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ZGODILO SE JE… 
 
PREDAVANJE IN PREDSTAVITEV KNJIGE 

 
V petek, 22. 4., nam je sestra 
Helena Reberc predstavila knjigo, 
ki govori o našem domačinu, du-
hovniku Marijanu Arharju. Knjiga 
nosi naslov »Pokliči me«. Tako je 
Marijan dejal človeku, za katere-
ga je v množici ljudi zaznal, da 
potrebuje njegovo pomoč.  
V goste je prišel tudi pričevalec 
g. Robert Štaba, ki je zbranim 
povedal o svoji življenjski zgodbi. 

Kot neverujoči je s pomočjo pogovorov z duhovnikom Marija-
nom Arharjem ne samo prešel neozdravljivo avtoimuno bolezen, 
temveč je začel verovati, verovati v Boga. Z Marijanom sta bila 
velika prijatelja še 13 let.  
Njegova rodna domačija je bila v Šentvidu, pri današnji trgovini 
Mercator. Doma se je reklo Pr' Ukan. Oče je se je vrnil z bojišč v 
prvi svetovni vojni in se zapo-
slil kot mizar v škofovih zavo-
dih. Vodstvo ga je skupaj z 
mizarjem Štefanom Ermanom 
poslalo v Švico na izobraževa-
nje, ker  sta imela oba za mi-
zarjenje velik čut. Po povratku 
sta se odločila postaviti lastno 
podjetje za izdelavo pohištva. 
Prvo z razstavnim salonom.  
 

 
 



 

 

 

 
Marijan je kot najstnik rad ministriral, ni se posvečal dejavno-
stim svojih sovrstnikov. Ob koncu druge svetovne vojne je z 
dvema od sester zbežal v taborišče Vetrinj blizu Celovca, a se 
je po enem letu in sedmih mesecih vrnil domov. O tem obdobju 
ni veliko govoril. Prav tako 
ni veliko znanega o njegovi 
odločitvi za duhovniški po-
klic. Sestra Helena Reberc je 
v knjigi zapisala, da jo je k 
pisanju o tem zanimivem 
duhovniku nagovorilo sreča-
nje na pokopališču, kjer jo je 
ustavila Ermanova gospa in 
ji obljubila pomoč pri nave-
zovanju stikov s sorodniki.  
V semenišču je Marijan zara-
di svoje modre drže urejal 
semeniški stenčas in vanj 
zapisoval duhovne misli.  
Kot kaplan je služboval na 
Vrhniki, bil je župnik v Goz-
du pri Kamniku, v Tunjicah 
in na  Šentjurski Gori. Nje-
gova zadnja župnija je bila 
Črni vrh nad Polhovim Grad-
cem, kjer je služboval 31 let. 
Leta 1998 je bil imenovan za 
eksorcista ljubljanske nad-
škofije, kar je bilo njegovo 
najpomembnejše poslanstvo in ga je opravljal do smrti. Poma-
gal je ljudem s težkimi življenjskimi zgodbami; od pedofilije do 
vojnih zločinov.  
V knjigi so zapisani dogodki in pričevanja. Mnogim ljudem je 
Marijan rekel: »Ko ti bo težko, me pokliči!« Ljudje so se nanj 
obračali in se še obračajo v srcu, ko jim je težko. Marijan je bil 
obdarovan s številnimi posebnimi darovi in je bil ljudem vedno 
na razpolago kot eksorcist, duhovni zdravnik, Marijin apostol, 
duhovnik z Jezusovim Srcem.  Umrl je leta 2017 in je pokopan 
na pokopališču za cerkvijo sv. Vida v Šentvidu. 
Hvala vsem sodelujočim za navdihujoč večer.  

(foto: druzina.si)  

150 . obletnica rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in smrti Blaža Potočnika 


