Nastopajoči:
Tonej, nevestin oče, kmet: Anton Mikelj
Neža, nevestina mati: Barbara Sušel
Lenka, nevesta: Petruška Vogelnik
Martin, ženinov oče: Aleš Polanc
Franca, ženinova mati: Tadeja Kotnik
France, ženin: Boštjan Vogelnik
Jaka, nevestin stric: Jakob Zupanc
Gašper, starešina, ženinov stric, čevljar: Grega Voršič
Urša, teta, čevljarjeva žena: Ana Pekovec
Prvc, ženinova priča: Mitja Voršič
Družica, nevestina priča: Helena Zupanc
Godec, harmonikar: Jaka Taler
Reza, ta črna nevesta: Ana Matuc
Miha (Mer), najstarejši fant v vasi, vodja šrange: Beno Urh
šrangarji in ohctarji:
člani Folklorne skupine
KUD Triglav Srednja vas

slo

Tradicionalne prireditve v Bohinju
Bohinjska noč
10. 8. 2019 – Pod Skalco, Ribčev Laz
12.00 Mini gin festival
16.00 Bohinjska tržnica
19.00 Čarovnik Grega
20.00 Coverlover
22.00–23.00 dogajanje na jezerski gladini
23.00 Jan plestenjak
1.00 DJ Johnny

6. Mednarodni praznik sira in vina
14. 9. 2019, dvorana Danica,
Bohinjska Bistrica, 12.00–19.00
Degustacije in prodaja vina, kuharske dobrote
priznanih šefov, raznovrsten stranski program,
mednarodni ponudniki

62. Kravji bal
15. 9. 2019, Ukanc, 10.00–19.00
Bohinjski praznik: predstavitev bohinjskih cik,
folklorne skupine, domača bohinjska
hrana, sir, Igor in Zlati zvoki, Fantje s Praprotna …

kmečka
ohcet
27. julij 2019, 18.00

Pod Skalco,
Ribčev Laz

www.tdbohinj.si
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PRED NEVESTNIM DOMOM

PRESENEČENJE NA POTI – ŠRANGA

NA ŽENINOVEM DOMU

V Bohinju je navada, da hišna vrata zaklenejo preden
pride ženin po nevesto. V hiši se tačas pripravljajo
za sprejem ženinovih svatov. Vozovi bodo pripeljali
ženinove svate. To so: starešina, godec, teta Urša, prvc
ali prva priča, pevci in ostali svatje. Konji in vozovi
so okrašeni. Starešina, ženin, Urša, godec in ostali
pristopijo k vratom in hočejo vstopiti, toda ne morejo,
ker so vrata zaklenjena. Po dolgem pregovarjanju, da
so žejni, jim samo toliko odškrknejo vrata, da lahko
skoznje vržejo star lonec in jih takoj zaklenejo. Potem

Po starih običajih fantje z vasi ne pustijo odpeljati
neveste kar tako, zato na poti postavijo šrango, se
pravi zaporo. Na cesto zvlečejo razna orodja in kmečke
priprave, kot so vozovi, koza za žaganje, korita, klepanje
in ostalo, samo da je cesta zaprta. Vse se dogaja v šaljivem
tonu, čeprav se držijo in pogovarjajo zelo resno. Ko se
pripeljejo na vozovih, sta ženin in nevesta še vsak na
svojem vozu, ker še nista poročena. Konji in vozovi, ki
so po starem okrašeni, se ustavijo in svatje se sprašujejo,
zakaj je cesta zaprta. Saj vendarle tu ni cestnine, carine

Po vseh težavah mlad poročen par misli, da jih je konec,
vendar ni tako! Ko pridejo na ženinov dom, so tudi tu
vrata zaklenjena. Tudi tu jih nočejo takoj prepoznati in
šele po pregovarjanju jim gospodar in gospodinja odpreta.
Po stari slovenski navadi jim ponudita kruh in sol. Potem
gospodar izroči svojemu sinu ključe, gospodinja pa snahi
kuhalnico in kozarec vina. Ko nevesta vino izpije, spusti
v prazen kozarec šenkngo ali kovan denar, da zažvenketa.
Potem pokropita prag z žegnano vodo ter povabita vse naj
vstopijo in se veselijo. Sledi večerja, prideta tudi nevestin

se zopet pregovarjajo in zahtevajo nevesto. Vrata se
za trenutek odpro in ven prileti našemljena stara
ženska s kranjceljnom na glavi, kot nevesta, vendar
jo vsi porivajo proč, ker ni prava. Po naslednjem
pregovarjanju pridejo ven nevesta, njen oče in mati,
ki povabita svate naj malo prigriznejo in popijejo, ko
čakajo, da se bale nalože. Nazadnje oče in mati zaželita
obilo sreče, oče pa še ženinu naroči, da naj ima svojo
nevesto rad. Posedejo se po vozovih in godec gre
pred prvega konja in pred njim trikrat pretegne meh
harmonike, nazadnje pa starešina odpelje nevesto pred
prvega konja, da naredi tri križe, prime konja za vajeti
in mu ukaže »iii« in s tem ukaže odhod.

pa tudi ne. Šrangarji jih vabijo naj malo popijejo z
njimi, vendar to odločno zavrnejo, ker vedo, da bi bila ta
pijača pred plačilom šrange zelo draga. Po mukotrpnem
pregovarjanju se dogovorijo za znižano ceno, ampak
jih morata ženin in starešina dovoliti, da lahko pridejo
zaplečvat. To pa pomeni, da lahko pridejo na ohcet. Samo
toliko jih mora biti, da se jih ne bo nič videlo, se pravi zelo
malo. Šele, ko vse plačajo, smejo svatje vzeti ponujeno
pijačo. Ko se odžejajo in konji malo najedo, še kakšno
zapojejo in odidejo na poroko v cerkev. Še vedno pa sta
ženin in nevesta vsak na svojem vozu.

oče in mati, ki prineseta: oče papirnat denar v molitveniku
in kovani denar v mošnjičku, ki ga izroči ženinovem očetu,
mati pa v culico zavezano, nekaj denarja, ki ga da hčerki.
Zatem pridejo šrangarji, ki so pri šrangi znižali ceno,
ampak so si da lahko pridejo zaplečvat, se pravi, da pridejo
na ohcet, čeprav niso povabljeni. Ker pa so jim na šrangi
dejali, da jih lahko pride le toliko, da jih ne bo videti, so
na vozu z ponjavo pogrnjeni in pokriti. Seveda je to spet
ena izmed potegavščin fantov s šrange. S seboj prinesejo
venec klobas, ki ga ob lepih besedah obesijo ženinu okrog
vratu. Starešina ukaže, naj prinesejo pogačo s katero najprej
zaplešejo, potem jo razrežejo in razdelijo. Sledi solo za
nevesto in ženina. Med plesom ju fantje povežejo z vrvjo, da
bo zakon bolje držal. Na koncu odideta ženin in nevesta v
svojo kamrico. Kaj pa bosta tam počela verjetno sami dovolj
dobro veste. To ve tudi starešina, zato ga vleče za njima,
a mu žena Urša ne pusti. Za ostale svate se ohcet nadaljuje.

3.
POROKA V CERKVI
Kadar se ženi pravi par, se v cerkvi opravi celoten
poročni obred, kadar pa se poroko samo prikazuje, potem
župnik posveti besede vsem že oženjenem parom in tudi
bodočim parom, ki se bodo odločili za ta korak.

