
OČE NAŠ JE V NEBESIH

IN NJEGOVO IME JE 

SONCE

Zemlja



TROBENTICA

Zbiram žarke, jih medim,
tebe, ki mi jih daješ, pa častim.

Vsakega, ki pride k meni obdarujem, 
da prah meden trosi naokoli.

V Raju sem in ti z mano. 

avtor @ Vladislav Stres



TROBIM, trobim

- pa kod da nič ne čuješ,
BEMTI, TI BETICA.

Po ROBu hodiš in ne slišiš
hrumenja tisočih trobent

prebujajoče pomladi,
ki prihaja k tebi.

avtor idej @ Vladislav Stres



REGRAT

Tebe častim, o SONCE
k tebi se vzpenjam, 

zate cvetim.
In ko se napijem tvoje svetlobe

se v puh semen prerodim.  

Vir nekaj slik

avtor @ Vladislav Stres

https://hiveminer.com/flickr_hvmnd.cgi?method=GET&noform=t&page=1&search_type=Tags&sort=Interestingness&sorting=Interestingness&textinput=cvet,rastlina&search_domain=Tags&photo_number=50&photo_type=250&tag_mode=all&originput=cvet,rastlina


SONCU

MOJA DUŠA JE ZELENA…

Vabim tvoje nežne žarke, 
da jih ulovim, 

da jih v zemljo prizemljim.

IN TO JE MOJ SVETI GRAL.  

avtor @ Vladislav Stres



HRANA

RAD IMEJ HRANO SVOJO,
TISTO NAJLJUBŠE V NJEJ,

SAJ VGRAJUJE VATE SE
IN POSTAJA 

TI.
KAKOR KOČIJA S TABO HODI 

- VSE JEDENO,
VSE KAR LJUBI TE. 

A KO JEŠ, POJEJ TAKO, 
DA BO TO S SLADOKUSNOSTJO,

DA POJEDENEMU NUDIŠ VEČ V TELESU 
SVOJEM, KOT DOSEČI ZMORE KJE DRUGJE.

avtor @ Vladislav Stres
Kretski svečenik kot vaza bik vsejedec in drevo življenja 

1.250 p.n.š., Arheološki muzej Atene, Grčija



Sonce gledaš skozi moje oči
kako vse tvoje brsti, se giba, živi.

Matera Zemlja je mati tvojim semenom, 
ki gradijo svet vsak po svoji podobi, 

a od istega sinovi, 
kakor ti Oče si sin zvezde daleč nad sabo.

Brez hčere si nič, 
zato se pokloni njenemu naročju. 

In sij v LUČI mogočni. 

avtor idej: Vladislav Stres

LJUBEZNI MED 
SONCEM IN ZEMLJO



LUNA

PREMER ZEMLJE JE CCA 110 X MANJŠI OD PREMERA SONCA 

SONCEZEMLJA

149.600.000 km



ČEBELA IN ROŽA

In potem priletiš,
da prah sončni meden s cvetic dobiš,
da potuje s teboj 
v doživetja novih kreacij. 

ROJSTVO ČEBELEavtor idej: Vladislav Stres

https://www.youtube.com/watch?v=f6mJ7e5YmnE


Etruščansko, slovensko, egipčansko, egipčansko, 
vatikansko, minojsko¸ sumersko



Zadnja večerja Jezusa z Apostoli Simon Ushakov 1.685, Mestni zgodovinski muzej Sergiev Posad

In zadnji, ki to je ljudstvo učil
- da vse je iz svetlobe in je svetloba v nas
da bratje smo v tem,
da potujemo z njo,
ko se rodimo kot prišleki

in ko odidemo kot žarek odhoda
- od nejevernih ni bil uslišan in bil je izdan.
In če so njegovi dvomili, 
ni bil več KRALJ,
ampak revež poln BESED.  

ZADNJA VEČERJA



Je svečenice ljubezni vode prosil
Kot sin Sonca na nebu.

„Sam si jo stoči“,
bil je odgovor.

Jesus in Samaritanka, Paolo Veronese, 1585



Je Soncu izvirske vode nosil, 
bil ljubezen in dika.

Je Apostolom noge umival, 
da v tempelj bi čisti prišli.

Jezus umiva noge, ruska ikona, Tempeljska galerijaJezus nosi vrč in jagnje, 250-300 n.št., katakombe Marcelina in Petra, Rim



SIN SONCA NA NEBU, 
BIL JE MODROST
in zato ljubljen.

A bil je prešibek, premajhen 
da bi ga slišali volčji po srcu. 

avtor idej: Vladislav Stres



Vsak dan v čast v RKC svečano pijemo tvojo kri. 

in se sprašujemo kdaj boš nehal krvaveti?

Kajti ko boš nehal krvaveti, pridemo na plano skriti  in 
uredimo ponovno rojstvo MITRE.

In vse je kot 
mora biti.

VOLČJI PO SRCU PIJEJO KRI V ČAST UBOJU JEZUSA



Mitra ubija „BIKA“, muzej Terme, Rim
Zabodel ga je na desni strani.

Vsak dan v čast ubijalcu tebe Mitri - Longinusu v RKC 
svečano pijemo tvojo kri. KDAJ BOŠ NEHAL KRVAVETI?

Papež, zgoraj 
njegov tajnik, 

vmes zlorabljani 
kult Jezusa.

In vse je kot 
mora biti.



Tezej ubije človeka BIKA - Minotavra, 550 p.n.št., 
atenski vrč iz Italije

TEZEJ UBIJE ČLOVEKA BIKA - MINOSA 

MITRA UBIJA  BIKA 



KRIŽAN IN OBČUDOVALCI KRIŽANJA 

Še danes ga gledajo.
Nikomur se ne smili
tako hudo, da bi ukrepal.  
Raje obrne glavo proč ali pa se klanja  obredom 
vampirjev  - ritualnemu pitju njegove kri, 
za poobedek jedo še njegovo telo.
Ne pogledajo k očetu njegovemu, v SONCE. 
- ne častijo njegove krvi svetlobe, 
ki jo daruje, da bi jo pili in jedli… 
In bili v večnost zveličani. 

avtor idej: Vladislav Stres

Jezus Pantokrator, Batllo Majesty, 12.st.



Pišejo in pišejo 
(v temnih čumnatah sanjajo.
Ven ne gredo, stalno delajo.) 
o SONCU, a ga ne poznajo. 

Moto Luteranske reformacije, Beseda gospoda je večna 
(Verbum Domini Manet in Aeternum - VDMA)



STARODAVNI SIMBOL SLOVENSTVA 
- TROBENTICA

Grb knezov VOVBREG
(Wilhelm von Heunburg) 1242

PET PERESNA
TROBENTICA

PETEROKRAKA ZVEZDA , kot šesti 
element povedi je v središču grba, 
ki se dotika ščita pod sabo in tako 
oblikuje rožo na peclju in 6. krak

avtor idej @ Vladislav Stres



Ljudje so izbrali neurje.
„Le kdo je BOG Sonce, da nam bo ukazoval?
Sami smo svoj gospodar...“
Še danes se sliši ta glas. 

Galilejsko jezero, 1.633, Rembrandt van Rijn 160 x 127cm, 
Isabella Stewart Gardner, muzej Boston, ZDA

Zadnja večerja, Duccio di Buoninsegna, 1.308 -
1.311, Muzej in opera l Duomo, Siena, Italija



ČAŠČEN, 
NATO OKRADEN,

JE PREMAGAN, SLEP IN BEDEN

IN NAMESTO, 
DA BIL BI ČLOVEK PTIČ
- IZ SVETLOBE IN SVETLOBA SAMA,

avtor idej: Vladislav Stres

ZAPELJAN V SPLETKE POTOVANJ. 

Etruščansko, 500 p.n.št.

Neoasirsko 9 – 8. st.p.n.št, Muzej Metropolitan, ZDA; Vir

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/327661


Dati napitek smisla „opici“ ali ne?  Pečatnik iz Sirije, cca. 1.820-1.730 p.n.št.; Vir

Zavzeti v stalnem bojevanju pozabijo na lastni smisel. Kako se takšnega obrne je samo še stvar „tehnike“. 
Pečatnik iz 1.720 - 1.650 p.n.št., Morgan library museum, ZDA

KAJ PRIPOVEDUJEJO STARE KNJIGE – PEČATNI VALJI, SE O TEM SPLOH KAJ VE?

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://images.metmuseum.org/CRDImages/an/web-large/1999,325,147.jpg&imgrefurl=http://www.metmuseum.org/art/collection/search/327743&docid=75bi0iwAcD5QeM&tbnid=0X2TZ6pyIqnLwM:&vet=10ahUKEwix4aen_4zTAhVQnRQKHTCeBQ8QMwhdKDcwNw..i&w=600&h=468&itg=1&bih=602&biw=1280&q=Gift of Nanette B. Kelekian, in memory of Charles Dikran and Beatrice Kelekian&ved=0ahUKEwix4aen_4zTAhVQnRQKHTCeBQ8QMwhdKDcwNw&iact=mrc&uact=8#h=468&imgdii=M7we9JY8Rvv8jM:&imgrc=0X2TZ6pyIqnLwM:&spf=55&vet=10ahUKEwix4aen_4zTAhVQnRQKHTCeBQ8QMwhdKDcwNw..i&w=600


BOG BREZ OBRAZA JE,
SAJ JE SVETLOBA SAMA

IN MATI VODA JO VASE PREJEMA
IN PORODI – TISOČ ČUDOVITOSTI. 

avtor idej: Vladislav Stres



DODATEK
Komentar: „Starodavni simbol slovenstva NIKOLI ni bila 
trobentica to je vedno bila roža MOGOTA ali (Potentilla nitida) 
in Vovberski jo imajo v grbu rožo Mogoto seveda in ne 
trobentice (primulo vulgaris)!“ Vir

Odgovor V. S.: Rože so samo simbol oboževanja NARAVE v 
širšem pomenu pa  tudi čutil.  V tem so se vladarji med seboj 
merili. Ohranjenih imamo več grbov knezov. Iz njih se vidi da gre 
za različne rože. RKC nam preko kardinala Rodeta vsiljuje simbol 
rože Mogote, ki pa ima drugačno obliko kot je roža triglavskih 
višav – Mogota.  

Roža Mogota je prav gotovo simbol nekaterih knezov, nikakor 
pa ne vseh.
Na trobentico lahko TROBIMO, to lahko počnemo tudi na 
kranjskem Jegliču roži, ki je uživala ugled tudi v karniolskem
obdobju Kranjske dežele. Tudi zato so Kranjski Jeglič imenovali 
tudi trobentica. Latinsko ime pa je Primula carniolica.  Sama 
negativna latinska oznaka TROBENTICE (primula vulgaris) 
govori, da se hoče ta simbol ROBENT čim bolj obrniti na glavo…

Raziskava vrst rož ni na prvem mestu te povedi o čaščenju 
Sonca.  Več priloga v obsegu treh slik. 

Vladislav Stres

Štiri rože (Enciani) na pečatu 
papeža Benedikta XVI.

ENCIAN, SVIŠČ  
(Gentiana asclepiadea)

Kelt duha pitno daritev; 
Vaška situla iz cca 5.st.p.n.št. 

Hammurabi duha 
„cvet“, cca 1.800 p.n.št. 

http://www.rtvslo.si/blog/vladislav-stres/dimenzije-ljubezni-med-soncem-in-zemljo/114748


Budistični simbol plemenite resnice Grb knezov VOVBREG
(Wilhelm von Heunburg) 1.242

PET PERESNA TROBENTICA
CVET ROŽE MOGOTE

Potentilla nitida

Heinrich von 
Schärfenberg 1.235 

ŠTIRI PERESNA DETELJICA



ROŽNICE (lat. Rosaceae) so velika družina rastlin 
s 3.000 do 4.000 vrstami v 100 do 120 rodovih. 

V družino rožnic uvrščamo množico sadnih 
dreves (jablana, hruška, sliva, breskev, marelica, 

češnja, višnja, kutina), grme (šipek, maline, 
robide, vrtnice) in zelnate rastline (jagode). Vir

CVET ROŽE MOGOTE
Potentilla nitida

CVET NJIVSKEGA ŠIPKA 
Rosa arvensis

Cvet  (Rosa arvensis)CVET ROŽE MOGOTE, ŠIPKA ALI ČEŠNJE ipd?

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEnice


Pečati iz Notranje Avstrije, 13. stoletja,
potujčevanih slovenskih knezov,

vsebujejo temeljna sporočila veličine 
nekdanje Karantanije. 

Ulrich von Liechtenstein (1241) 

Wülfing von Stubenberg (1247) 

SREDIŠČNA 
ROŽA

Hartnid von Ptujski - Ptuj (1243)

ŠESTPERESNI 
CVET 

PETPERESNI 
CVET 

Okupator  (oz. nasledniki rimskega 
imperija) je v 13 st. slovenskim knezom 
že določal imena in posegal v njihovo 

vzgojo. Vodja okupacije je še danes RKC

Mogota je roža, 
ki naj bi bila v grbu 
Franceta Rodeta, 

tako škofa, kot kardinala.

Kranjski Jeglič, imenovan tudi 
tobentica in karniolska roža,

Primula carniolica


