujemo,
to je, zadovoljstvom nad svojim ustvarjanjem.
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Prav lepo vas vse pozdravljam!

Prav vesel sem, da smo se zbrali v tej dvorani v
Žički kartuziji, kjer človek nekako doživlja mir in
veselje, predvsem zato, ker se lahko odmakne od
sveta in tukaj služi Gospodu.

Vsakdo, ki gleda na življenje drugih ljudi, ki želi
nekako prodreti v globino njihove misli, si mora
nekako ustvariti en okvir, skozi katerega bo gledal
in skozi katerega si bo nekako želel spoznati tega
človeka. Jaz sem duhovnik, sem teolog in sem
tudi skozi oči »Svetega pisma« zrl in bral vse to,
kar je Adelma zapisala, in s čemer je nekako na
nov način povedala veliko tega, kar je razodeto v
Božji besedi.

Zdi se mi, če človeka ne moreš presodit skozi be-
sede, kaj je točno povedal, pa lahko vidiš skozi
njegovo življenje, kaj je to zanj pomenilo. In ka-
kor drevo poznamo po sadu, saj tudi Jezus pravi,

da: »po njih sadovih boste prepoznali ljudi!«, tako
tudi na Adelmino življenje lahko gledamo skozi
njegove sadove, na njen življenjski slog. Skozi to
njeno življenjsko zgodbo ali skozi njen način živ-
ljenja vidimo, kaj so te stvari tudi njej pomenile,
kako so ji prišle do srca, kako so v njej nekako na-
redile tudi veliko spremembo.
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