
 Igra »Trije vaški svetniki« je po značaju sicer komedija ali burka 
iz naše preteklosti, vendar pozoren poslušalec lahko kaj hitro 
potegne vzporednice v današnji čas, ko so se moralne vrednote 
že skoraj povsem izgubile in je poštenje že kar težko najdena 
vrlina. Dokler je vsa stvar samo na jeziku, še nekako gre, ko pa je 
poštenje in čednost potrebno spraviti v dejanja, pa se vsa stvar 
ponavadi zaplete. 
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Toda brez strahu. Igra, katero vam bomo predstavili, vsebuje 
obilo humorja, ter komičnih zapletov in razpletov. Njen glavni 
namen je namreč nasmejati in razvedriti občinstvo. Obljubljamo 
vam uro in pol čiste sprostitve, ki jo v današnjem svetu ob vseh 
težavah in problemih, ki nas že in nas še bodo trli, vsi še kako 
potrebujemo.  
 
» …bi rekel, pod kožo smo vsi krvavi in takšnih reči ni treba 
obešati na veliki zvon, od tega je več škode kot koristi… » (citat iz 
igre). No, mi jih bomo! 
 
Nastopajo: 
Šimen Porenta, gruntar na Križu in župan – Brane Grobljar 
Urška, njegova žena – Hedvika Kovač 
Fani, njegova hči – Veri Kolenc 
Blaž Šimenc, kolar – Jože Polc 
Marjanca, njegova hči – Jasna Drobež 
Peter Bavdek, pek – Mitja Drobež 
Tine Štempihar, učitelj – Marko Drobne 
Barbara Lahajnarjeva – Jerica Polc 
Jakec, njen sin – Blaž Grahek 
Janez Hrastar, župnik – Tomaž Pirnat 
Dr. Klepec, zdravnik – Stane Kovač 
Šurlova Lenčka, potovka – Simona Klopčič 
Mica, dekla – Eva Marija Polc 
 
Avtorja:  Maks Real in Maks Ferner. Prevod: Ivan Cerar 
Režiser – Marjan Bokal 
Šepetalki – Katja Bokal in Marinka Kovač 
Razsvetljava in zvok – Marko Mal 
Scenska dela – Franc Polc, Uroš Polc, Anže Kovač, Vojko Kovač 
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