
IN MEMORIAM 
 
 

V petek, 19. avgusta 2016, smo se na škofjeloškem pokopališču, 
z žalostjo v srcih, poslovili od drage Brigite Volc, ki je svoje bogato življenje sklenila 

mnogo, mnogo prezgodaj – 12. avgusta 2016, v Ratečah. 
 

Dragi Brigiti v slovo! 
 
Vsako življenje je nekaj čudovitega in bogatega, pisana paleta premnogih lepih 
dogodkov, izkušenj in spoznaj, premagovanj in žalosti. 
Težko smo sprejeli žalostno vest, da se je sredi dela in načrtov končala tvoja 
življenjska pot in da si se za vedno poslovila od svojih najdražjih, sorodnikov, 
prijateljev in znancev.  
 

Solza, žalost, bolečina 
te zbudila ni, 

a ostala je tišina, 
ki močno boli. 
(T .Pavček) 

 
 
Čas človekovega življenja je le razdalja med jutrom in večerom – razdalja med 
zibelko in grobom.  
In čas, s katerim človek razpolaga, je neznanka, življenje pa je na koncu le vsota 
sekund, minut, ur, dni in let. Življenje je preprosto obstajanje človeka od rojstva do 
smrti… In ko življenje umre, ostanejo spomini - lepi, boleči in žalostni … 
 

Spomini pa so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo, 
a, ko jih razgrneš, 

vedno znova zažarijo! 
 

 
Danes, ko se poslavljamo od tebe, nam je v srcih preveč hudo, ker smo te izgubili. 
Skupaj smo delili veliko lepega in dobrega, bili  smo prijatelji. Tvoje prijateljstvo nam 
je bilo najlepše in najbolj dragoceno darilo, ki si nam ga zapustila ob vsej svoji 
veličini, dobri volji in predanosti. Vedela si, da obstaja za velike skrbi le eno zdravilo – 
drobne, drobne radosti, ki si jih opazila na vsakem koraku svojega življenja, v družbi, 
naravi, morju … bila si skromna, prijazna in potrpežljiva.  
 
V življenju si premagala veliko ovir in težav, vendar si ohranila pogum, ljubezen in 
spoštovanje. Bila si dobra žena, ljubeča mamica, skrbna hčerka in sestra ter poštena 
in pokončna prijateljica. Želela si razveseljevati, ker si imela veselje v sebi, želela si 
pomagati, ker te je navdajala ljubezen. Danes vemo in žal nam je, da je bilo za vse 
to tvoje življenje veliko in mnogo prekratko, tako kratko, da se je ustavilo še pred 
tvojim 50. rojstnim dnevom, ki si se ga tako veselila. 



Sredi tvojih načrtov, veselja in upanja je prišel dan, ko si morala zapustiti svoj dom, 
ki je zdaj prazen brez tebe, praznina pa je tudi v naših srcih in pogrešali te bomo. 
 
 
Današnje slovo je boleče in neizbežno, spominjali se te bomo z radostjo v naših srcih, 
ti, draga Brigita, pa počivaj v miru -  naj ti bo lahka in topla slovenska zemlja in kakor 
valovi na obalni prod, tako trenutki naši v nič hite, 
Val valu za seboj napravi pot – in temu drug za drugim vsi slede! 
 
Brigita – imeli smo te radi, hvala ti za vse in slava tvojemu spominu! 
 
 

 
 

Marija Gradišar 
 


