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olitve, lokalne in državne, vse bolj postajajo delitve in tako poglabljajo narodni
razdor. Celo nekateri voditelji verskih skupnosti se tako zelo bojijo zase in za obstoj svojih skupnosti, da niso mogli obiti javne podpore tistemu kandidatu, ki veliko obljublja,
nima pa nobenih moralnih referenc. Izvolitev številnih moralno neprimernih županskih kandidatov ter
občinskih svetnikov in svetnic kaže na zelo nizko stanje duha v Sloveniji.
Ni pomembno, kako živiš in kaj delaš, temveč to, kaj obljubljaš in kako to obljubljaš. Populizem je
postal naša stalnica, ki se vse bolj krepi. Za populizmom se skrivajo nečednosti, ki povzročajo socialno
razslojenost prav tistih ljudi, ki jih najbolj nagovarja in navdušuje. Naivnost je kot velik kamen v žolču
Slovenije, ki se ga nikakor ne more znebiti, zato pa se toliko bolj žolčno zvija v krčih skorumpiranosti,
diskvalifikacij in nerealnih obljub o boljšem življenju za vse občane in državljane.
Slovenci sicer še imamo narodno moč, ki črpa iz korenin vere. Vendar zaloge pešajo. Tisti, ki v srcu
dobro mislimo in imamo radi svojo domovino in Cerkev, ne moremo biti pasivni. Treba je garati, da
ohranimo vero in slovenstvo. V soboški škofiji se pripravljamo na obhajanje 100-letnice priključitve
prekmurskih Slovencev k matičnemu narodu, za katero so najbolj zaslužni prekmurski in prleški katoliški duhovniki (F. Ivanocy, J. Klekl st., M. Slavič, F. Kovačič, I. Jerič in še nekateri). Leto 2019 bo torej za nas
nekakšno »sveto leto«, saj se bomo z molitvami, nedeljskimi premišljevanji, s slovesno sveto mašo vseh
slovenskih škofov ter mnogih duhovnikov in udeležbo vernikov (17. avgusta v Beltincih), znanstvenim
simpozijem (13. novembra v Murski Soboti) in nekaterimi drugimi dejavnostmi Bogu zahvalili za to, da
smo še zmeraj Slovenci, ki živimo v medverskem dialogu in sožitju z Madžari, Romi in Hrvati. Ti darovi nikakor niso samoumevni, temveč smo sedaj mi odgovorni, da jih prenesemo na sedanje rodove mladih.
Takšna in druga podobna dogajanja nas tudi spodbujajo, da lahko vsako jutro v molitvi hvalimo Gospoda in tako ljudem oznanjamo prihod Odrešenika. Vsako jutro nam oznanja tisti čas, ki pomeni nov
začetek. Vsak večer odnese s seboj vse slabo in daje možnost vsemu dobremu, da se nadaljuje v novem
jutru. Jutro in večer pomenita, da smo med dvema Kristusovima prihodoma. To, kar delamo sedaj, je
odločilno in dokončno.
Pridi, Gospod Jezus, Alfa in Omega, začetek in konec (prim. Raz 21,5–6).
V veselju, da Gospod prihaja, vam v imenu slovenskih škofov ter v svojem imenu voščim blagoslovljene in vesele božične praznike ter leto 2019, ki naj bo leto razvoja življenja med vami, miru, pravice
in veselja v Svetem Duhu!
Z vami naj vedno hodi nebeška Mati Marija!
Dr. Peter Štumpf, SDB, soboški škof
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V tragedijo ovit čudež
Pogovor s Heleno Janežič, ki v Narodni in univerzitetni knjižnici vodi Zbirko, namenjeno tisku, ki nastaja zunaj Republike Slovenije
> Gospa Helena, začniva na vašem službenem
koncu. Kam seže vaš prvi spomin na NUK?
Mimo Nuka sem prav gotovo šla že v otroških
letih skupaj s starši, prvi zavesten in jasen spomin nanj pa sega v čas mojega srednjega šolanja
na kranjski gimnaziji, takratni »usmerjeni« SŠPRNMU. Profesor slovenščine Čenčur nas je nekega
petkovega popoldneva odpeljal na ogled Ljubljane in nam tudi na ta način odstiral okna v svet
kulture in literature.
> Danes je ob besedici NUK vaša prva asociacija
gotovo služba. Kaj pa, preden ste bili tu zaposleni: Plečnikova stavba ali knjige?
Ob besedi NUK res pomislim na službo in misel
me vedno navda s ponosom, saj delam v stavbi s
pomembnim poslanstvom, ki jo je postavil arhitekt svetovnega formata Jože Plečnik. Še v času
študija Nuka nisem povezovala toliko s Plečnikom
kakor z obilico knjig. V prejšnji državi je bil odrinjen na rob in ni se ga preveč na glas omenjalo.
Zdi se, da v zadnjih letih (spet/šele) odkrivamo
njegovo veličino in večnost njegove arhitekture.
> V vaši mogočni stavbi verjetno ni bilo tako, a
vseeno: zdi se, da povprečen Slovenec težko
zgreši, da je letos Cankarjevo leto. Lansko,
Plečnikovo, pa je marsikomu ušlo. Kakšen je
vaš vtis? Če ga delite z mano: zakaj je tako? Je
mogoče, da se ga tudi danes raje »malo manj
na glas omenja«?
Morda nisem dovolj objektivna, saj s Plečnikom
tako rekoč sobivam vsak dan. Lani se je Plečnikovo leto v NUK poznalo po velikem porastu turističnih obiskovalcev stavbe. Postalo je kar malo
neobvladljivo, zato smo na novo uredili tovrstne
obiske, da je hiša sploh še lahko normalno delovala. Resda pa se »malo manj na glas omenja«
dejstvo, da je Plečnik črpal moč in navdih za vse
svoje delo iz vere, Cankarjevo omenjanje Boga in
krščanstva pa bi se še vedno najraje preskočilo.
> Kdor je ujel vas, da ste ga vodili po Nukovih
prostorih, ve povedati, da ste stavbo zelo
približali ne samo z znanjem, pač pa ker ste
govorili iz srca. Radi to počnete? Ali vas vse
zaposlene izobrazijo za vodenje po hiši?
Plečnikove stvaritve se te preprosto dotaknejo.
S svojo sporočilnostjo, domišljenostjo, prečiščenostjo, detajli … Predvsem pa s simboli, ki jih tudi

v Nuku ne manjka, začenši s fasado, okni v obliki
pol odprtih knjig, težkimi vhodnimi vrati in upodobitvijo konja Pegaza na kljuki, kar vse predstavlja pot do znanja. Posredovanje vedenja o Plečniku in hramu učenosti jemljem za poslanstvo in
res je, to zelo rada in že precej let počnem. Sem
del skupine, ki opravlja vodene oglede po stavbi,
vendar smo bolj kot ne prepuščeni svoji iznajdljivosti in pa obilici literature.
> Dve veliki nesreči sta zadeli NUK. Prva je bila
fizična. Gre za strmoglavljenje letala in posledičen požar. Nam lahko kaj poveste o tem?
Konec januarja 1944 je na Veliko čitalnico NUK
strmoglavilo nemško poštno letalo. Vnel se je
požar, v katerem je zgorelo 60.000 enot gradiva,
katalogi in čitalniška oprema. K sreči se zaradi
načina gradnje požar ni razširil na ostale prostore NUK. Še vedno lahko v naših zbirkah najdemo
knjige z osmojenimi platnicami, ki so požar preživele.
> Je tako izgubo knjig sploh mogoče nadoknaditi?
Kolikor vem, so večino gradiva po drugi svetovni vojni uspeli nadomestiti, saj se je v času Kraljevine Jugoslavije tudi slovenski obvezni izvod pošiljal v druge knjižnice po državi in te so ga nato
odstopile leta 1945 novoustanovljeni Narodni in
univerzitetni knjižnici.
> Kako je sicer NUK preživel vojno? Razmeroma
mirno?
Tik preden je italijanska vojska leta 1941 zasedla Ljubljano, so knjige z več lokacij, kjer je gostovala tedanja Univerzitetna knjižnica, preselili
v novo zgrajeno stavbo in jo s tem na nek način
tudi rešili. Če bi namreč italijanska vojska našla
prazno novo stavbo sredi glavnega mesta, bi jo
po vsej verjetnosti uporabila za svoje namene. Do
nesreče 1944 je knjižnica bolj ali manj nemoteno
delovala.
> Druga nesreča je bila duhovne narave. V povojnem režimu se je strokovnost v primeru
trka morala umakniti ideologiji. To ste tudi
raziskovali, saj ste avtorica odmevne razstave
Stop, cenzura! Kaj so vaša temeljna zapažanja?
S komunističnim prevzemom oblasti leta 1945
je duhovna nesreča zadela celoten slovenski na-

Odprtje razstave Rojstvo novih domovin v NUK oktobra 2017
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rod. Strokovnost je v primeru, ko ni bila v skladu
z novo uvedeno komunistično ideologijo, vedno
potegnila »ta kratko«. Načrti o tem, kako očistiti
knjižnice in knjigarne neprimerne literature, so
bili narejeni že pred prevzemom komunistične
oblasti, aprila 1945. Poročila, ohranjena v arhivih, govorijo o temeljitem in hitrem čiščenju knjigarn, za knjižnice pa so potrebovali skoraj dve leti.
Smernice so predstavljali seznami prepovedanih
knjig, na katerih se je znašlo več kot 200 domačih
in tujih avtorjev. Cenzura, ki sicer uradno sploh ni
obstajala, je bila v Sloveniji/Jugoslaviji tipična za
komunistične sisteme: netransparentna – njena
pravila niso bila nikjer jasno zapisana, bila je prikrita, speljana mimo ustave in zakonov. Njen namen
je bil odstraniti tisto, kar ni bilo po godu novemu
režimu in v nadaljevanju preprečiti izid česarkoli,
kar bi ogrožalo novo oblast. V prvih povojnih letih
v Jugoslaviji praktično ni bilo mogoče izdati knjige
ali časopisa z »napačno« vsebino. Kasneje je pritisk
nekoliko popustil, a le navidezno, postal je le bolj
prefinjen in je v več primerih deloval retroaktivno
(za nazaj). To pomeni, da je bil izid sumljive vsebine dopuščen, nato pa je bila revija ukinjena, knjiga
pa zaplenjena in poslana v uničenje …

Pasijonke, pesmi o trpljenju v vojni in miru 2017, foto: Tatjana Splichal
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> Kako je bila sprejeta razstava?
Razstavo Stop, cenzura! sem v Nuku pripravila leta 2016 in nato z njo gostovala v nekaj slovenskih krajih. Doživela je kar lepo odmevnost,
o njej so poročali celo v osrednjem dnevniku
nacionalne RTV. Predvsem sem bila vesela tudi
lepega obiska in komentarjev obiskovalcev. Nekateri so pripovedovali svoje zgodbe, povezane s
cenzuro, spet drugi so se čudili nad dejstvom, da
smo imeli v Sloveniji kar štiri z objavo v Uradnem
listu prepovedane knjige. Večina o tem obdobju
in raznovrstnih prepovedih še vedno ve zelo malo, kakor da bi živeli v nekem milnem mehurčku,
ki še kar vztraja …
> Katere štiri knjige so dosegle to čast?
Pojdimo po vrsti: leta 1967 so prepovedali knjigo Cirila Žebota Slovenija včeraj, danes in jutri; že
naslednje leto ji je sledila drobna brošura Slovenija 1968 kam? pod katero se je podpisala skupina
Ypsilon slovenskih akademikov; 1975 knjiga Vinka Beličiča Nekje je luč; zadnja uradna prepoved
pa je iz leta 1978, in sicer je bila to knjiga Janeza
Hladnika Od Triglava do Andov.
> Ali danes po toliko letih še trčite na strah, na
nelagodje, na samocenzuro ob teh temah?
Strah, nelagodje in samocenzura so logična
posledica sistema, ki smo ga živeli skoraj 50 let. In
živeli smo ga na vseh nivojih od šolstva, medijev,
kulture, gospodarstva, zalezel se je v vse pore in
je del nas. Nekaj, kar traja 45 let, ne moreš izbrisati čez noč, sploh če je v interesu oblastnikov, da
se stvari ne bi spremenile. Zdi se, da je potrebno trikrat toliko časa, kolikor traja totalitaristični
sistem, da spet vzpostaviš normalno stanje in
ozdraviš duše. In seveda. Trčim na strah in samocenzuro, pa tudi na zanikanje in napadalnost.
> Iz tistega časa izvira tudi zloglasni D-fond.
Kaj je to?
D-fond je uradno ime za zbirko NUK, kjer se
je hranila t. i. prepovedana literatura. Zbirka je
začela nastajati že leta 1945, uradno pa je bil
ustanovljen 1978, ko je Ministrstvo za notranje
zadeve v knjižnico poslalo uslužbenko, da po
bibliotekarsko uredi sporno literaturo in seveda
bdi nad njeno uporabo. Táko ime nosi zato, ker je
svojo pot začela v omari direktorjeve (D) pisarne,
ki pa je kmalu postala premajhna. V 45 letih, kolikor je obstajal D-fond, se je tja steklo okrog 700
naslovov knjig in več kot 140 naslovov periodike,
kar je precej več od štirih uradno prepovedanih
knjig. Presoja o tem, kaj mora v »bunker«, je bila v veliki meri prepuščena knjižničarjem, ki so
morda tudi zato, da ne bi imeli težav, v D-fond
raje vtaknili kakšno knjigo več. V tem se odraža tudi glavno vodilo komunistične cenzure: če
ni jasnih pravil, je v nekem trenutku vse lahko
sporno. To povzroči negotovost in ta rodi strah,
ki je glavni vzdrževalec totalitarnega sistema.
Zbirka je imela vse do leta 1991 posebne pogoje
dostopa. Gradivo si lahko prebiral le s posebnim
priporočilom uradne inštitucije in ob odobritvi
ravnatelja NUK.
> Tukaj bi skoraj morali reči besedo tudi o Naši
luči …
Tudi Naša luč je pristala v D-fondu in to celi letniki vse do 1993. Od 1994 pa je v rednem skladišču in dostopna v Veliki čitalnici NUK.
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> Je bila v tem izjema? Zakaj se je to zgodilo?
Mislim, da ni bilo kakih »globljih« razlogov,
verjetno so enostavno želeli obdržati en naslov
na enem mestu, potem pa so zaradi prostorske
stiske letnike preusmerili v glavno skladišče. Zdaj
morajo uporabniki na dva čisto različna konca
hiše, če želijo brati Našo luč. Nekdaj prepovedane
letnike do vključno leta 1993 dobijo v Zbirki tiskov Slovencev zunaj RS takoj, tiste po letu 1994
pa morajo naročiti v Veliki čitalnici in nanje počakati do ene ure, kakor tudi na vse ostalo gradivo,
ki je na voljo le za čitalniško branje.
> So bila tudi druga gradiva tako zelo »nevarna« kot Naša luč?
V D-fondu se je znašlo v veliki meri vse, kar je
imelo versko vsebino, pa avtorji, ki so bili ideološko neustrezni in vse, kar je omenjalo možnost
slovenske samostojnosti, na primer. Zelo me veseli, da je tudi po letu 1991 fond ostal »corpus separatum« in ga lahko preučujemo z enega mesta
kot izjemen pomnik cenzure, ki je sploh ni bilo.
> Je danes med vašimi mladimi kolegi v knjižnici podobno, kot je na vseslovenski ravni,
namreč da mlajše generacije o rečeh večinoma vedo malo ali nič?
Seveda smo si različni in nas zanimajo različne
stvari, kar pogojuje tudi letnica rojstva. Kljub temu pa lahko rečem, da imam v NUK zelo razgledane in izobražene sodelavce in čeprav se naša
prepričanja razlikujejo, znamo stopiti skupaj in
delati lepe stvari. Lep primer je na primer branje
prepovedane literature, ki smo ga izvedli ob razstavi Stop, cenzura! Sodelovali smo kolegi iz številnih oddelkov NUK in svetovnonazorsko dokaj
različni. Želja vseh nas je bila dati besedo imenitnim avtorjem, za katere dolga desetletja nismo
smeli vedeti.
Res pa je tudi, da nismo zelo mlad kolektiv, saj
je povprečna starost Nukovca kar 48 let, zato bi
mlade kolege v knjižnici lahko preštela na prste
ene roke .
> Vsekakor je danes ta oddelek v drugačni
funkciji in ga vodite vi. Kako bi povzeli današnje poslanstvo tega oddelka?
Od leta 1991 veljajo za gradivo iz D-fonda enaka pravila dostopnosti kakor za ostalo gradivo
nacionalne knjižnice. Leta 2004 se je preimenoval v Zbirko tiskov Slovencev zunaj Republike

Slovenije in že ime pove, kaj je glavna naloga
zbirke: zbiramo gradivo, ki ga ustvarijo Slovenci
izven meja naše domovine, saj je tudi to slovenika. D-fond, torej nekdanja cenzurirana literatura,
pa ostaja osnovni fond na novo poimenovane
zbirke. Poleg zbiranja je pomembna naloga tudi
predstavljanje dragocenega gradiva, zato vsako
leto pripravim(o) razstavo z izseljensko temo,
védenje o bogati ustvarjalnosti Slovencev zunaj
meja RS pa skušam širiti tudi s pisanjem prispevkov.
> V Sloveniji je razmerje med knjižno produkcijo in NUK urejeno z zakonodajo (obvezni
izvodi za NUK). Kako pridobite publikacije,
ki izhajajo v tujini?
Za zbiranje slovenike, ki izide v Sloveniji, je dobro poskrbljeno z zakonom o obveznem izvodu,
po katerem je vsakdo, ki izda publikacijo, dolžan
le-to v 4 oziroma 16 izvodih poslati v NUK. Seveda pa zakon zunaj meja RS ne velja in tam je
potrebno založnike in avtorje, ki ustvarjajo sloveniko, najti, z njimi navezati stik in jih prositi, da
pošljejo izvod publikacije (knjige, brošure, revije,
glasila, koncertnega lista, vabila na slovensko
prireditev …) v NUK. Večina to zelo rada stori, saj
je tako njihova publikacija trajno shranjena v slovenskem hramu učenosti. Meril, da gradivu rečemo slovenika, je več: avtor je Slovenec (ne glede,
v katerem jeziku piše); publikacija je v slovenščini
(ne glede, kdo je avtor); publikacija govori o Sloveniji ali Slovencih.
> Zaupanje v nekatere slovenske ustanove raste zaradi ljudi, ki zaupanje upravičujejo. Tako vam je bila lani posredovana zapuščina
za dr. Tinetom Debeljakom. To morajo biti
posebni občutki …?
NUK je knjižnica vseh Slovencev in vesela sem,
da zaupanje vanjo narašča. Leta 2015 sem se ob
obisku slovenske skupnosti v Buenos Airesu s
potomci pokojnega dr. Tineta Debeljaka dogovorila, da bodo poslali njegovo literarno zapuščino
v domovino. Debeljakovi hčerki Meta Debeljak
Vombergar in Jožejka Debeljak Žakelj sta gradivo uredili in pripravili za prevoz. Januarja 2017 je
zapuščina prispela v Slovenijo s pomočjo veleposlaništva RS v Buenos Airesu in to je bil posebno
slovesen trenutek. Dr. Debeljak je kljub dejstvu,
da se sam fizično ni mogel vrniti v Slovenijo, tudi
po besedah hčera ves čas verjel v NUK kot knji-

Sprejem mladinske gledališke skupine Slomškovega doma na gostovanju v Stari Loki, avgust 2016
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žnico vseh Slovencev. Vesel bi bil, da je njegova
bogata ustvarjalnost našla mesto tam, kamor
pravzaprav spada – v družbi velikanov slovenske
literature.

čisto premalo v zavesti ljudi. Če se omejim le na
tiskano produkcijo, je bila ta v nemogočih razmerah naravnost fascinantna: več kot 80 naslovov
periodike in okrog 500 naslovov monografij …

> Kakšen je postopek, ko dobite tako pomembno in tako veliko količino gradiva?
Vsako zapuščino najprej inventariziramo, kar
pomeni, da za začetek na grobo popišemo, kaj
se v njej nahaja, raziskovalci pa jo že lahko proučujejo. Nato sledi natančen popis vsega, od
osebnih dokumentov, del, pisem, korespondence, tujih del … To je natančno in zamudno delo in ko je končano, lahko najdemo prav vsako
osebo, ki ji je na primer dr. Debeljak pisal ali je
ona pisala njemu. Večja kot je količina gradiva,
dalj časa traja popisovanje. Lahko pa povem, da
je zapuščina dr. Debeljaka po zaslugi njegove
žene Vere ter hčerk Mete in Jožejke v NUK prišla
zelo lepo urejena, kar prihrani precej dela in seveda časa.

> Če pomislimo, v kakšnih razmerah je vse to nastajalo, človek težko ostane ravnodušen. Težko bi rekli, da to zmorejo povprečni ljudje ...
Da nastane nekaj izjemnega, so potrebni izjemni ljudje. In večina tistih, ki so maja 1945 zapustili Slovenijo, je bila takšna. Kljub negotovi
prihodnosti in nemogočim razmeram, v katerih
so se znašli, se niso prepustili malodušju in obupu. Na obrobju velike zgodovine so dobesedno
ustvarili v tragedijo ovit čudež.
Že nekaj dni po odhodu iz domovine so v taborišču sredi polja ustanovili šolo; osnovnošolski in srednješolski otroci so lahko nadaljevali
in tudi zaključili šolanje. Ob umanjkanju tako
rekoč vsega, kar je za tiskanje potrebno, težavah
s papirjem, pisalnimi in razmnoževalnimi stroji,
črnilom, primernimi prostori, denarnimi sredstvi
in cenzuro taboriščnih uprav so nastali prvi časopisi, sprva natipkani v nekaj izvodih na pisalnih
strojih, prinesenih od doma. Pa neverjetno bogata kulturna dejavnost, delavnice, kjer so nastajali
umetelni izdelki …

> Denimo pri Debeljaku so gotovo pomemben
del zapuščine pisma. Torej Nuk ni samo stavba in knjige. Kaj še hrani?
V Nuku poleg knjig in periodike hranimo vse,
kar slovenski narod ustvari in zapiše. Dostikrat
smo edini, ki določeno gradivo hranimo, in to za
»vse večne čase«. Nekdaj je bil medij zapisovanja
le papir, zdaj so nosilci vsebine poleg analognih
tudi digitalni. Hranimo na primer zemljevide, razglednice, plakate, glasbene tiske in zapise glasbe
na različnih medijih (avdio kasete, gramofonske
plošče, DVD-je …), slovensko filmsko produkcijo,
drobne tiske (letake, brošure, navodila za uporabo …), pa seveda rokopise in prvotiske. V Nuku
ustvarjamo tudi neke vrste literarni arhiv, ki ga
sestavljajo zapuščine slovenskih literatov.
> Rafaelova družba je začela tesneje sodelovati z vašo knjižnico ob postavitvi razstave
Rojstvo novih domovin. Kar zadeva vsebino,
je bil pri tem vaš najpomembnejši prispevek
predstavitev tiska, ki je bil ustvarjen v slovenskih taboriščih v Italiji in Avstriji. Kakšne
so številke?
Vsako sodelovanje je dragoceno, to z Rafaelovo družbo in dr. Heleno Jaklitsch ob razstavi
Rojstvo novih domovin – bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji pa še posebej.
Zakaj? Ker smo predstavili temo, ki je v Sloveniji

> Mimogrede ste »staknili« še nekega neznanega fotografa, ki je zabeležil odhod naših
ljudi čez Ljubelj.
Prijatelju Jerneju sem razlagala, kaj pripravljamo, pa je takoj dodal, da je tudi njegov stric
Janko Tavčar iz Škofje Loke s fotoaparatom dokumentiral begunsko reko in prve dni bivanja na
Vetrinjskem polju. Skupaj z 12.000 domobranci
in civilisti so ga vrnili v Jugoslavijo, v žepu je s sabo odnesel tudi kolute s posnetki. Ko je v koloni
vrnjencev korakal mimo hiše dr. Tineta Debeljaka proti Škofjeloškemu gradu, je posnetke stisnil
v roke sestri dr. Debeljaka, ki je pred hišo nemo
gledala grozljivi sprevod, spremljan s psovanjem
in pljuvanjem. Negative je nato izročila Jankovim sorodnikom, ki so iz njih naredili fotografije,
kajti Janko se ni nikoli vrnil in še danes ne vedo,
kje leži. Nekaj posnetkov smo predstavili tudi na
razstavi.
> Preden zapustiva knjižnico. Njenega poslanstva še vedno nisva orisala v celoti. Razteza
se od čitalnice do zanimive pobude, ki vsto-

Z učiteljicami in učenci na osnovni šoli v slovenskem domu San Martin, Buenos Aires, oktober 2015
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Z ameriškima sorodnikoma ob odprtju razstave
V obljubljeno deželo, julij 2016

pa v drugo sezono. To dogajanje zadeva najmlajše, njegova duša pa ste vi: Čukec Nukec.
Za kaj gre?
Predšolski in osnovnošolski otroci še do nedavna niso bili Nukova ciljna publika. Vedno bolj
pa se zavedamo, da si je treba uporabnike (pri)
vzgojiti zgodaj in kar je morda še pomembneje,
širiti vedenje o tem, kakšen pomen ima za narod
nacionalna knjižnica, da je velik nacionalni simbol. Tudi iz lastnih izkušenj lahko rečem, da sem
jo sprva doživljala kot zelo resno in kar malo nedostopno inštitucijo in verjamem, da marsikdo
zaradi takega slovesa še danes ne upa odpreti
težkih vhodnih vrat … Tako smo s kolegi pripravili projekt Čukec Nukec, ki zaživi vsako prvo
soboto v mesecu od oktobra do julija in je namenjen prav našim najmlajšim ter njihovim staršem,
starim staršem, tetam, stricem …, ki pripeljejo
otroke na Čukčevo soboto. Navadno preberemo

Obisk Plečnikove hiše s prijatelji iz Argentine, julij 2017
NAŠA LUČ januar 2019

POGOVOR

Na eni od Čukčevih sobot

eno od zgodbic, ki govori o tem, kaj vse doživlja
Čukec Nukec v knjižnici, nato pa se odpravimo
na sprehod po hiši, kjer si vse te stvari še v živo pogledamo. Sobotno dopoldne zaključimo z
delavnico. Vsakič obravnavamo drugo temo in
pokažemo kaj novega. To je že druga sezona Čukčevih sobot, ki so se zelo lepo »prijele« in med
obiskovalci imamo že prave male navdušence
nad knjižnico.
> Napisali ste tudi knjigo s tem naslovom. O
čem govori?
Osnova projekta je pravzaprav slikanica Čukec
Nukec – zgodbe o malem čuku, ki živi v Nuku, katere
avtorica sem. V knjižnici smo začeli opažati grahasta peresa in prav kmalu ugotovili, da pri nas živi
čuk. Ker je še majhen, je Čukec in ker živi v Nuku,
je Nukec. Kakor vsi pravi čuki podnevi spi, ponoči
pa s pomočjo mojstra Plečnika odkriva skrivnosti
hiše tisočerih knjig. V slikanici so štiri zgodbice, za
novo sezono pa so nastale že štiri nove.
> Sicer pa vas srečujemo tudi na drugih področjih. Nedavno smo brali denimo zanimiv članek o Antonu Novačanu v Slovenskem času.
Zopet izseljenec …
Zelo rada tudi kaj napišem, to drži in odstiranje
zamolčanega in prikritega se mi zdi posebno poslanstvo. Eden takih pozabljenih avtorjev velikega formata, s katerim sem se srečala v D-fondu,
je tudi Anton Novačan, o njem sem pisala v eni
zadnjih številk Slovenskega časa.
> Je vaše zanimanje pobujeno le iz profesionalnih razlogov ali vam je tematika, kot se
reče, zlezla pod kožo?
Izseljenska zgodba je tudi moja zgodba, saj
več kot polovica naše širše družine živi v Severni Ameriki, en del pa po Evropi. S to tematiko se
tako srečujem že od ranih let, od nekdaj me je
privlačila in mi zbujala radovednost. Mirno lahko
rečem, da mi je povsem zlezla pod kožo in danes
bi pravzaprav težko opredelila, kakšen je moj delovni čas, saj izseljenske teme zaznamujejo tudi
velik del mojega prostega časa.
> Dejavni ste v Škofji Loki, zlasti v muzejskem
društvu. Je Loka vaš rodni kraj?
Tako je, od rojstva živim v Škofji Loki in sem
z njo neizbrisljivo povezana. V Muzejsko društvo sem aktivno vključena 12 let, 10 let (ali je
res že toliko?) pa opravljam funkcijo društvene
podpredsednice. Pripravili smo vrsto zanimivih
januar 2019 NAŠA LUČ

projektov, glavni namen društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1937, tudi na pobudo dr. Tineta Debeljaka, pa je pospeševanje domoznanske dejavnosti na ozemlju nekdanjega loškega gospostva,
pospeševanje varstva kulturne in naravne dediščine ter izdajanje domoznanskih publikacij s teh
področij, kot sta serijski publikaciji Loški razgledi
in Pasijonski doneski in drugo.
> Spominjam se angleške čitanke: Škofja Loka
is an old town near Ljubljana. Ne pove prav
veliko, a mestece mora vendarle imeti v sebi
neko patino in še kaj, da so se ga s tako nostalgijo spominjali velikani, kot sta Tine Debeljak ali filozof Milan Komar.
Ko se pelješ proti Škofji Loki iz smeri Ljubljane, te malo pred Trato pozdravi tabla z napisom
Škofja Loka – mesto muzej. V šali radi rečemo, da
imajo nekatere reči, na primer ceste, res muzejsko vrednost, velja pa to seveda za staro mestno
jedro, ki zadnjih 500 let ni bistveno spremenilo
svoje oblike. Škofja Loka je stara več kot 1000 let
in ima posebno patino in energijo. Pisatelj Zorko
Simčič pravi, da so se v Loki in njeni okolici od
nekdaj rojevali posebni ljudje, ki so odstopali od
povprečja, bodisi kot slikarji, pisatelji, znanstveniki … nenazadnje to o posebnih ljudeh potrjujejo
tudi ustanovitelji Muzejskega društva, ki so se že
leta 1930 sestali v Profesorskem cehu. Vanj so bili
vključeni profesorji Ivan Dolenec, France Planina,
dr. Pavle Blaznik, dr. Tine Debeljak, dr. Jakob Šolar,
dr. France Koblar, dr. Lovro Sušnik, dr. Maks Miklavčič … Dr. Debeljak je svojo Loko vedno nosil
v srcu in ji tako kot filozof dr. Komar posvetil prelepo pesem.
> Zgodovinsko društvo in knjižnica … Lahko s
to pomočjo uganemo tudi vašo izobrazbo?
Ne bo težko. Sem profesorica zgodovine in diplomirana bibliotekarka.

Voden ogled razstave Stop, cenuzura v NUK, november 2016

> Pa skleniva tam, kjer se pogovori običajno
začnejo: beseda o odraščanju, matični družini … Lepi spomini? Dobri zgledi?
Moja starša sta oba iz Poljanske doline, od tam
izhaja naš rod, sledimo ga lahko od 16. stoletja.
Mladostni spomini so v veliki meri povezani s
Karlovcem, kakor se po domače reče kmetiji, od
koder je doma moja mama. Veliko počitniških dni
in koncev tedna smo preživeli tam, saj je stara
mama zgodaj ovdovela in potrebovala pomoč na
kmetiji. Povezanost z zemljo, z rodno grudo bo tako vedno del mene, že v četrtem razredu osnovne šole sem za spis z naslovom Zemlja domača ni
prazna beseda (citat iz Tavčarjeve Visoške kronike)
dobila občinsko nagrado. Oče je zelo rad hodil v
hribe in »vlekel« s sabo celo družino, tudi to so
zelo lepi in dragoceni spomini. Starša sta mi bila
vedno zgled ljubezni do domače zemlje, domovine, slovenskega življa. Nikoli ne bom pozabila,
kako je mama šivala slovenske zastave, ko se je
Slovenija osamosvajala.
> In rod Janežičev gre naprej …?
Rod Janežičev nadaljujeta dva Janežiča. Zala
študira krajinsko arhitekturo in ima glasen hobi
– je namreč bobnarka, sin Martin, ki je že nekaj
časa najvišji v družini, pa obiskuje srednjo šolo
smer mehatronika in se ukvarja s prostim plezanjem. Najbolj me veseli, da vesta, kaj ju zanima in
da sledita svojim ciljem, čeprav nista družboslovca, kakor je njuna mama .
> Povsem zadnjo besedo pa naj imajo božični
prazniki …
Božič slavi družino in sporočilo, ki ga prinaša
novorojeno Dete, ima izjemno globino in pomen.
Družina je tista, ki daje varnost, sprejetost in zavetje, ki te podpira, spremlja, daje moč in navdih.
Blagoslova in radosti, naj bo božič celo leto!

Uredništvo Naše luči želi
vsem svojim bralcem
blagoslovljeno leto 2019.
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Naša družina
6. Ali poznate besede?
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Kako se imenuje ženina
ali moževa mati?
a) tašča
b) stara mama
c) svakinja
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JAZ
1) _ A B _ _ A

2) D _ _ E _

6) _ _ R _C

3) O _ _
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9) B _ _ T
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2. Poglej družinsko drevo in dopolni besedilo z besedami:
teta stric mama brat dedek sestra oče babica vnuk mož bratranec vnukinja žena sestrična

Ivan je Simonov ____________.

Lucija je Irenina _____________.
Marija je Romanova _________.
Maja je Lucijina _____________.
Lucija je Simonova __________.

Roman je Simonov __________.

Janez je Janin ____________.

Ivan je Romanov ____________.

Simon je Ivanov ____________.

Simon je Majin ___________.

Irena je Majina _____________.

Jana je Majina ______________.

Jana je Lucijina ___________.
5. Reši rebusa.

3. Čigav, čigava? Napiši stavke.

kolo je modro.

babica – očala → _________________________________________.

K=D

oče – ideja → ____________________________________________.
vnuk – darilo → __________________________________________.

1234

žena – mačka → __________________________________________.

1234

123

mlad

suh

bolan

sit

velik

star

lačen

žalosten

bogat

majhen

visok

nizek

debel

reven

vesel

zdrav

Kako se imenuje sin enega
od bratov ali sester?
a) vnuk
b) stric
c) nečak

REŠITVE:

U=P

4. Poišči pare.

Kako se imenuje hiša
z gospodarskimi poslopji
in zemljiščem?
a) domačija
b) domačinka
c) domačica

_______

dedek – pulover → ________________________________________.

123

J=V

1234

1. 1. babica, 2. dedek, 3. oče, 4. mama,
5. teta, 6. stric, 7. bratranec, 8. sestrična,
9. brat, 10. sestra

12345

___________

Igra za učenje jezika: FOTOGOVORICA
Učitelj po mizi razporedi različne fotografije. Učenci se zberejo okoli mize, učitelj pa jih povabi, da si
izberejo fotografijo, ki najbolj opiše njihovo trenutno razpoloženje. Izbrano fotografijo vzamejo v roke
in v tišini počakajo, da si vsak izbere svojo. Nato jih povabi, da svoje misli s pomočjo fotografije predstavijo. Pomembno je, da pri tem sodeluje tudi učitelj, vendar naj najprej pusti do besede vse učence,
saj bi sicer s svojimi besedami lahko vplival na njihovo razmišljanje.
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Kako se imenuje vsak od dveh
pri enem porodu rojenih otrok?
a) sobrat
b) dvojček
c) polbrat
Katero od naštetih poimenovanj ni poimenovanje za
moškega, ki skrbi za otroka,
ampak ni biološki oče otroku?
a) očim
b) ati
c) krušni oče

Roman je Janin _____________.

teta – kolo → Tetino

Kako se imenuje sorodnik
v ravni črti nazaj?
a) potomec
b) sorojenec
c) prednik

2. Ivan je Simonov dedek. / Roman je Janin
brat./ Lucija je Irenina vnukinja. / Marija
je Romanova žena. / Maja je Lucijina
sestrična. / Lucija je Simonova sestra. /
Ivan je Romanov oče. / Irena je Majina
babica. / Roman je Simonov stric. / Simon
je Ivanov vnuk. / Jana je Majina teta.
/ Janez je Janin mož. / Simon je Majin
bratranec. / Jana je Lucijina mama.
3. tetino kolo, babičina očala, očetova ideja,
vnukovo darilo, ženina mačka, dedkov
pulover
4. mlad-star, velik-majhen, bogat-star, debelsuh, bolan-zdrav, lačen-sit, visok-nizek,
vesel-žalosten
5. DRUŽINA, PRAZNOVANJE
6. a, c, b, b, a, c
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SLOVENIJA, NAŠ SKUPNI DOM

Premisleki
TV voditeljica dr. Rosvita Pesek na facebooku
o preganjanju pokončnega ravnatelja
Vse smo pomešali. Pravico žrtve
do zaščite, v tem primeru dveh
devetošolk. Pravico ravnatelja,
da reagira na nasilje in devetošolcema, ker z izživljanjem in
smešenjem žrtve še kar nista nehala, prepove
prihod v šolo.
Ravnal je logično in človeško. Ampak ne za inšpektorja in tožilko. Onadva sta očitno prepričana,
da nasilnima smrkavcema ne bi smel prepovedati
prihoda v šolo. Ali bi moral kaznovati dekleti in
njima ukazati, naj oni ostaneta doma, fanta pa
bi se po šolskih hodnikih s svojim ravnanjem še
važila?
Zdaj je na zatožni klopi ravnatelj Merc. Eden
bolj elokventnih ravnateljev, ki ga nikoli ni bilo strah. Ne šolskih oblasti, ki jim je včasih jasno
in glasno povedal, kje ga lomijo, ne politikov, ki
so ga hoteli krotiti. Šel je v nos, ker je imel svoje
prepričanje, svoje mnenje in hrbtenico. Zdaj je v
pokoju. In radi bi mu jo nalomili. Tako eksemplarično, da se bo vedelo.
Ekonomist dr. Matej Lahovnik v Slovenskih
novicah o porastu rakavih obolenj
Evropski statistični urad Eurostat
je objavil podatek, da v Evropski
uniji za rakom umre 1,4 milijona
ljudi na leto, kar je kar četrtina
vseh. Na vrhu negativne lestvice umrlih za rakom v EU je Slovenija s kar 32 odstotki. Pri nas je torej rak že pri tretjini ljudi vzrok
smrti.
Pri interpretaciji tega podatka moramo biti
seveda previdni in se zavedati, da je Slovenija v
samem vrhu umrlih za rakom tudi zaradi rela-

Novice
LOKALNE VOLITVE. Znani so rezultati lokalnih
volitev, ki so bile tokrat dobro obiskane, saj je
glasovalo 51 odstotkov volilnih upravičencev. V
156 občinah je bil zmagovalec znan že v prvem
krogu, v 56 občinah pa so volivci župana dobili
po drugem krogu volitev. V Ljubljani je pričakovano zmagal Zoran Janković, prava drama pa se
je odvijala v Kopru, kjer je Popovičev protikandidat Andrej Bržan dobil le nekaj glasov več. Popovič je nato vložil ugovor z zahtevo po vnovičnem
štetju glasov. Koprska volilna komisija je ugovor
zavrnila, a kljub temu ugotovila, da je izid drugačen, vendar le v prid Bržanu. Pestro pa je bilo
tudi v Šmarjeških Toplicah. Aktualna županja Ber-

tivno starejše populacije kot v nekaterih drugih
državah. Vseeno podatek vzbuja skrb in kaže, da
imamo v zdravstvenem sistemu težave. Najbolj
zanimivo pri tem je, da podatek o velikem številu smrti v Sloveniji zaradi raka sploh ni vzbudil
posebne pozornosti. Pričakovali bi, da se bodo
politiki, ki so se pretekle dni prepirali glede proračuna za prihodnje leto, nad takšnim podatkom
zamislili in uvideli, da bo treba tudi zdravstvu zagotoviti bistveno več sredstev, ampak to se spet
ni zgodilo. /…/
Trenutno ni videti, da bi se pripravljali kakšni
sistemski ukrepi, s katerimi bi preprečili zlorabe
na področju javnih naročil v javnih zdravstvenih
zavodih. Zdravstveni zavodi so tudi še vedno
plačani po odobrenem namesto dejansko izvedenem programu. Tako smo edina država, kjer
so pridni kaznovani za svoje delo, dolge čakalne
dobe pa so samo manifestacija tega problema.
Sociolog dr. Matevž Tomšič na Insiderju
o lokalnih volitvah
Jankovićeva sintagma o »Ljubljani kot najlepšem mestu na
svetu«, v katero verjame velik
del njegovih volivcev, je simptomatičen izraz postsocialističnega malomeščanskega provincializma. Ljubljana je po svojem estetsko-urbanističnem izgledu,
urejenosti in pestrosti dogajanja nekaj izjemnega le, če jo primerjamo s kakšnim Nišem ali
Banjaluko. Če pa jo primerjamo že denimo z
Bratislavo, je stvar precej drugačna. Da o Pragi ali Varšavi sploh ne govorimo (da ostanemo samo v vzhodnem delu srednje Evrope).
Ljubljana je čisto simpatično – čeprav še vedno precej zaspano – mesto, vendar v širšem
evropskem okviru ni nič kaj posebnega. Zato
takšno samopoveličevanje bolj kot ne priča ...
o klavrnem stanju duha ljubljanske kvazi-urbane
wannabe elite. /…/

nardka Krnc je prejela le en glas manj kot njen
protikandidat Marjan Hribar. Tudi tam ni šlo brez
ugovorov, po katerih se je občinska volilna komisija odločila, da bo zaradi odkritih nepravilnosti
na volišču v Beli Cerkvi, v slednji volitve ponovila.
Izmed 18 kandidatov, ki so se potegovali za župana Maribora v prvem krogu, sta se v drugem
krogu pomerila Franc Kangler in Saša Arsenovič,
zmagal je slednji.
STAVKA JAVNEGA SEKTORJA. V začetku decembra so pristojni ministri in predstavniki sindikatov
javnega sektorja podpisali stavkovne sporazume,
dogovor o plačah in anekse h kolektivnim pogodbam tako, da stavkovnega vala, ki se nam je
obetal ob koncu leta, ne bo. So si pa nekateri sindikati tik pred podpisom premislili. Aneksa tako
niso podpisali Sindikat ministrstva za obrambo,
Sindikat vojakov Slovenije in Sindikat delavcev v
pravosodju.
PRODAJA NLB. Nova Ljubljanska banka je dokončno prodana. Država je svoj 65-odstotni delež prodala za 669,5 milijona evrov. Delnice NLB
so nato začele kotirati na ljubljanski in londonski
borzi. Opozicijske stranke SDS, NSi in SNS s prodajo niso zadovoljne in trdijo, da bi lani s prodajo
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Zavedati se moramo, da je ljubljanska levica
v veliki meri sestavljena iz relativno dobro plačanih ljudi, katerih eksistenca je pretežno vezana
na razbohoten javni sektor. Vanjo sodi tudi velik
del mnenjskih voditeljev. Le-ti so pripravljeni Jankoviću odpustiti tako rekoč vse: od avtoritarnega
načina vodenja, prepletanja javnih in zasebnih interesov, izkoriščanja delavcev pri velikih mestnih
projektih (Stožice) do resnih indicev o spornem
poslovanju in izsiljevanju spolnih uslug (primer
farmacevtka). Tako glede slednjega nismo skoraj
ničesar slišali s strani sicer zelo glasnih feministk,
ki se burno odzovejo na malodane vsako uporabo spolnih slovničnih oblik. Prav na primeru
Jankovića tisti, ki se imajo za utelešenje progresivnosti, znova in znova padajo na izpitu iz verodostojnosti.
Publicist Matej Kovač na Časniku
o preganjanju t. i. sovražnega govora
Manj vloženih tožb zoper sovražni govor je zato, ker je sodna
praksa, tudi praksa Evropskega sodišča za človekove pravice, pokazala, da kaznivo dejanje
obstaja le, če se dokaže: namen avtorja, vznemirjenost žrtve in nevarnost za splošni red in mir. Ne
glede na to, da sta v sodnih mlinih dva procesa
za zastraševanje drugače mislečih (Janez Janša je
bil minuli teden nepravnomočno obsojen na tri
mesece pogojno, proces proti Tadeju Strehovcu
pa še teče), so se naši oblastniki in s strani države
financirana »civilna družba« zavedeli, da po pravni poti ni mogoče učinkovito omejevati svobode
izražanja svojim političnim nasprotnikom.
Definirali so novega sovražnika: »medije s sovražno vsebino«. V boju proti takim medijem ni
več potrebno dokazovati namena, vznemirjenosti in nevarnosti za splošni red in mir, dovolj je
v javnosti ustvariti vtis, da se nam dogaja nekaj
groznega ali da se nam vsak čas to utegne zgoditi.

lahko iztržili 41 milijonov evrov več, a je Cerarjeva
vlada postopek prodaje ustavila.
NOVA NAČELNICA GENERALŠTABA SLOVEN
SKE VOJSKE JE PO NOVEM GENERALMAJOR
KA ALENKA ERMENC. Gre za prvo žensko, ki
je zasedla omenjeni položaj v katerikoli članici
NATA. »Dolžnost načelnice
generalštaba sprejemam z
največjo mero odgovornosti do Slovenske vojske in
domovine, največjim spoštovanjem do predhodnika
in tistih, ki so me imenovali,
ter z neomajno odločnostjo
narediti vse potrebno za našo vojsko,« je po slovesnosti
Alenka Ermenc,
dejala Ermenčeva.
foto: STA
NOVA USTAVNA SODNICA. Po dolgotrajnem iskanju konsenza je državni zbor v začetku decembra na tajnem glasovanju potrdil Katjo Šugman
Stubbs na mesto ustavne sodnice. V kratkem nagovoru pred poslanci se je zahvalila vsem, ki jo
podpirajo, ter dejala, da se zaveda odgovornosti,
ki je pred njo. Izpostavila je, da bo njeno vodilo pri
delu predvsem ustava.
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Bo leto 2019
mirnešje?

P

Stane GRANDA

o predsedniških volitvah so slovenski
državljani imeli še parlamentarne in
občinske volitve. Največ glasov je pri
obeh dobila Janševa stranka, dejansko pa so
se najbolj okrepili komunisti, ki imajo poleg
l di poslej
l j še
š nekatera
k t
predsednika parlamenta in močnega deleža v vladi
mesta, ki so jih pred leti izgubili. Mislimo na Koper, Maribor, Novo Gorico, in zamislite si, celo Ptuj. Da o njihovih starih trdnjavah, kot so Velenje in še nekatere občine, niti ne govorimo. Je slovenska demokracija
na kolenih? Ni tako tragično, marsikaj pa pove dejstvo, da je krščanska
stranka podprla komunističnega kandidata, škartiranega teologa, ki se
je v slovensko politično novinarstvo trajno zapisal z blatenjem Janeza
Janše, kardinala Rodeta, ki mu je na naslovnici glavnega časopisa očital
sina, sedaj pa naj bi bil predmet njegovega obračunavanja murskosoboški škof Štumpf. Po vsem, kar se v slovenskem političnem življenju
dogaja, gre »desnici« še čudno dobro. Komunisti so enkratni. Potem, ko
smo pričakovali, da bodo izginili iz slovenske zgodovine, moramo ugotoviti, da so vse močnejši in vplivnejši. Slovenska »desnica« se zaletava
v skrajno levico, ki je sama sebi najbolj
škodljiva, spregleduje pa veliko politično igro v ozadju in se lahko samo
S stanjem smo nezadovolj- čudi. Komunistični politični uspehi ne
ni, nič pa ne naredimo, da temeljijo na ideji, ampak v vzbujanju
bi se kaj spremenilo. To ni strahu in organiziranju vseh tistih, ki so
samo posledica lenobe, am- proti Janezu Janši, možu, ki je v okviru
pak strahu na podlagi izku- DEMOS-a operativno izpeljal slovenšenj iz preteklosti.
sko osamosvojitev. Kaj vse mu očitajo
in kaj vse so morali on in njegova družina, celo otročki, preživeti! V resnici osamosvojitev ni politično toliko
sporna, kot je DEMOS-ova zrušitev komunizma. Seveda tega njegovi
nasprotniki glasno ne omenjajo, vseskozi pa poudarjajo, da se Slovenci
nikoli nismo odpovedali nekdanjemu režimu, ampak smo ga le reciklirali v okvirih nove lastne države. Zadnjo tovrstno akcijo so v zadnjih tednih skušali izpeljati nekdanji oficirji Teritorialne obrambe in nekdanji
šefi policije, ki so pred besnenjem srbskega šefa Miloševića dejansko
zaščitili Kučana. Ta seveda na njihovo zvestobo ni nikoli pozabil, še manj
nekdanje UDB-e, katere pripadniki so skupaj s takšnimi in drugačnimi
njenimi dediči njegova poglavitna opora in moč. Njihova taktika ni toliko politično nasilje kot nadaljevanje sejanja strahu, glavnega in najbolj
učinkovitega orožja totalitarizma. Čeprav Kučan že več kot desetletje
formalno ni v vrhu političnega življenja v Sloveniji, je dejansko njen
nekronani kralj. Še list z drevesa ne pade mimo njegove volje. Čeprav
bo čez dve leti star 80 let, bomo gotovo še nekaj časa plesali po njegovih taktih.
Z gornjimi mislimi smo že nakazali, kako bo v letu 2019. Če bodo njegovi pristaši srečni in zadovoljni (prav neverjetno so nenasitni kapitala
in oblasti), če jih ne bo ogrožal Janša, bo vlada, ki je bližje oligarhiji kot
državljanom socialne države, kar naj bi bila Slovenija, obstala. Pri tem
ji pomagajo tudi »škartirani« teologi in izbran bralec pri mašah. »Smo
družba kroničnega nemišljenja, šibkega znanja in negativnih čustev,«
je slovenske razmere nedavno diagnosticiral pravnik A. Teršek. Smo
kot zakleti. S stanjem smo nezadovoljni, nič pa ne naredimo, da bi se
kaj spremenilo. To ni samo posledica lenobe, ampak strahu na podlagi izkušenj iz preteklosti. Komunistični prevzem oblasti, ki je Slovenijo spremenil v največje prikrito pokopališče v Evropi, ima dolgotrajne
posledice.
Veliko pripomore tudi politična neenotnost. Nedavno me je eden
vodilnih mladih komunistov vprašal: »Pa kaj je s tvojimi? K nam hodijo
prosit za pomoč pri obračunavanju s svojimi političnimi konkurenti in
obljubljajo polno sodelovanje.« Veliko slovenskih demokratičnih kandidatov je bilo v preteklem letu poraženih ne zaradi nesposobnosti, ampak izdaje v lastnem demokratičnem taboru!
Februarja se bomo spominjali 170-letnice smrti Franceta Prešerna,
cesarja slovenske besede. Kako je že zapisal? Šest mescov moči tla krvava reka, / Slovenec že mori Slovenca, brata – / kako strašna slepota je
človeka! // Ko niso meč, sekira in lopata / jih mogle …
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SLOVENSKI VRTCI V TRSTU. Občina Trst pripravlja nov osnutek pravilnika
za tržaške občinske vrtce, v katerem za vzgojitelje ni predpisano obvezno
znanje slovenščine. Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet
slovenskih organizacij (SSO) sta ob tem izrazila zaskrbljenost in zahtevala
ustrezen odziv pristojnih organov.
DEKANU IVANU OLIPU PODELILI KOROŠKI ČASTNI ZNAK. Prejel ga je iz rok
koroškega deželnega glavarja Petra Kaiserja, ki je konec novembra podelil
deželna odlikovanja in častne poklicne nazive zaslužnim osebnostim. Vseh
prejemnikov priznanj je bilo 45.
AMERIŠKE PREDSEDNIŠKE VOLITVE 2020. Amy Klobuchar, ameriška demokratska senatorka slovenskega rodu iz Minnesote, je v začetku decembra ponovno potrdila, da razmišlja, da bi se leta 2020 podala v predsedniško tekmo.
MARAKEŠKA DEKLARACIJA. Vlada je podprla globalni dogovor Združenih
narodov o migracijah, medtem ko so bile opozicijske stranke kritične do dogovora in so zahtevale, da Slovenija odstopi od njega. Stranki SDS in SNS sta
vložili zahtevo za posvetovalni referendum, saj naj bi bil, po besedah Janeza
Janše, postopek potrjevanja dokumenta protiustaven in protizakonit.
100. OBLETNICA KONCA PRVE SVETOVNE VOJNE. Predsednik republike Borut Pahor se je v Parizu udeležil osrednje mednarodne slovesnosti ob 100-letnici konca prve svetovne vojne. Ob tej priložnosti je sprejel tudi Slovence, ki
živijo in delajo v Franciji.
NAGRADO RADOJKE VRANČIČ, ki jo Društvo slovenskih književnih prevajalcev
podeljuje za posebno uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil v slovenščino, prevajalcem, starim do 35 let, je letos prejela Sara Virk.
RADIO OGNJIŠČE JE V NOVEMBRU PRAZNOVAL ŽE 24 LET DELOVANJA. Ob
tem jubileju so pripravili tradicionalni gala koncert z naslovom »Ko zaslišim
znano melodijo«, ki je dvakrat napolnil Gallusovo dvorano Cankarjevega
doma. Tokrat so se poklonili narodnozabavnemu glasbeniku Lojzetu Slaku.

ŠPORT
BIATLON. V začetku decembra je Pokljuka gostila tekme svetovnega pokala v
biatlonu. Najboljši slovenski biatlonec
Jakov Fak je na posamični preizkušnji na
20 kilometrov zasedel odlično 4. mesto
in tako odprl sezono. Od treh Slovenk je
bila na 15-kilometrski preizkušnji najboljša Lea Einfalt na 77. mestu.

Jakov Fak, foto: Stanko Gruden

NOGOMET. Matjaž Kek je tudi uradno postal selektor slovenske nogometne reprezentance. To nalogo bo opravljal že drugič, reprezentanco
pa bo vodil naslednja dva kvalifikacijska cikla, če se uspe prebiti na svetovno prvenstvo 2022, pa tudi tam.
SMUČARSKI SKOKI. Devetnajstletni Domen Prevc, mlajši brat Petra
Prevca, je na tekmi v finski Ruki dvakrat osvojil četrto mesto. Na posamični tekmi smučarskih skokov v Wisli pa nas je s petim mestom presenetil Timi Zajc.
ALPSKO SMUČANJE. Alpska smučarka
Ilka Štuhec je v kanadskem Lake Louisu
v svojih paradnih disciplinah, smuku in
veleslalomu, osvojila 6. in 14. mesto, v
superveleslalomu pa je bila 10. Sezona
se bo za tekmovalke v hitrih disciplinah
nadaljevala sredi decembra, ko bosta v
Val Gardeni na sporedu ženski tekmi za
svetovni pokal.

Ilka Štuhec

KOŠARKA. Mladi slovenski košarkar Luka Dončić je že po dobrem mesecu igranja v ZDA osvojil prvo nagrado v ligi NBA. Vodstvo lige ga je izbralo za najboljšega novinca v zahodni konferenci v novembru.
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RAFAELOVA DRUŽBA

Tudi prek Hrvaške vodi pot na Svete Višarje –

K

ot ste lahko prebrali v prvem delu našega
potepanja po Hrvaški, smo se po obisku
Trsata odpravili proti vasici Plešce, kjer sta
nas očarali slovenska domačija z imenom Palčava
šiša in njena lastnica, gospa Smole. Prespati na
skednju poleg hiše je bilo prav posebno doživetje,
saj so nas uspavali prijetni zvoki narave. Spoznali
smo še Slovence v očarljivi vasici Prezid, ki se zelo
trudijo, da ne oni ne njihovi potomci ne bi pozabili svojih korenin. In že je bil čas, da se obrnemo
proti Sv. Višarjam. Tja smo prispeli v soboto zgodaj popoldne. Prtljago smo naložili v gondolo in
se peš podali na vrh. Po dobrih dveh urah hoje
smo bili nagrajeni s čudovitim razgledom. Prijetno utrujeni smo klepetali in obujali spomine. Nekaj vtisov je tu pred vami.

Prezid
Pot nas je vodila tudi skozi mesto Prezid, kjer
smo si mladi ogledali tamkajšnje znamenitosti
ter prisluhnili zgodovini samega kraja. Vse od gasilskega doma, kjer so na stenah visela priznanja
in odlikovanja pomembnih ljudi, stare pošte, ki
je preurejena v nekakšen manjši muzej, pa vse
do stare kmečke hiše, kjer smo še zmeraj lahko
podoživeli, kako tam v črni kuhinji mama kuha
skromno večerjo, medtem ko na drugi strani sobe najstarejša hčerka ziblje otročička. In še in še
čudovitih stvari, ki so vredne ogleda. Priznam, da
sem se kar nekajkrat izgubila v pripovedovanju
dveh vodičev. Ne samo zaradi očarljivosti, pač pa
tudi zaradi …, saj veste: malo slovenščine, hrvaščine in malo narečja na kupu naredi svoje, čemur
tam rečejo, kar »po domač«. Vendar nič za to! Videli smo veliko znamenitosti, ki jih tamkajšnji ljudje skrbno hranijo in s ponosom pokažejo.
Po ogledu mesta smo se vsi lačni, žejni in prepoteni odpravili v gostišče, kjer so nas domačini
toplo sprejeli.
Predstavili so nam društvo, v katerem so povezani. Združuje jih pridelovanje zelenjave, različne prireditve in podobne dejavnosti. Seveda pa
niso pozabili na ohranjanje slovenskega jezika.
Predstavila se nam je učiteljica slovenščine Mirjana Žagar, ki skrbi, da tamkajšnji ljudje ne pozabijo, od kod prihajajo. Sama pravi, da starost za
učenje ni ovira! Govorilo je še nekaj pomembnih
članov društva, ki se skupaj trudijo za obstoj in
spodbujajo, da se zavedamo, da oddaljenost
ni ovira, da pozabimo, komu pripadamo in kdo

so bili naši predniki.
Končno pa je napočil
čas, ko so nam postregli z EKO-juho, narejeno iz zelenjave z njihovega vrta. Za sladico
pa so nam postregli še
z odličnim domačim
»štrudlom«.
Poskrbljeno je bilo
tudi za pravo vzdušje
in dobro voljo. Odmevali so zvoki harmonike, ki so jo spretno vodili prsti Matije Turka.
Sam se je predstavil
z avtorskimi pesmimi,
katerim smo se kar pošteno nasmejali.
Po polnem dnevu nas je počitek čakal kar na
skednju Palčave šiše, kjer smo prisluhnili zvokom
narave in živali.
Hvaležna sem, da sem lahko spoznala tudi tiste
najbolj oddaljene brate in sestre v duhu in odkrila,
kako pomembno je, da med seboj ostanemo povezani in močni, predvsem pa zadovoljni za našo
domovino Slovenijo.
Mihaela Mirjam Mezeg

Ena izmed očarljivih sob v 'Palčavi šiši'

Veseli novih spoznanj o naših rojakih, ki živijo
čisto blizu meje in se trudijo z ohranjanjem svoje
dediščine ter kulture, pa tudi s kančkom tesnobe
v srcu ob spoznanju, kakšne težke razmere so jih
zajele s propadom večjih obratov, ki so dajali kruh
vsem prebivalcem, smo odšli na pot proti Svetim
Višarjam. Pot je bila nadvse zanimiva, tako s kratkim postankom in spoznavanjem delčkov slovenske kulture na naši strani meje, še bolj pa s spoznavanjem zgodovine ob poti. Naš vodič gospod
Silvester Gaberšček nas je presenečal na vsakem
ovinku z zanimivimi podatki in zgodbami o naših
prednikih.
Ob vznožju Višarij smo pred dveurnim vzponom odložili svojo prtljago prijaznim organizatorjem, ki so nas na vrhu pričakali s slastnimi
dobrotami in navodili za prihajajoče nedeljsko
dogajanje, ki predstavlja vrhunec višarskih dni.

Proti Sv. Višarjam
Zjutraj smo se prebudili na skednju in še zadnjič
na hitro občudovali prelepo Palčavo šišo, kjer se
je od nas poslovila prijazna lastnica gospa Smole.
Pot nas je vodila do bližnjega mlina, ki je zadnji
delujoči v tem okolišu. Tako smo si v živo ogledali
mletje koruzne moke na enem izmed treh kamnov in prisluhnili zanimivim zgodbam lastnika,
ki se je ukvarjal tudi s strojenjem kož, vzgojo čebel
Simon Marinko
in zajčkov.
V njegovi neposredni bližini je tudi
vodna Malinaričeva
žaga, ki ima kolo za
razliko od mlina postavljeno vzporedno
in ne pravokotno na
tok vode. Lastnik jo
je prijazno zagnal
in prikazal izdelavo
desk na avtentičen
Naša vodnika po Gorskem Kotarju: Dejan Troha in Damjan Kovač
način.

Na skupnem večeru s prijaznimi gostitelji ni manjkalo dobre hrane, pesmi in tudi resne besede.
Nagovorili so nas predsednik Slovenskega kulturnega društva Gorski kotar Damjan Malnar,
Slavko Malnar, zaigral pa nam je kantavtor Matija Turk.
januar 2019 NAŠA LUČ
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ZAKLADI SLOVENSKE UMETNOSTI

V zahvalo in čast našim restavratorjem in konservatorjem
Nagrade in priznanja Mirka Šubica za leto 2018

S

lovenci smo lahko ponosni, da sodelujemo z
najboljšimi. Letošnje nagrade Društva restavratorjev Slovenije je prejelo nekaj izjemnih
ljudi, ki obvladajo svoje delo in ga s tem tudi uvrščajo na sam vrh na področju konservatorsko-restavratorske stroke.
Nagrada Mirka Šubica je stanovska nagrada za
življenjsko delo na področju konservatorsko-restavratorske stroke (muzeji, galerije, likovne akademije in zasebne restavratorske delavnice). Leta
2008 je nagrado ustanovilo Društvo restavratorjev
Slovenije (DRS) z namenom, da bi konservatorsko-restavratorsko stroko še bolj predstavili javnosti in
da bi za izjemne dosežke na strokovnem področju
v omenjeni stroki nagradili strokovnjake, ki pomagajo skrbeti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Ob naštetem podeljuje društvo priznanja
Mirka Šubica tudi za enkratne in izjemne dosežke
pri predstavljanju in popularizaciji konservatorsko-restavratorske stroke na Slovenskem in v tujini ter
častno članstvo v Društvo restavratorjev Slovenije.
DRS je nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo
pri raziskovanju, ohranjanju in predstavljanju slovenske podeželske stavbne dediščine namenilo
dr. Živi Deu. Deuova, redna profesorica Fakultete
za arhitekturo v Ljubljani, sedaj že v pokoju, je bila ena redkih slovenskih arhitektk, ki se je s svojim
delovanjem usmerila med ljudi in jim v tridesetletni karieri odstirala vrednote stavbne dediščine.
Velik del njenih prizadevanj je bil namenjen širokemu krogu javnosti, saj jim je posvetila številne
nastope, razstave, intervjuje ter dokumentarne
oddaje na televiziji in radiu. V svojem obsežnem

opusu je opozarjala na raznolike podobe
slovenske bivanjske kulture, njene likovne
dosežke ter rokodelske mojstrovine. Neprecenljive vrednosti pa je tudi njeno obsežno raziskovalno in publicistično delo.
Sledila so še tri priznanja, ki jih je DRS podelilo za enkratne in izjemne dosežke pri
ohranjanju kulturne dediščine ter predstavljanju in popularizaciji stroke. Mag. Jelka
Kuret je prejela priznanje Mirka Šubica za
vodenje, koordinacijo, uspešno in inovativno reševanje problematike ter delo na fragmentih z gradu Križ pri Komendi. V atelje
Restavratorskega centra je bil leta 2017, v sklopu
priprav na razstavo Srednjeveška Ljubljana, iz depoja Mestnega muzeja pripeljan večji fragment poslikave z motivom bitke iz 2. pol. 16. stoletja, ki je
nekoč krasila slavnostno dvorano renesančnega
gradu Križ pri Komendi. Pozneje se je izkazalo, da
depo muzeja hrani tudi drugi del iste poslikave. Kar
je bilo sprva zastavljeno kot enostavna prezentacija
snetega fragmenta poslikave, se je zaradi temeljite
raziskave Jelke Kuret razvilo v zahteven projekt, pri
čemer je nagrajenka izzive reševala z združitvijo klasičnih in sodobnih metod dela.
Prav tako je nagrado za konservatorsko-restavratorske posege na kamnitih kipih Zakon in Moč
kiparja Josefa Beyerja in za izdelavo kopij prejela
mag. Nina Žbona. Kipa sta nameščena ob vhodu
v vladno palačo v Ljubljani. Žbonova je na osnovi slabega stanja originalov ter izkušenj na tem
področju kot najustreznejšo metodo predlagala
izdelavo kopij s kombinacijo novejših tehnologij
ter tradicionalne obdelave. Poseg se je začel leta
2015 in končal s postavitvijo kopij na lokaciji jese-

Nagrajenka Živa Deu

Pogled na restavratorsko delo

Bitka pri Sisku z A. Auerspergom na konju
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Mirko Šubic, M. Gaspari, G. Birolla

ni 2017. Gre za prvi primer izdelave kopije v naravnem kamnu velikih dimenzij s tovrstno kombinacijo tehnologij pri nas.
Žirija je namenila priznanje tudi Nataši Nemeček
in Igorju Ravbarju za izjemne dosežke pri konservatorsko-restavratorski obdelavi japonskega orožja
in bojne opreme ob razstavi Poti samurajev (30. 5.
– 5. 11. 2018). Ob tem so bili predstavljeni primerki iz Narodnega muzeja Slovenije ter več zasebnih
zbirk. Poleg prispevka k uspešni realizaciji razstave
sta s svojimi besedili obogatila spremno znanstveno monografijo, posebej pa je treba opozoriti na
samoiniciativnost, s katero sta iskala ustrezne rešitve v domači stroki še nikoli videnih problemov. V
utemeljitvi je žirija izpostavila, da sta kandidata daleč presegla običajno delo slovenskih konservatorjev-restavratorjev. Njun prispevek ni ostal omejen
na fizično nego kulturne dediščine, temveč je suvereno segel na raven samostojnega znanstvenega
dela in utiranja svežih metodoloških poti. Domači
stroki ga torej lahko upravičeno postavimo za svetel zgled in dober primer uveljavljanja konservatorsko-restavratorskega poklica.
Mirko Šubic, po katerem se imenujejo častne
nagrade DRS, je bil slovenski slikar, profesor in
najzaslužnejši za razvoj sodobnega restavratorstva na Slovenskem. Rojen je bil leta 1900 v Ljubljani, kjer je po šestinsedemdesetih letih tudi
umrl. Za vse izvedeno je prejel mnogo nagrad.
Sedaj pa se že deset let podeljujejo častne nagrade, ki nosijo ugledno ter veličastno ime po njem.

Josef Bayer, Kipa Zakon in Moč
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LONDON

B

omo že na koncu meseca decembra leta 2018 ali celo na
začetku januarja 2019, ko bodo bralci Naše luči v Angliji prebirali
te vrstice – vseeno se mi zdi potrebno
omeniti, da smo se pri slovenski sv.
maši v kapeli »Našega doma« v Londonu na drugo nedeljo v novembru
(11. novembra) predvsem spominjali,
na godovni dan, našega dobrega londonskega rojaka, pokojnega Stanka
Bolčine in tretje obletnice smrti Srečka
Tušarja ter vseh naših rajnih rojakov,
bratov in sester, ki so odšli v večnost
v tej deželi njihovega izseljenstva, kot
se tudi tukaj, v tej otoški deželi, ob vsakoletni spominski slovesnosti na drugo novembrsko nedeljo spominjajo
svojih rajnih Britancev, posebno tistih,
ki so padli za svojo domovino v obeh
svetovnih vojnah in v vojnah po njih.
Adventni čas in novo cerkveno
leto smo začeli na prvo adventno

nedeljo, 2. decembra, s slovenskim
bogoslužjem prve adventne nedelje
v kapeli »Našega doma«. Sveto mašo je daroval župnik S. Cikanek.
Tokrat je londonski slovenski župnik že pred prvo adventno nedeljo
razposlal svoja Bogoslužna sporočila za advent in božič 2018 skupaj
s stenskimi koledarji tednika Družine, ki jih vsako leto pošlje z župnijskimi sporočili, sedaj na kakih 100
naslovov naših rojakov, ki žive na
britanskem otoku. Ljudje so za koledar vedno hvaležni. Bogoslužna
sporočila so tiskana na štirih straneh
v A3-formatu. Prva stran je vedno
posvečena adventu. Na drugi strani
Bogoslužnih sporočil je spored sv.
maš (kar pomeni tudi naših srečanj)
in beseda o brezmadežni Devici Mariji. Na tretji strani je tokrat predstavitev božičnih praznikov s sliko »svetih treh kraljev«, ki jo je narisala naša
9-letna Nikica in zanjo dobila drugo
nagrado za upodobitev božiča v ka-

toliški osnovni šoli sv. Vincencija,
Marylebone, v Londonu. Na koncu
sporočil pa je na četrti strani predstavitev božične noči in praznično
voščilo za božič in novo leto rojakom
na britanskem otoku ter vsem, ki žive v domovini in po svetu.
S. C.

(Goričko). Na žalost sem bila prisiljena zaradi družinskih razmer že
leta 1970 zapustiti lepo domovino.
Svoje šolanje sem nadaljevala kar v
nemškem jeziku in prišla do poklica
medicinske sestre. Ves ta čas živim v
Gradcu in seveda rada obiščem svoje doma. Že nekaj let sem upokojena in kot je znano, upokojenci nimamo nikoli dovolj časa! Poleg tega, da
sodelujem pri sv. maši, se ukvarjam
še z nego starejših na domu.

Pregovor pravi: »Svet stoji na mladih,« vendar jih, tako kot vsepovsod,
tudi pri nas primanjkuje. Čeprav je
Gradec univerzitetno mesto s številnimi študenti, pa jih na žalost zelo
malo prihaja v našo kapelo. Tukaj
smo zelo blizu in študentje za konec
tedna radi odidejo domov k svojim
družinam. Imamo pa vsako nedeljo
tukaj mašo s patrom Jožetom Lampretom, ki ima kar nekaj rednih obiskovalcev. Po maši se radi zadržimo

in poklepetamo, vsake toliko pa imamo v Kolbejevi kleti tudi različna praznovanja. Skupaj se poveselimo ob
rojstnih dnevih in obletnicah pa tudi
za pusta skupaj preganjamo zimo.
Posebej v adventnem času se pripravljamo in se veselimo najlepšega družinskega praznika – božiča.
Želimo vam blagoslovljene božične
praznike ter srečno in uspešno novo
leto 2019.

V cerkvi sv. Kornelija v Heerlenheide, nedaleč od tromeje med Belgijo, Nemčijo in Nizozemsko, so naši
rojaki postavili kapelico, posvečeno
Mariji Pomagaj. Tam vedno gori kakšna svečka, večkrat jo krasijo šopki,
ki jih prinašajo naši rojaki ali njihovi
potomci. V nedeljo, 11. novembra,

smo se po nedeljski slovenski maši
zbrali pri podobi Marije Pomagaj in
opravili molitve za rajne sorodnike
in dobrotnike.
Oltarna miza v Luksemburgu.
Nahaja se v kapeli jezuitske cerkve
nedaleč od središča mesta Luksemburg. Okrog nje se zberemo enkrat

na mesec, ponavadi na tretjo soboto
v mesecu. Tako je bilo tudi v novembru. 17. novembra se je za oltarno
mizo zbralo sedem družin z otroki,
lepa mladostna skupnost, ki rada zapoje in lepo sodeluje pri oblikovanju
evharističnega slavja. Po maši smo
se zbrali pri družini Komac, ki je za-

John Corsellis je odšel v večnost
V nedeljo, 18. novembra, je odšel
v večnost vsem begunskim Slovencem po svetu znani zagovornik in
dobrotnik John Corsellis, ki je Slovencem v angleških begunskih taboriščih v Avstriji bil zelo naklonjen
in je ostal njihov dobrotnik, zlasti tistim, ki so iz angleških begunskih taborišč v Lienzu in drugod po Avstriji
kasneje odšli v Argentino. Skoraj vsi
argentinski Slovenci njegovo ime zelo dobro poznajo in so mu za vso njegovo zavzetost zanje pri britanskih
vojaških oblasteh nadvse hvaležni.
Slovencem v Velki Britaniji je manj
znan, ker so le-ti prihajali v Anglijo

John Corsellis

iz vojnih begunskih taborišč v Italiji
(Forli in Eboli) preko Nemčije.
Gospod naj mu da večni mir in pokoj ter večna luč naj mu sveti.
S. Cikanek, župnik in slovenska
katoliška skupnost v Veliki Britaniji

Britanski Slovenci želimo vsem rojakom doma in po svetu blagoslovljen
božič in Božjega blagoslova polno
novo Gospodovo leto 2019, ki je
pred nami.
S. C.

AV S T R I J A

GRADEC

G

radec se po dolgem času
predstavlja! Minilo je že kar
dve leti, odkar nas je zapustila mag. Ivanka Gruber, ki je redno
opisovala dogodke iz naše skupnosti
v zakladni kapeli in Kolbejevi kleti.
Po novih volitvah za zastopnika naše
slovenske skupnosti so izvolili mene.
Sem Cvetka Prutsch, rojena leta 1955 v severnem delu Slovenije

Cvetka Prutsch

B E N E LU K S

S

podobo Marije Pomagaj v
svet. Na Brezjah so pred leti
izdali knjigo o vseh Marijinih
cerkvah po svetu, kamor so naši
rojaki ponesli svojo Marijo Pomagaj. Pred približno sto leti so jo s
seboj prinesli tudi slovenski rudarji
v belgijski in nizozemski Limburg.

Heerlenheide molitev za rajne pri brezijanski Mariji Pomagaj
januar 2019 NAŠA LUČ
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prosila za blagoslov novega doma v
mestni četrti Bertrange. Če Gospod
ne zida hiše, se zaman trudijo njeni
zidarji, je s psalmistom molil Nace,
najstarejši sin treh Komacevih otrok.
Zagorela je prva adventna sveča,
na adventnem vencu in v naših srcih.
Najprej smo jo v soboto, 1. decembra,
prižgali v Haagu na Nizozemskem, kjer
je po maši sledil Miklavžev večer. Drugič smo jo prižgali v nedeljo, 2. decembra, v SPC v Bruslju, potem ko so
otroci napolnili kapelo, ki je za dobro
uro postala prireditveni prostor. Pogledali smo si otroško prireditev Škrata na
delu. Tako zelo nas je ogrela, da smo
se že veselili naslednje nedelje, ko nas
je obiskal prijatelj otrok, sveti Miklavž.
Ob 16 h smo prižgali drugo adventno
svečo, po maši pa smo skupaj pričakali
svetega Miklavža.
Druga adventna nedelja in prihod sv. Miklavža v Bruslju. Na drugo adventno nedeljo smo imeli slovensko mašo v kapeli Slovenskega
pastoralnega centra ob 16. uri. Mladi

Pozorni otroci med sveto mašo na drugo adventno nedeljo v Bruslju

slovenski starši so z otroki napolnili
kapelo. Evharistično slavje ob prižiganju druge adventne sveče na adventnem vencu je bilo prilagojeno
doživljanju otrok in njihovih staršev.
Po maši so si otroci in starši ogledali
risanko o angelu varuhu, nato pa je
prišel dolgo pričakovani dobrotnik
otrok, sv. Miklavž. Otroke je obdaroval s knjižnimi darili. Slavje Miklavževega prihoda je bilo prisrčno, veselo
in sproščeno. Povabili smo ga, da nas
obišče tudi prihodnje leto, morda še
v večjem številu.
dr. Zvone Štrubelj

Prva sveča na adventnem vencu

Srečni obdarovani otroci ob Miklavževem prihodu v Bruslju

F R A N C I J A

PARIZ
Miklavževanje v Chatillonu
akšno veselje je bilo v Chatillonu, v Parizu in njegovi okolici,
ko smo izvedeli, da se je sveti
Miklavž odločil, da bo tudi letos obiskal pridne otroke! To smo si razlagali,
da bo svoj obisk namenil tudi malo
starejšim, saj smo vsi Božji otroci. Seveda smo ob novici, da prihaja sveti
Miklavž, urno okrasili našo dvorano,
ki nam omogoča izvedbo različnih
prireditev v slovenskem domu. Sami
nase smo bili ponosni, saj je dvorana s
praznično dekoracijo kar zasijala.
Kmalu je prišla prva adventna nedelja in zbrali smo se, da počastimo Gospodov dan in pričakamo pomembnega gosta, svetega Miklavža.
Dan smo tako začeli s sveto mašo, ki
jo je tokrat daroval delegat za Slovence v Franciji, gospod Jože Kamin.
Po sveti maši smo se številni Slovenci,
ki živimo v Parizu in njegovi okolici,
prestavili iz kapele v dvorano in nestrpno pričakovali svetega Miklavža.
Vedeli smo, da ima ogromno dela in

K

da želi obdarovati čim več ljudi. Tako
smo bili pripravljeni, da bi lahko bilo
čakanje kar dolgo. A nam je čas minil
izredno hitro. Prepevali smo: »Sveti
Miklavž, pomagaj mi, da bom postal
dober kot ti ...« in tudi druge pesmi,
ki so brez težav ogrele naša grla in
srca. Mimogrede smo si ogledali še
risanko o angelu varuhu, ki nam jo je
poslal naš župnik dr. Zvone Štrubelj
in smo bili nad njo navdušeni.
Ker se nam je zdelo, da nas morda
sveti Miklavž ne bi našel, smo ga tudi poklicali. In res, le nekaj trenutkov
kasneje, ko je zaslišal naše glasove, je
že stopil v dvorano. Z njegovim prihodom so naši obrazi zažareli. Prav
vsi smo občudovali škofa, svetega Miklavža, tako lep je bil. ... Prav zares drži, da notranja lepota naredi človeka
čudovitega. ... Prav nobena kretnja
nam ni ostala skrita. Vse smo si poskušali čim bolj zapomniti in obdržati to
podobo v naših srcih, da bi bili dobri
kot on.
Sveti Miklavž nas ni razočaral. Vsakemu je podaril darilo in še toplo
besedo spodbude, da bi se trudili

Miklavževanje v Parizu

Slovenska skupnost v Chatillonu ob Miklavževem prihodu

delati dobro. Žal Miklavž ni imel veliko časa in tako ni ostal na prigrizku,
ki so ga pripravile pridne roke naših
obiskovalcev. Ko je odšel, smo veseli ugriznili v slastne dobrote in se
veselili skupaj še nekaj časa. Res je
bil dan zelo vesel in prijeten. Sklenili smo, da se bomo trudili biti kot
sveti Miklavž in da bi morda drugo
leto povabili na srečanje s svetim
Miklavžem še koga ... Da bi nas le
obvestil, da spet pride ...

njena fotografija, za kar se uredništvo
Naše luči opravičuje. Ema Gaberšček
je umrla 3. septembra 2018 je v Saint-Mandé (Val de Marne) v 86. letu
starosti. Družina, svojci in prijatelji so
se od nje poslovili v cerkvi Marijinega
brezmadežnega spočetja 12. septembra. Slovensko mašo zadušnico smo
imeli 16. septembra v hišni kapeli Slovenske katoliške misije v Chatillonu.

Poročilo so pripravili Miklavževi
sodelavci U.I.Z.

Sveti Miklavž je obdaroval tudi starejše.
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Dodatek
V zadnji, decembrski številki Naše luči
je bil objavljen življenjepis pokojne
Eme Gabršček, ni pa bila objavljena

Pokojna
Ema Gaberšček
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FREYMING  MERLEBACH
Diamantno poroko sta praznovala
Janez in Marija Erjavec
redraga slavljenca. Od zlate poroke do danes se vama je iztekla
zlata desetletna doba vajinega
skupnega življenja in srečna sta dočakala, da sta lahko praznovala 60-letni
diamantni praznik. Šestdeset let srečnega skupnega življenja vama je Bog
poklonil. 12. oktobra 1958, pred 60 leti, sta si priznala, da želita postati eno,
se ljubiti in spoštovati. Zamenjala sta
si zlata prstana, katera je blagoslovil
danes že pokojni msgr. Stanko Grims.
V nedeljo, 8. oktobra 2018, sta se pri
sveti maši v kapeli sv. Jožefa zahvalila Bogu za milost, da sta lahko srečna
praznovala jubilejni dan v krogu prijateljev in družinskem objemu hčerke
Christiane in sina Romana z družinami.
Koliko lepih sanj se vama je uresničilo!
Tudi nevšečnosti so se pritaknile in velikokrat kalile notranje zadovoljstvo,
da so gube na obrazu začrtale vajino
dolgo pot življenja. Toda skrivnostna
moč ljubezni, vesela in močna značaja
sta bila v ospredju, da sta premagala
vse, kar bi kalilo vajino zakonsko srečo. Zaupala sta v Božjo previdnost, ki
je vodila vajine korake. Naj vama bodo lepi spomini v ospredju in lepšajo
trenutke, v katerih se zrcali sedanjost.
Gospa Marija velikokrat reče, da ko
se družina zbere, jih je že kar 17 okrog
mize. In to je bogat zaklad družinske
sreče.
Gospod Janez in Marija živita v mestu Schoenecku, v zelo lepi prostorni
hiši, ki je dobila čudovit videz lepe domačije, v kateri odsevajo pridne roke
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Diamantna poroka Marije in Janeza Erjavca

zakoncev Erjavec. Hišo obdaja in krasi
vrt kot zlikan rožnat pisan prt. V vrtu
kraljuje v kapelici kip Matere Božje, ki
varuje družino Erjavec vseh nezgod.
Marija pove, da je vsak dan v kapelici šopek svežih rož in družina Erjavec
čuti ob Marijinem kipu milost Božjega
varstva.
Marija in Janez sta velika dobrotnika tudi pri društvu Prijateljev slovenske katoliške misije. Pri vsakem delu
sta prisotna in z dobro voljo in prijetnim nasmehom pomagata v kuhinji in vsepovsod, kjer kliče potreba
pridnih rok. Ko se ob srečanjih oglasi
petje, Marija takoj prida svoj lepi glas.
Z veseljem se pridružita veseli družbi
in nikjer ne skrivata, da v srcih nosita
dediščino besede slovenskih staršev.
Predraga slavljenca Janez in Marija,
kar korajžno naprej in še deset let srečne poti, da vaju bo objelo trdno železno okovje, vam želimo vsi Prijatelji
slovenske katoliške misije Merlebach.
1. november – vsi sveti
November je mesec, ki se začne s
praznikom spomina na vse predra-

Na dan
vseh svetih
smo molili
na grobu.

V Merlebachu ni izjema, da ni več prostora v slovenski kapeli.
januar 2019 NAŠA LUČ

ge pokojne, ki so zapustili zemeljsko
pot, s katerimi je bilo objeto zemeljsko življenje.
Pri sveti maši smo se v molitvi spomnili vseh vernih duš, vseh dragih, ki
so nas zapustili in šli v Božji objem.
Smrt je tista, ki ne pozna zapreke,
ko pride njen čas, ima svojo besedo
in ti iztrga iz objema najdražje bitje.
In prav ob tem dnevu marsikatero
srce krvavi v žalosti in se rosi oko.
Po sv. maši smo se številni zbrali na
pokopališču ob grobu msgr. Stanka
Grimsa. Tam je vsakoletno zbirališče
slovenskih vernikov. Spomin se dotakne vseh dragih pokojnih, ki so odšli
v večnost k Njemu, ki so ga ljubili. Ob
grobu smo zmolili del rožnega venca,
zapeli pesmi »V nebesih sem doma«
in »Lepa si, lepa si roža Marija«, pesem, ki nas oklepa s spominom na
pokojnega msgr. Stanka Grimsa, saj
je njegova najljubša pesem.
Merlebach –
nedelja, 11. november
Ko smo zjutraj dospeli do Slovenske
misije, sem opazila, da so ljudje kar
množično pospešili korake do vrat kapele sv. Jožefa, z željo, da dobijo primeren prostor. Zares, kapela se je napolnila do zadnjega kotička. Okrog
oltarja so zasedli prostore muzikantje
skupine Plectre in povzdignili s polurnim koncertom slovesnost, objeto z
duhovnimi melodijami, za življenjski
praznik našega župnika Jožeta Kamina, za 60. rojstni dan. Pri slovesni sv.
maši smo vsi navzoči čutili veselje in
pristno duhovnost. Številna množica
je potrdila hvaležnost in zahvalo Bogu,
da je med nami duhovnik, ki zasluži
vso spoštovanje in hvaležnost za svojo
vdanost, ki jo deli med nami kot Božji
poslanec in nas krepi z duhovno hrano
pri nedeljskih svetih evharistijah.
Po sv. maši smo odšli v dvorano,
kjer nas je čakalo veliko presenečenje. Gospod župnik Jože Kamin je
zbral okrog sebe veliko prijateljev in
dobrotnikov, ki mu v življenju stojijo
ob strani. Kot vedno se je tudi to pot
predstavil s kakovostno kulinariko.
Dvorana se je napolnila z gosti in
vsak je prinesel v svojem srcu najlepše želje, ki smo jih gospodu župniku,
slavljencu, položili v skupnem šopku

na srce. Na začetku slovesnosti mu je
Jožica Curk spregovorila naslednje
besede: »Spoštovani gospod župnik
Jože Kamin, že od meseca maja mislimo na vas in na vaš jubilejni praznik,
60. rojstni dan. Z vašim jubilejem nas je
povezal že pri prvomajskem govoru v
kapeli sv. Jožefa veleposlanik iz Pariza
gospod Andrej Slapničar.
In danes smo zbrani okrog vas
številni prijatelji, ki smo se z veseljem
odzvali vašemu prijaznemu povabilu.
Prisotnost vaše drage mame Doroteje nam je vsem v veliko veselje, ker
čutimo z vami srečo, srečo prisotnosti mame, ki je ne more nihče nadomestiti. Njej sami se verjetno danes
od sreče rosi oko. Zares so v življenju
trenutki, ki jih ni mogoče opisati. Je
pa res, da moramo velikokrat sprejeti
vse, s čimer nam življenje postreže.
In bistvo je, da se iz življenjskih težav
izoblikujejo človeške vrednote.
Gospod Kamin, vaše življenje je
kot mavrica, očarljivo in naravno. K
vsakemu pramenu bi dodala delček
vašega plemenitega značaja. Zrcali
se v njem vaše duhovniško poslanstvo in v življenju ne prikrivate, da
ste nosilec družabnega duha, da ljubite veselje in zadovoljstvo in to je
tisti studenček, simbol srečnega duhovnika, ki nam je vsem, ki nosimo
slovensko srce in tudi tistim, ki se
vam z veseljem približajo, v ponos,
da ste naš duhovni oče.
Danes ste nas združil v veliko
družino, ki daje zgled ljubezni, medsebojnega veselja in druženja.
Gospod Kamin, naj vas vir Božje
ljubezni spremlja na vseh razširjenih
poteh duhovniškega poslanstva. In
danes bom napisala besedo »HVALA«
kar z velikimi črkami. Beseda hvala je
skromna, toda bogata, kadar izraža
naročilo srca.
Naj vam ostane spomin današnjega dne na 60. rojstni dan vesel, lep in
bogat, želimo vsi tukaj navzoči.
Slovesnost dneva se je nadaljevala ob prijetnem vzdušju in petju,
ki je povzdignilo razpoloženje. Na
večer smo se razšli polni toplih vtisov, prevzeti z bogatim doživetjem
ob medsebojnem druženju, ki nam
ga je nudil dan, ob družbi slavljenca gospoda župnika Jožeta Kamina.

Čestitke in darila ob 60-letnici župnika Jožeta Kamina

15

ŽUPNIJE
Odprl se nam je mesec december. Prva adventna svečka je že odgorela in približala čas skrivnostnih
božičnih praznikov. Prazniki, ki se
jih veselimo, saj objamejo vse človeštvo z radostjo. Naj naša voščila
objamejo vsa slovenska srca v svetu
za toplo praznovanje božičnih dni.
Vse dobro in upanje za srečen jutri
v prihajajočem novem letu 2019, želimo vsi Prijatelji slovenske katoliške
misije Freyming-Merlebach.
Jožica Curk

Pri nedeljski evharistični daritvijo so sodelovali
tudi godci Plectre iz Stiring-Wendla.

Odpadni granit iz Abainvilla nam je vir ustvarjanja
za naše mozaike v Merlebachu.

I TA L I J A

MILANO
50 let slovenskih maš v Milanu
kapeli sv. Sigismunda blizu
bazilike sv. Ambroža v Milanu je upokojeni koprski škof
Metod Pirih v nedeljo, 18. novembra, daroval sveto mašo ob 50-letnici slovenskih maš v Milanu. Pogovarjali smo se z župnikom v Štandrežu
pri Gorici in vikarjem za slovenske
vernike v goriški škofiji Karlom Bolčino, ki je zadnja leta prihajal k rojakom v Milano.
Škof je v pridigi navedel, da se
je v pol stoletja za duhovno oskrbo
rojakov zvrstilo kar enajst duhovnikov. Leta 1968 je začel msgr. Nace
Kunstelj. Njegovo delo so organizirali
in nadaljevali: Franc Bergant, msgr.
Franc Šegula in msgr. Maksimilijan
Jezernik iz Rima; Jože Kunčič iz Trsta;

V

msgr. Kazimir Humar in msgr. Franc
Močnik iz Gorice; Jurij Rode iz Rima;
veliko let je prihajal msgr. Oskar Simčič iz Gorice, kratek čas David Taljat iz
Nice in največ časa – z nekaj presledki
– Karlo Bolčina iz Gorice, ki je ob tem
jubileju tudi zaključil to svojo nalogo.
Za mnoge je bila prav slovenska
sveta maša stalni stik z materinščino. Pri jubilejni slovesnosti sta bila
navzoča Kristjan in Marjetka, ki sta
edina še živeča od tiste prve maše
pred 50-imi leti v kapeli sv. Sigismunda. Pomenljiva povezava med
preteklostjo in sedanjostjo!
Karlo Bolčina je še naglasil, da ima
današnja mlada generacija bolj pogoste stike s Slovenijo, kot so jih imele prejšnje. Razdalje so ostale enake,
a jih je mogoče hitreje premostiti.
Škof Pirih je v pridigi rojake nagovarjal, da ni dovolj sklicevati se

Foto: Matjaž Merljak

na dediščino preteklosti. Vsaka generacija se mora sama odločati za
evangelij in za Kristusa, kot je dejal
sv. papež Janez Pavel II. na pastoralnem obisku leta 1996 v Sloveniji:
»Evangelij ni nikoli oznanjen enkrat
za vselej. V vsaki dobi zahteva novih
oznanjevalcev in prič.«

Spomin na 50-letnico slovenskega
bogoslužja v Milanu – rojaki se sicer
pri maši zbirajo v cerkvi Corpus Domini – naj bo potrditev za vso slovensko skupnost v veri, upanju in ljubezni in spodbuda za nove napore pri
ohranjanju vere in materne besede.
Matjaž Merljak

N E M Č I J A

AUGSBURG
Obisk Miklavža v Augsburgu
judje se radi spominjamo lepih doživetij. Spomini iz otroških dni so neizbrisno shranjeni v kamrici naše zavesti. Zanimivo je
prisluhniti starejšim ljudem, kako so
kot otroci doživljali razne verske praznike v krogu svojih družin. Ob obujanju spominov na svetega Miklavža
se mnogi do podrobnosti spominjajo, kako so težko čakali, da bo nebe-
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Miklavževa beseda zbranemu občestvu
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Vsi so Miklavžu pazljivo prisluhnili ter ga nekateri tudi fotografirali.

ški dobrotnik kaj prinesel. V družinah
se je veliko govorilo o tem svetniku.
Otroci so od svojih staršev, dedkov in
babic slišali razne pripovedi in tako
na svoj način spoznali skrivnostnega
obdarovalca. Razširjena je bila navada, da so otroci, predno so šli spat,
Miklavžu pripravili prazno posodo,
kamor je odložil svoja darila. In zjutraj, ko so vstali, so se razveselili ob
ugotovitvi, da je nekdo ponoči posodo napolnil z darovi. Saj ni bilo kaj
posebnega, toda v zavesti otroških
glav je bilo veselje in prepričanje, da
jim je Miklavž prinesel darove, ker jih
ima rad. Ponekod se je miklavževanje
razvilo v pravo kulturno predstavo
v obliki igre, petja, recitiranja in po-

dobno. Pri takem načinu miklavževanja se nekdo obleče v Miklavža, ki
ga spremljajo angelčki in morda tudi
parkeljni. Glavni del je ob koncu, ko
otroci doživijo obdaritev. V Augsburgu je Miklavž letos obiskal zbrane na
prvo adventno nedeljo, 2. decembra.
Po končani maši je vstopil v dvorano
in najprej vse lepo pozdravil. S pozdravom: »Dragi moji otročički,« je vse
spravil v dobro voljo. Ob odhodu je
vsem zaželel še lep večer ter blagoslovljen adventni in božični čas.
Maša narodov v Ravensburgu
Verniki različnih narodnosti so v nedeljo, 28. oktobra, napolnili drugo
najstarejšo cerkev v Ravensburgu,

Dobre kapljice se po maši ni nihče branil.

znano pod imenom »Liebfrauenkirche«.
Slovesno mašo je vodil nemški
župnik Hermann Riedle. Poleg njega so somaševali dušni pastirji slovenske, hrvaške in poljske župnije.
Kot mavrica, ki se na nebu pojavi v
različnih barvah, je bilo med mašo
mogoče prisluhniti različnim jezikom. Prava glasbena poslastica pa
so bile skladbe, ki sta jih skupaj izvajala organist na orglah in mojster na
švicarskem rogu. Po maši je sledila
pogostitev v novih župnijskih prostorih. Nekateri so si vzeli čas in se
še dolgo zadržali v prijetnem medsebojnem druženju.
R. K.
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BERLIN

V

Berlinu so počastili 100.
obletnico baletne umetnosti v Sloveniji. Na dogodku
v dvorani pri Slovenski katoliški misiji
so se predstavile tako vladne kot nevladne institucije na področju baleta
v Sloveniji: Balet SNG Ljubljana, Balet SNG Maribor in Društvo baletnih
umetnikov Slovenije (DBUS).
V uvodu sta solista ljubljanskega
Baleta Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto odplesala plesno suito Lok,
katere zasnovo in izvirno koreografijo podpisujeta Pia in Pino Mlakar
in katere krstna izvedba je bila leta
1939 v Münchnu; baletno suito Lok
je obnovila Olga Andreeva ob pomoči Dušanke Berce Mlakar in Toma
Mlakarja.
Sledila sta duet iz koreografije
Edwarda Cluga Radio and Juliet na
glasbo zasedbe Radiohead, ki sta ga
odplesala Catarina De Meneses in
Ionut Dinita, ter Largo v koreografiji
Vlasta Dedovića na glasbo Georga
ASEL, HANNOVER
Na misiji nas je obiskal znani umetnik in čarovnik Bogdan Fras iz Pirana. Po maši je v prostorih pripravil
čudovit enourni program čarovnij in

Friedricha Händla, ki sta ga odplesala Urša Vidmar in Filip Viljušič iz
DBUS.
Zatem sta se z duetom iz baleta Simfonija otožnih pesmi režiserja
Tomaža Pandurja in koreografa Ronalda Savkovića na glasbo Henryka
Mikolaja Goreckega Simfonija št. 3,
ki je doživel krstno izvedbo v Berlinu leta 2010, ponovno predstavila
Giorgia Vialati in Yamamoto, z baletom Peer Gynt prav tako v Clugovi koreografiji in na glasbo Edvard
Griega pa sta se predstavila Asami
Nakashima in Yuya Omaki. Večer je
sklenilo predvajanje videoposnetka
Plesa v črnem v koreografiji in iz-

Brodovčani (moji domači in sosedje) na obisku

spretnosti. Ne samo otroci, tudi odrasli smo navdušeno uživali v njegovi umetnosti. Rad nam je pomagal s
svojim programom tudi v šoli, vrtcih
in domu za ostarele. V Aslu nas je to-

Vlado in Martin

HAMBURG
Pri novembrski sv. maši se je naša skupnost dokončno poslovila od Jožeta
Vidmarja, ki je meseca avgusta odšel
k Bogu (o tem smo že poročali). Ker je
bil to čas počitnic in se je večina naših
članov zadrževala na dopustih, smo v
nedeljo, 11. novembra – na Martinovo nedeljo – s sv. mašo vzeli slovo od
njega. Podjetje, pri katerem je bil zaposlen, je poslalo lep buket, mi pa smo
mu ob navzočnosti njegovih dragih z
molitvijo izkazali zadnjo čast. Po končanem obredu sta nas družini Vidmar
in Poburski pogostili v naših prostorih

krat razveselil s pogostitvijo po maši
naš novi član Herbert, ki že dolgo
živi v bližini Asla, a sva se spoznala
v Berlinu v moji nemški župniji sv.
Norberta, kamor je prišel na obisk

Herbert in Dori

z odojkom in pijačo, kar bi bila gotovo
tudi Jožetova želja. V poznejših urah
pa smo seveda proslavili tudi Martina,
krstili smo novo vino, ki ge je za ta praznik prinesel iz Štajerske Slavko Lovrec.
Tudi to je že tradicija v naši skupnosti.
Rojstne dneve sta praznovali Veselka
Juničič in Đurđa Sili. Đurđa je Slavkova
sopotnica, doma je iz Samobora, rada
pa se zadržuje tudi na Štajerskem.
Naš ponedeljkov izlet nas je to pot
ponovno zanesel v pristaniško mesto
ob Severnem morju – Cuxhaven, mesto, kjer se reka Laba v vsej svoji veličini
bahavo izteka v Severno morje. Ogle-

Piknik na izletu
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vedbi Lojzke Žerdin. Pred ogledom
filma je nemški igralec Urs Remond
povedal nekaj besed o življenju in
delu Lojzke Žerdin.
Dogodek je organiziral Slovenski
kulturni center Berlin (SKC Berlin)
skupaj s SNG Opera in balet Ljubljana, SNG Maribor in DBUS. Počastitev jubileja je zaokrožila dvojezična
nemško-slovenska zgibanka, ki je
namenjena tudi promociji in navezovanju stikov na področju baletne
in plesne umetnosti med državama.
Vodja SKC Berlin Gregor Jagodič je
ob tem izrazil veselje, da Slovenijo v
Berlinu predstavljajo tri osrednje slovenske baletne institucije, kar je velik

V prostorih po sv. maši

dosežek tudi nacionalnega pomena,
saj gre za prvi tovrstni nastop v tujini.
Kot je še zapisal v sporočilu za
javnost, so obenem zaznamovali 85.
obletnico plesalke, koreografinje in
pedagoginje Lojzke Žerdin. Ta je svojo pot izraznega giba začela pri Mary
Wigman in svoje znanje prinesla v
Slovenijo, ob tem pa zavrnila njeno
pobudo, da bi po končanem študiju
prevzela slavno berlinsko šolo. »Slovenija ima kaj pokazati, tudi v baletni
umetnosti, ki lahko odlično dopolnjuje
našo predstavitev na Frankfurtskem
knjižnem sejmu 2022, saj je kar nekaj
baletov ustvarjenih po literarnih predlogah,« je še zapisal Jagodič.

Slovenski baletniki

s svojo hčerko. Pristopil je k meni in
mi povedal, da je tu nazadnje ministriral leta 1947, potem pa se je poročil na spodnjo Saško. V Aslu se je
zelo lepo vživel v našo družbo.

Prijateljice iz Lehrte

dali smo si mestno četrt Dune, kjer se v
poletnih mesecih vrstijo obalne košare
in nudijo zaščito pred vetrom neštetim
turistom. Ta del mesta ima status zdraviliškega kopališča. Ob izstopu nas je
sprejel rahel dež, ozračje pa je bilo za
ta letni čas zelo toplo. Zavili smo se v
dežna ogrinjala in se sprehajali ob obali. Prostor za piknik smo našli v zavetju
pred dežjem in uživali dobrote, ki smo
jih prinesli s seboj. Po končanem pikniku smo se še enkrat napotili na obalni
sprehod, zares je bil užitek in dognali
smo, da nas tudi slabo vreme ne ustavi
in da si iz vsake situacije znamo narediti

lepo. Končno smo se ustavili v kavarni
in ob kavi in pecivu še malo pokramljali, predno smo se napotili nazaj v Hamburg. Na glavni postaji smo se poslovili
od g. Dorija in odšli vsak na svoj dom,
v pričakovanju naslednje slovenske sv.
maše in skupnega srečanja.

Veselka in Đurđa praznujeta z nami

Slovo od Jožeta Vidmarja

Vera Šeme
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ESSEN
ALTENESSEN – Martinova nedelja
novembra se je v cerkvi sv. Janeza Krstnika
zbralo kar 50 ljudi. V sedanjem času je to lepo število, saj se
nas sicer slovenske maše udeleži le
okrog 20. Poleg tega, da je po maši
sledila prireditev zgoraj v dvorani, smo
imeli poseben obisk. Z nami je namreč
bila referentka škofijskega vikariata za
narodne skupnosti gospa Anja Petrick.
Želela se je srečati z nami, doživeti
našo sveto mašo in prireditev. Veseli
smo, da je bila z nami tudi organistka
Danica Ban, saj smo tako lahko obhajali slovensko mašo z vso slovesnostjo.
Tudi ministranta smo imeli – Jerneja
Kopšeta, ki včasih pride z domačimi
v našo cerkev. Oni imajo sicer svojo
cerkev čisto v bližini – cerkev Srca Marijinega, kjer Jernej sicer ministrira. (K
maši je nenapovedano prišel tudi naš
dosedanji organist Davorin, tako smo
imeli kar dva odlična mojstra igranja
na orglah, a tam je prostora samo za
eno ali enega … Bili pa smo veseli, da
smo Davorina po dolgem času spet videli in slišali njegovo lepo petje. Med
obhajilom nam je tudi zaigral V nebesih sem doma. Po maši smo se mu
zahvalili za štiriletno lepo orglanje in
petje in ga nagradili z aplavzom.)
Gospa Petrick nam je izrekla veliko
prijaznih in pohvalnih besed. Izrazila
je željo, da bi med nas še kdaj prišla –
zlasti na binkoštno srečanje.
Je pa tudi uradno povedala, da so na
škofijski personalni upravi ugodili moji
prošnji, da mi podaljšajo dušnopastirsko poslanstvo v NRW tudi po dopolnjenih 75 letih v maju do konca meseca septembra 2019. Tako bom imel
trinajst polnih let mojega služenja Gospodovemu ljudstvu – dragim rojakom
kot vaš izseljenski župnik – zadnji v
župniji Essen. (Tudi Nemci nimajo v tej
župniji več svojega stalnega župnika.)
Nabirka pri maši in ob prireditvi je bila namenjena za potrebe Karitas v Murski Soboti – za Lazarjev dom, kjer vsak
dan podarijo kosilo 80 revnim ljudem.
(Isti namen smo imeli tudi v Kevelaerju
ob obisku škofa dr. Petra Štumpfa ob

11.

Martinovanje 2018 – posebna gostja
škofijska referentka gospa Anja Petrick
z možem, pa Jernej in Matej Kopše
18

našem 60. romanju.) Bog povrni vsem,
ki ste ob eni ali drugi priložnosti dali
svoj prispevek. Akcija se še nadaljuje, še
vedno je možnost – v Essnu ali tudi kje
drugje v župniji, v Nemčiji in po svetu.
Glede »martinovanja« v Essnu lahko
rečem, da je bilo letos zadnje, ker v novembru 2019 ne bo tukaj več slovenskih maš in prireditev. V načrtu imamo
še dan staršev v marcu in binkoštno
srečanje v juniju.
Življenjski jubileji so v teku zemeljskega potovanja posameznikov
ali parov običajno posebej zaznamovani. Kakor smo ljudje po značaju,
navadah, premoženjskih možnostih
različni, se tudi jubileji različno praznujejo. Ni potrebno, da naštevamo razne
oblike, saj jih v glavnem poznamo.
V Naši luči včasih omenjamo okrogle obletnice rojstva nekaterih naših
naročnikov. Naj nam oprostijo tiste in
tisti, ki niste bili omenjeni na straneh
naših župnij. Največkrat je vzrok pomanjkanje podatkov, včasih pa tudi
osebna želja posameznikov, ki sami ne
želijo biti omenjeni v časopisu.
Bolj redke pa so omembe poročnih
jubilejev. Kadar se npr. zlata poroka
obhaja v cerkvi ob navzočnosti duhovnika in s posebnim blagoslovom,
je takšno praznovanje omenjeno tudi
v našem časopisu. O praznovanju jubilejev samo v kakšni restavraciji pa
pisci teh poročil navadno ne vemo
ničesar. Lahko so tudi takšna praznovanja »vrhunska« kar zadeva udeležbo in vsebino bogato obloženih miz,
muzike, vzdušja. Gotovo bi se tudi vaši
duhovniki radi pridružili vsem lepim
čestitkam. Predvsem v cerkvi.
Tukaj prilagam molitve, ki jih ob praznovanju zlate poroke v cerkvi izrečemo duhovniki. Želim, da na daljavo
in morda v časovnem zamiku veljajo
tudi tistim, ki se niso odločili za obred
v cerkvi.

Altenessen na Martinovo nedeljo 2018

Martinovo 2018 v Altenessnu po maši

Zlata poroka
17. novembra je bilo v cerkvi sv. Cecilije na Nothbergu v Eschweilerju posebno vzdušje. Imeli smo namreč zlata
jubilanta – zlatoporočenca Reziko in
Ruperta Kolleritscha. Oba posebej
praznično oblečena, Rezika s šopkom
v rokah sta prišla nekaj prej v cerkev.
Oba srečna, z veselim nasmehom na
obrazu. Saj to je dan, ko se bosta pred
oltarjem zahvalila za 50 srečnih sku-

pnih let zakonskega življenja. Pričakovala sta 40 ljudi – večina od njih ne
razume slovensko. Še dobro, da sta
to povedala pravočasno. Tako sem se
pripravil, da bom ves obred, tudi sveto
mašo in pridigo imel v nemščini, pa tudi poseben blagoslov in prošnje za vse
potrebe. Tega so bili veseli vsi navzoči.
Tudi Slovenci vsi razumejo nemško,
tako smo brez težav naredili to spremembo. Iz Slovenije pa ni bilo gostov.
Slavljenca sta si želela, da bi imeli tudi kakšnega organista, vendar
nam ga ni uspelo dobiti. Naš organist Davorin Starec se je namreč
preselil v Düsseldorf, kjer je v bolnišnici dobil stalno zaposlitev kot
medicinski tehnik. Tudi avtomobila
nima več. In je bil tisto popoldne v
službi. Tako smo se potrudili navzoči
Slovenci, da smo med sveto mašo
kar najbolje zapeli, kolikor naša mala skupinica zmore.
Reziko in Ruperta smo v Naši luči
spoznali v marcu leta 2016, ko je Rupert imel 70 let.
Rupert Kolleritsch se je rodil 25.
marca 1945 v vasici Rožengrunt pri
Sveti Ani v Slovenskih goricah.
Pot ga je preko Avstrije pripeljala na
Švedsko. Lahko si predstavljamo, da
22-letni Rupert na Švedskem ni mislil
samo na svoje težaško delo in mrzlo
kovino, s katero je imel opravka. Tam
doma pri sosedovih je cvetela 18-letna
»čudovita mlada deklica«, (kakor še danes ljubeče pove Rupert) Rezika Kav-

Zlata poroka Rezike in Ruperta Kolleritscha
v Eschweilerju

Zlata jubilanta Rezika in Rupert Kolleritsch
iz Stolberga pri Aachnu

čič. Poznala sta se že iz otroških let in že
takrat mu je bila zelo všeč. Med seboj
sta se razveseljevala z dopisovanjem.
Leta 1967 jo je obiskal v Nemčiji, in v
juliju sta se zaročila v Stolbergu. Brez
nje ni mogel več živeti, zato se je julija 1968 preselil v Nemčijo v Stolberg.
Kmalu nato – 15. novembra 1968 sta
se poročila. Srečnima zakoncema se
je v septembru 1969 rodila hčerka Rosemarie, v letu 1970 pa še Alexandra.
Med »zlato« mašo in blagoslovom
smo se spomnili tudi pokojne hčerke
Rosemarie, ki smo jo 29. septembra
2017 pokopali v Stolbergu.
Zaradi mojih obveznosti naslednji
dan se nisem mogel udeležiti nadaljevanja slavja v restavraciji. Povedali
so mi, da je bilo zelo lepo. Jaz sem pa
bil zadovoljen, da sem se lahko mirno odpočil za sveti maši v Essnu in
Krefeldu. Nazdravil sem jima na daljavo, ko sem se vrnil v 135 km oddaljeni Essen, ko ni bilo več nevarnosti,
da bi doživel policijsko kontrolo …
Lepo se zahvaljujem za razumevanje. (Verjetno ste essenski farani že
ugotovili, da nisem ravno navdušen
nad udeležbo pri večernih ali celo
nočnih praznovanjih.)
Draga zlatoporočenca Rezika in
Rupert – župnik Lojze in vsi farani
vama želimo še mnogo zdravih in
srečnih skupnih let v ljubezni in spoštovanju vse dni vajinega življenja!
Naročnino za Našo luč plačujemo
za leto, ki prihaja. (A veste, da v naši skupnosti nekateri še niso plačali
za leto 2018? Morda je tako še kje
drugje.) Prosimo, da nam morebitne
spremembe naslova sporočite pravočasno. Uredništvo se zahvaljuje vsem,
ki ste pridni in dovolj zgodnji plačniki.
Naj vsem spoštovanim naročnikom Naše luči dobri Bog podari srečno in blagoslovljeno leto 2019!
Lojze Rajk
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FRANKFURT

M

esec november je najprej
vsekakor v znamenju prvih
dni, ko se spomnimo naših
pokojnih, potem pa godu sv. Martina
in martinovanja naše župnije. Ob tem
pa je bil voditelj slovenske župnije v
istem času vezan še na nekajdnevni
sestanek tako dekanije Frankfurt kakor celodnevna srečanja na ravni škofij
Limburg in Fulda. Začetek decembra
pa je seveda s prihodom adventnega
časa zaznamovan z Miklavževim obiskom. Torej, kar razgiban mesec dni za
voditelja in za nekatere pomočnike in
sodelavce.
Letošnje martinovanje smo izvedli
v soboto, 10. novembra, zaključili pa v
nedeljo v zgodnjih jutranjih urah (kako
pa drugače kot s pospravljanjem in čiščenjem prostorov). Člani župnijskega
sveta (Helena, Danijel, Nina, Kristina in
Urška), z njimi pa še nekateri drugi pomočniki so seveda vse skupaj pripravili

(nabavljali potrebne stvari ter kuhali in
pekli in seveda tudi stregli), pa tudi župnik je moral poskrbeti za marsikatero
stvar. Za letošnje martinovanje nam je
igral v moški zasedbi Ansambel Šantej iz Šentruperta na Dolenjskem (že
nekajkrat so bili pri nas v zasedbi Trio
Šantej). Dvorano, ki ni ravno majhna,
smo kar dodobra napolnili, stiske pa
seveda ni bilo ne za mizo ne na plesišču. Že nekaj zadnjih let se vrti številka udeležbe med devetdeset in sto
osebami. Po dolgih letih pričakovanja
in upanja (tako je sam dejal) pa je pečena Martinova gos razveselila Jožeta
Šmida in njegovo družino. Pri vseh pa
je bilo ob zaključku prireditve slišati in
čutiti dobro voljo in zadovoljstvo. Tudi
nekaj dobička je nastalo pri tej naši
prireditvi, namenili pa smo ga tudi tokrat slovenski ustanovi Anin sklad za
družine z več otroki.
Na že utečeni način zadnjega desetletja je potekalo v naši župniji na
prvo adventno nedeljo miklavževa-

Miklavž pred polno dvorano opazuje in posluša otroke.

MANNHEIM

L

eo Gaberšek je praznoval sedemdeset let. Rodil se je 6. oktobra 1948 na robu Savinjske
doline na hriboviti kmetiji v Pongracu
pri Žalcu. Bil je zadnji od šestih otrok.
Do šole v Grižah je bilo dobro uro peš.
Po izgubi staršev so otroci ostali sami
na kmetiji in kmalu odšli vsak po svoje. Po osnovni šoli je odšel v Ljubljano. Ko je končal srednjo šolo, je moral
k vojakom na Hrvaško. Nato se je od
vojakov vrnil v Ljubljano in se zaposlil. Ker je bil v Ljubljani slab zaslužek,
se je leta 1971 odločil oditi v Nemčijo.
Prvo delo je našel v Konstanzu ob Bodenskem jezeru kot elektromonter.
Pot ga je nato peljala v Ludwigshafen in čez reko Rhein v Mann-

heim. V tovarni ABB je v oddelku
za elektrarne dobil službo elektrotehnika.
1980 se je poročil z Dragico in
skupno sta v Lampertheimu blizu
Mannheima kupila starejšo hišo, ki
sta jo popolnoma prenovila, da je
postala prijeten dom.
Rodila sta se jima hčerka Diana in
sin Mark, sedaj že oba poročena.
Delovna pot ga je vodila po tujih državah. Bil je v Emiratih, Libiji,
Španiji blizu znamenitega Santiaga
v Komposteli, kamor je v prostem
času večkrat poromal. Ko ga je večkrat obiskala žena Dragica ali kateri
od otrok, jih je tudi popeljal v Santiago. Zdaj z ženo uživata zasluženo
pokojnino v svojem domu v Lampertheimu in redno obiskujeta slo-

Leo Gaberšek med sorodniki in prijatelji
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nje. Uro prej kot običajno smo imeli
v Frankfurtu popoldansko nedeljsko
mašo, seveda z nekoliko večjo udeležbo kot pri običajnih nedeljah. Učiteljica Natalija Robnik z evropske šole
v Frankfurtu je z učenci obeh oddelkov (evropske šole in dopolnilnega
pouka) pripravila primeren program
za otroke za njihov razgiban nastop,
starši otrok primerno večerjo in pijačo, člani župnijskega sveta pa v Miklavževem imenu darila za slehernega prisotnega, pa tudi za naše druge

skupnosti v Lichu, Mainzu, Kasslu in
Darmstadtu. To je bil lep večer na začetku adventnega časa ob dokaj polni
dvorani cerkve Herz Marien.
Sredi novembra je v Mainzu dopolnil osemdeset let svojega življenja Roman Romih, ki je po rojstvu iz Obsotelja, iz župnije Šentpeter pod Svetimi
gorami. V svojem dosedanjem življenju se mora spopadati kar s hudimi
zdravstvenimi preizkušnjami. Želimo
mu, da bi naslednja leta preživel dokaj
zdravo in mirno.
rem

Roman Romih (na levi strani slike) na svoj osemdeseti rojstni dan

Prostora na martinovanju je bilo dovolj za mizo in na plesišču.

vensko mašo in prijatelje v Mannheimu. Rada se vračata v Slovenijo,
kjer je njihov drugi domek v Rogozi
pri Mariboru in se tam srečujeta s
sorodniki.
Tja je na praznovanje rojstnega
dne povabil sorodnike, znance in
prijatelje, ki so prišli iz bližnje in daljne okolice. Osem jih je prišlo tudi iz
Mannheima. Bilo bi jih še več, a nekateri niso mogli priti. Hči Diana in sin
Mark sta njemu in gostom pripravila
zanimiv in zabaven pregled celotnega življenja. Za ostale slovenske
prijatelje iz Mannheima, ki niso mogli priti na praznovanje, in za nemške prijatelje je potem pripravil še
eno praznovanje v Lampertheimu.
Dragi Leo, ostani še naprej vedrega
značaja in optimističnega pogleda

Leo Gaberšek z ženo Dragico ob torti

na življenje, da boš še dolgo ostal
tako mladosten in poln moči. Bog
te živi!
Skupna maša z nemško župnijo
in prihod Miklavža. Tudi letos smo
na prvo nedeljo v decembru imeli
mašo skupaj z župnijo St. Hildegard.
Ker so imeli pri njih v soboto popoldne birmo, je bilo manj nemških
vernikov in smo po številu bili kar
enakovredni. Organist nas je skupaj
naštel devetindevetdeset. Spremljal
nas je tudi pri slovenskem petju. Ne
vem, kako nas je lahko slišal, da nas
je lepo lovil, čeprav je imel orgle tako na glas, da še sami sebe skoraj nismo slišali. Ministrantje so bili letos
samo štirje, ker so bili ostali utrujeni
od birme. Bila pa je kar pisana druščina: dve črnki ter ena bela ministrantka in bel ministrant, brat dveh
birmancev.
Letos so nam otroci s pomočjo
učiteljice Mire pripravili prijetno presenečenje. Otroci iz Wormsa so tako
dobro zaigrali prizor, kako je muca
copatarica naučila otroke reda, da
je ostale otroke kar vleklo naprej, ko
so čepeli na tleh in gledali. Odlično
so otroci iz slovenske šole v Mannheimu zaigrali prizor »Kdo je napravil
Vidku srajčico«. To je namreč pravljica pisatelja Frana Levstika o revnem
otroku Vidku, ki je imel že vso po19
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nošeno in raztrgano srajčko, ki jo je
dobil po svojih starejših bratcih in
sestricah. Zasmilil se je živalim. Ovca
si je ob grmu napulila volno in mu jo
podarila, pajek jo je spredel. V Vidka se je vživel in ga odlično zaigral
Jakob. Ves tekst je znal na pamet in
nikoli se mu ni ustavilo. Pri petju
so se otrokom pridružili še starši,

na kitaro jih je spremljal Jürgen,
ki se uči slovensko, ker se namerava po upokojitvi preseliti v Slovenijo. Omeniti moram še mladinskega
svetovnega prvaka Filipa Salobirja,
ki je povezoval program. O njem
in njegovem športu pa prihodnjič.
Ker smo se Slovenci v nekdanji skupni državi pod rdečim režimom na-

vadili, da nikamor ne prideš, če nimaš zvez, nam je tudi v Mannheimu
uspelo dobiti dobro »zvezo«. To je
Jürgen Klenk, ki je zelo aktiven v
župniji St. Hildegard. Z njegovo pomočjo lahko vsako leto dobimo župnijsko dvorano. Pa ne samo to. On
se dobro spozna v dvorani in kuhinji
ter poskrbi, da tudi tehnika v dvo-

rani ne zataji, postrežba pa dobro
teče. Prijetnega presenečenja smo
bili deležni še od družine Barbare
Kraus, ki je pastoralna asistentka v
tej župniji. Imeli so dva birmanca v
družini, golaža in priloge pa toliko,
da je ostalo dovolj še za nas, in so
nam podarili v korist slovenske šole.
Klobas, ki smo jih nameravali skuhati, sploh ni bilo potrebno pripraviti.
Janez Modic

Napovedoval je svetovni prvak Filip Salobir.

MÜNCHEN
Adventna duhovna obnova
a začetku adventnega časa,
od 30. novembra do 2. decembra, je slovensko župnijo obiskal prof. dr. Janez Juhant in
vodil duhovno-izobraževani seminar, ki pri nas že od nekdaj nosi naslov duhovna obnova. Nagovoril nas
je s svojim obširnim poznavanjem
človekovega duhovnega življenja. V
živahnem in vsebinsko bogatem dialogu z udeleženci je nakazoval pota k utrjevanju naše vere in nam razgrinjal vrednote ter pota, kako živeti
kot dober kristjan v današnjem svetu. Razmišljali smo o osebnih izkušnjah naše verske poti, kako nam vera pomaga v vsakdanjem življenju.
Predvsem moramo biti pripravljeni
za pogovor z Bogom v obliki molitve. Zelo pomemben pa je dialog
med nami v družini, v naših skupnostih, z našimi duhovniki. V pogovoru
občutimo globljo odprtost za vero.
Vera je tudi plod osebne zrelosti, raste in se poglablja s preizkušnjami.
Dialog je naravna pot človekovega odraščanja. Človeka mora nek-

N

Miklavž pritegne dosti otrok in odraslih.

do sprejemati, mu dati potrdilo, da
je spoštovan in sprejet. Ljudje smo
tudi različni, v dialogu pa začutimo
globljo odprtost za različnost. Ta pot
je tudi zahtevna, zato se mora vsak
za to usposabljati.
To se začne s spočetjem, s prvim
dnem življenja in traja do zadnjega
diha. Žena, mati je prva, ki vzpostavi
dialog z otrokom. Vloga očeta pa je,
da pelje otroka v svet realnosti. Vera
je dar človeku, ker nam pomaga reševati vprašanja življenja in probleme. Dialog nas varuje skrajnosti v življenju. Najboljša je »zlata sredina«.
Človek mora biti odprt tudi za
trpljenje. Ob pretresih lahko spreminja svoje življenje. S pravilnim
dojemanjem težav in križev človek
raste. Potrpljenje je pomembno za
dialog. Del življenja je treba deliti,
pripravljenost dati življenje je znak
ljubezni.
Vero sprejemamo iz pripovedi in
zgleda vernih, torej od drugih in jo
ponotranjamo. Bog je postal človek in je spregovoril v človeški besedi. Tudi mi smo Božji otroci in se
med seboj pogovarjamo. Našim besedam je treba dajati življenje, sicer

Živahna izmenjava mnenj in izkušenj je obogatila razmišljanja.
Foto: Katarina Podgoršek
20

Muca copatarica

zgubijo pričevanjsko moč, okostenijo. Bog Oče, Sin in Sveti Duh so v
stalni komunikaciji, ki ji navadno
rečemo ljubezen.
V slovenski zgodovini je krščansko
vero zaznamovalo veliko izjemnih
mož in žena. Ivan Cankar je bil socialno čuteč človek in je v svojih delih
razkrival rane v družbi, si prizadeval,
da bi odpravili krivice.
Pomembno je spraševanje vesti,
imeti odprto tudi notranje uho – za
Božji glas.
Veliko duhovnikov in laikov je imelo tudi različne poglede na razvoj krščanske vere v Sloveniji. Kratko so bili
predstavljeni Anton Mahnič, Janez
Trdina, Janez Evangelist Krek. V vsej
zgodovini je bilo treba v življenju in
delovanju Cerkve vedno znova kaj
popravljati in spreminjati. Dejansko
se je treba vedno znova vračati k
prvotni pristnosti evangelija, da najdemo pravi odgovor na zahteve sedanjosti. Krščanska vera dejavno izobražuje ljudi, jih krepi, daje moč, da
so pripravljeni darovati se za druge.
Življenje je potrebno solidarizirati z
drugimi. Za krščanski socialni nauk si
je prizadeval predvsem Janez E. Krek.

Izdelovanje adventnih venčkov v slovenski šoli

Kdo je napravil Vidku srajčico.

Udeleženci adventne duhovne obnove
z voditeljem, foto: Marjana Bolčina

Podporo je dobil pri škofu Jegliču, ki
je zaslužen za ustanovitev gimnazije
– škofovih zavodov, kjer se je začel
pouk leta 1905.
Profesorju Juhantu se iskreno zahvaljujemo za adventne spodbude,
kako biti pravi krisjan v današnjih
časih. Zahvaljujemo se mu tudi za
zgodovinski pregled razvoja katoliške vere v slovenskem narodu.
Dr. Gabrijela Gerber-Zupan

Miklavžev večer v Münchnu
in Ingolstadtu
Na god svetega Miklavža so v župnišču njegovi pomočniki imeli polne
roke dela. Pripravljali so nebeškemu dobrotniku vse, kar mora biti
postorjeno v hiši za njegov obisk.
Glavna stvar pa so seveda darila za
otroke. Preko 30 vrečk je bilo treba
napolniti s pravo vsebino za vsakega
malega Miklavževega prijatelja.
V soboto, na praznik Brezmadežne,
pa se je ob pol štirih začel živ žav v
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Pesem povabi Miklavža k nam.

Pot z nebes je dolga, počakati moramo.

našem domu. Prihajali so ne le otroci,
ampak z njimi tudi starši in pridružil se
je še kakšen drug sorodnik. Zbrali so
se v kapeli. Otroci so na hitro ponovili
nekaj pesmi, potem pa smo vsi skupaj
stopili v molitev. Prebrali smo iz dnevne Božje besede dva odlomka, berilo o Adamu in Evi in o obisku angela
Gabriela pri Mariji, ki ji je razložil Božji
načrt za njo. Prva dva človeka sta Božje
naročilo prelomila in zašla v greh odpada, Marija je Božjo voljo sprejela in
nam nakazala pot milosti, ki človeka
rešuje greha. O tem smo kratko razmišljali s starši in otroci so kar dobro
sodelovali s svojimi izkušnjami o tem,
kako je, če ne ubogajo staršev. Priporočili smo se tako Božji Materi kot svetemu Miklavžu, da bi znali ravnati prav
in postali pozorni do Božjega glasu.
Nadaljevanje pa je bilo v dvorani, kjer
so otroci že vidno nestrpni gledali okrog
sebe, kdaj bo vstopil nebeški gost. Najmlajši iz vrtca so pod vodstvom učiteljice Katarine zapeli in zaplesali povabilo
nebeškemu obiskovalcu, ki je trenutek
zatem že vstopil mednje. Brž je bil deležen pozdravne pesmi, ki so jo zapeli vsi
otroci s starši vred. Potem pa je le prišel
do besede sam in pozdravil otroke in
odrasle. Veselil se je, da je našel spet

veliko skupino svojih prijateljev, malih
in velikih. Seveda je opazil, da otroci
komaj čakajo na njegove darove, in jih
nemudoma začel klicati k sebi. Vabil jih
je po družinah in tako so starejši otroci
prijeli svojega mlajšega bratca ali sestrico za roko in pogumno prišli naprej.
Vsakemu je namenil pohvalo in spodbudo, da bodo pridni in se dobro učili.
In otroci so se strinjali in potrjevali, da
bodo ubogljivi.
Na koncu je ga. Gabrijela Gerber
Zupan povabila še k dobrodelnosti za
družine, ki si ne morejo privoščiti Miklavževih obdaritev. Nekaj prispevkov
se je nabralo v nabiralniku v ta namen.
Miklavž se je še potrudil, da je zbral

STUTTGART

za življenje in opravljeno življenjsko
delo. Hvaležni jubilanti so v župnijski dvorani pripravili pravo gostijo
slovenskih dobrot. Bogu hvala za
njih in njihovo dobroto.
Kot dušni pastir sem bil veliko časa na poti po različnih krajih, kjer
sem obiskal slovenske družine in blagoslovil njihove domove. Ohranjanje slovenske tradicije ob blagoslovu
družine in doma je lepa slovenska
navada ali običaj, zato sem vedno

Pastoralno življenje župnije
adnji tedni koledarskega leta 2018 so bili resnično pastoralno aktivni, saj je bilo
v župniji veliko dogodkov, a vseh
zaradi prostorske stiske niti ne morem slikovno obeležiti. Jih pa bom
omenil sedaj v tem poročilu. Praznovali smo nedeljo jubilantov, kjer
smo se s sveto mašo zahvalili Bogu

Z
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vse otroke ob sebi za skupinsko sliko,
in odšel. Ostala je njegova družba in
se zgrnila okrog mize, kjer je bilo pripravljenih kar veliko dobrot za pogostitev in sproščenost. Uživali so seveda
predvsem otroci, ki so si hitro našli
zaposlitev v igrah in razgibavanjih po
hodniku. Mamice so izmanjale svoje
izkušnje, možje so si nalili kozarec vina in tudi rekli besedo in dve o tem in
onem. Lep večer smo doživeli, tak, kot
mora biti ob godu svetega Miklavža.
Hvala vsem za sodelovanje in pomoč.
INGOLSTADT
Dan kasneje se je Miklavž ustavil
tudi v slovenski skupnosti v Ingol-

Ingolstadt, sv. Miklavž je zaželen gost in zaupljiv prijatelj otrok.

Pevski zbor Obzorje poje slavljencem.

Miklavž se je dobro počutil med veselimi otroki.

stadtu. Tudi tu se je zbralo nekaj več
otrok s svojimi starši kot običajno ob
nedeljah. Miklavž je napovedal svoj
prihod po nedeljskem mašnem slavju. Tudi tu je našel dobre sodelavce,
ki so mu dobro pripravili obisk. Velikodušno je obdaroval vse otroke z
vrečkami, polnimi dobrih in sladkih
jedi in sadežev. Tudi na odrasle ni
pozabil in se posebej spomnil župnijskih sodelavcev. Na koncu so
bili vsi zadovoljni in ostali še dolgo v
prijetnem vzdušju ob mizah, polnih
domačih jedi in pijač. Razšli smo se
tudi tu v hvaležnosti za darove in za
živo slovensko skupnost.
jp

Ingolstadt, raziskovanje vsebine vrečke je najbolj zanimivo.

Blagoslov novega stanovanja pri gospe Antoniji

Na obisku pri družini Tschebular

Slavljenci leta 2018
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ŽUPNIJE
vesel povabila na blagoslov. Cerkveni
pevski zbor Obzorje ima redne tedenske pevske vaje, za kar sem jim zelo
hvaležen, da obogatijo svete maše in
pojejo na različnih prireditvah, ki jih
pripravlja župnija. Zakonca Fabčič sta
na pobudo društva Slovenija-Stuttgart pripravila potopisno predavanje
po Južni Afriki in v slovenskem župnišču je bil res prijeten večer, kjer smo
videli življenje, delo in kulturo afriškega naroda. Starši in otroci, ki obiskujejo verouk, so pripravili sveto mašo,
pri kateri smo blagoslovili otroke in
družine. Organizirali smo tudi tradicionalni slovenski zajtrk, kjer smo okušali slovenske dobrote.
Iz naše skupnosti pa se je poslovil
Jožef Adamič. Jožef se je rodil 26.
februarja 1956 kot najmlajši od šestih otrok v Celju. Svoje otroštvo je
preživljal na Stranicah. Po končani
osnovni šoli se je izučil za mehanika
in to delo zelo rad opravljal vse do
konca. Njegovo delo je bila njegova
velika ljubezen. Leta 1976 je po končanem vojaškem roku spoznal svojo
kasnejšo ženo Sabino, s katero sta se
leta 1978 poročila. Takrat se je Jožef
preselil v Nemčijo v Stuttgart. Rodila
sta se jima dva sinova, Boris in Be-

Pokojni Jože Adamič

njamin, svoj skupni dom so si uredili
v Oeffingenu. Štirje vnuki pa so mu
krajšali čas, saj mu je družina zelo
veliko pomenila. 1. avgusta 2018 je
praznoval 40-letni jubilej pri firmi
Daimler. Nepričakovano je 29. septembra podlegel kapi in umrl. Kdor
ga je poznal, je vedel, da je pokojni
Jožef vsakemu ob vsakem času zelo
rad pomagal. Pomoč drugemu je
bila njegova velika vrednota, saj ni
pustil nikogar na cesti ali v težavah,
če je le lahko priskočil na pomoč.
Veliko je sodeloval in pomagal zdaj
že pokojni sestri Mateji Rezar v slovenskem župnišču in redovni sku-

Zakonca Kolbl sta naša zvesta župljana.

pnosti. Takšnih ljudi, ki prostovoljno priskočijo na pomoč ob vsakem
trenutku, je danes zelo težko najti.
Pokojni Jožef pa je vedno gledal na
drugega in ta njegova dobrota ne
bo pozabljena pri Bogu. Jožef je bil
v prvi vrsti družinski mož, družina
mu je bila največja vrednota. Sam je
kar nekaj let zelo lepo skrbel za svojo mamo. Dragi gospod Jožef, hvala
za vsako vaše dobro delo, za ves vaš
trud, ljubezen do družine in do vaše
firme. Za vse, kar ste dobrega storili,
naj vam dobri Bog nakloni večni mir
in nekega dne se srečamo v večnem
Jeruzalemu.

Trije zvesti župljani

Dragi župljani, sveti Frančišek Asiški
moli takole: Darujmo najvišjemu in
vzvišenemu Gospodu Bogu vse dobrine; in priznavajmo, da so vse njegove ter se za vse zahvaljujmo njemu,
od katerega prihaja vse dobro. On je
najvišji in vzvišeni, edini resnični Bog.
On, od katerega je vse dobro, On, ki je
edini dober, naj ima in njemu naj bo
vrnjeno in On naj prejema vso čast in
spoštovanje, vso hvalo in poveličanje,
vso zahvalo in slavo. Ti si svet, Gospod
Bog. Ti si velik. Ti si najvišji, ti si vsemogočni kralj, ti, sveti Oče, kralj nebes in
zemlje. Ti si lepota. Ti si vse naše bogaAleš Kalamar
stvo do zadostnosti.

Š V E D S K A

GÖTEBORG

J

aka in Hanna Papler Bunis
sta se koncem meseca junija
poročila v Cerkljah na Gorenjskem. Poročil ju je tamkajšnji kaplan
Gašper Mauko, ki je za to priložnost
postal kar trijezičen: angleško, švedsko in seveda tudi slovensko so molili, brali, prepevali. Jaka in njegova
izvoljenka Hanna živita v Varbergu
na Švedskem, kjer sta si ustvarila
svoj dom, ki naj ga dobri Bog obogati in blagoslovi tudi s potomci,
otroki, ki naj jima bodo v veselje in
znamenje hvaležnosti Bogu za posredovano življenje.
Draga nevesta Hanna in ženin Jaka, Bog vaju blagoslovi na vajini novi življenjski poti in srečno do zlate
poroke in naprej!
IN MEMORIAM dr. Peter Marinko
1. oktobra 2018 je v krogu svoje
družine večno zaspal dr. Peter Marinko v starosti 94 let. Peter je bil kot
zdravnik dobro poznan v Ljubljani,
v svojem rojstnem kraju. Klasično
gimnazijo je obiskoval prav tam in
je vsako leto spadal med odličnjake. Po končani maturi se je vpisal
na medicinsko fakulteto, kjer je leta 1948 končal svoj študij in postal
zdravnik. Več let je delal kot zdravnik v celjski bolnišnici na porodniškem in ginekološkem oddelku. Ko
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Novoporočenca Jaka in Hanna Papler Bunis
iz Varberga

je naredil specialistični izpit in postal
specialist iz ginekologije in porodništva, je nadaljeval svoje delo v Celju
na ginekološkem in porodniškem
oddelku.
Leta 1965 je kot zdravnik dobil delo v bolnici Karolinska v Stockholmu.
To delo mu je bilo namenjeno kot
bodočemu strokovnjaku, ki je imel
namen delati kot znanstveni delavec v bolnici Karolinska. To je bila
služba, ki je zahtevala veliko dela in
študija. Plača je bila nizka. Služba je
bila vstopnica za univerzitetno delo in za dosego višjega položaja v
zdravniški službi. Veliko zdravnikov
je bilo zadovoljnih z nizko plačo.

Vendar je Peter imel družino in štiri
otroke. Z nizko plačo ni mogel vzdrževati družine. Zapustil je Karolinsko
bolnico in sprejel službo v manjši
bolnici v Köpingu. Plača je bila višja
in je lahko vzdrževal družino.
Kot zdravnik je moral delati za
prekinitev nosečnosti s pomočjo
abortusa. In tu je prišla na vrsto pravica ugovora vesti. Ta zadeva je bila
vzrok, da je Peter spremenil svojo
službo in postal rentgenolog. Specializacija je bila triletna, in ko je končal študij, se ni več uporabljal pojem
rentgen, temveč datotomografija. S
tem je nastopila nova doba v medicini. In celoten pogled na medicinsko diagnozo se je spremenil. Datotomografija je zahtevala zdravnika
s tehnično izobrazbo. Peter je ostal
še dve leti v službi in se posvetil mamografiji. S 67 leti je zapustil svoje
delo in šel v pokoj. Večkrat je dobil
ponudbe za honorarno službo. Vendar je bil utrujen in je želel imeti svoj
mir ter uživati v naravi. Postal je nabiralec gob, jagod in borovnic. Posvetil se je družini in počival. Jesen
življenja je prinesla s sabo tudi preizkušnje bolezni. Svoja zadnja leta je
preživel na oddelku za stare z resnično dobro nego. Vsa leta ga je zvesto
obiskovala njegova žena.
Vsa družina se je zbrala ob njegovi
postelji in Peter je mirno zaspal. Pater Rainer Carls, jezuit, ga je v domu

Pokojni
dr. Peter Marinko

pogosto obiskoval in mu prinašal sv.
zakramente. Hčerka Dominika je organizirala lep cerkveni obred in preko krste položila slovensko zastavo
ter šopek rdečih nageljnov. Peter je
bil zvest veri, narodu in družini.
možu Petru v spomin žena Dominika
Naj si dragi brat v Kristusu Peter
Marinko sedaj spočije od svojega
truda. Dobra dela naj ga spremljajo pred vsemogočnega, pravičnega, predvsem pa pred usmiljenega
nebeškega Očeta, ki naj mu nakloni
bogato plačilo za zvestobo, 70 let
zakonskega življenja ter služenja življenju.
Kot narodni dušni pastir bi se rad
zahvalil pokojnemu zdravniku Petru
in njegovi ženi Dominiki za večkratni skriti dar za Karitas v Sloveniji
in tudi v BiH. Naj Gospod, ki vidi na
skrivnem, bogato poplača z večnimi darovi v nebesih. Hvala za pričevanje za zvestobo Bogu, narodu
in družini. Bog povrni! Počivajte v
miru!
Zvonko Podvinski
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Lloyd DOUGLAS

Njegova suknja –

D

Šesto poglavje

emetrij je v naglici pospravil gospodove
stvari, da bi bilo vse pripravljeno za odhod
navsezgodaj. Vest mu ni preveč očitala
sklepa, da bo naredil svojemu suženjstvu konec.
Vendar mu je privajena skrb za Marcela tičala v
krvi in zato je pazljivo opravljal svojo zadnjo dolžnost pred pobegom v svobodo. Verjetno bo Marcel, ko se bo spet streznil, obžaloval dogodek v
dvorani; morda bo celo ugotovil, da je imel suženj
za beg dovolj vzroka.
Demetrij še ni užival svobode, vendar ga je že navdal predokus veselja. Ko je prtljago dobro povezal, je
stopil k svojemu ležišču, zbral skromno lastnino ter
jo stlačil v torbo. Prav na vrh je, skrbno zloženo, položil Galilejčevo suknjo.
Priznaval si je, da je to proti razumu; toda skrbno
doma izdelana suknja je nanj vplivala nenavadno
močno. Ob vsakem dotiku je čutil, kako mu vliva
mir in zaupanje. Spomnil se je zgodbe, ki jo je slišal
v mladosti, zgodbe o prstanu z znamenjem nekega kneza. V roke ga je dobil ubog vojak – in ga je
pripeljal v srečo do kneza. Podrobnosti se Demetrij
ni spominjal dobro. Toda v tej obleki je tičalo nekaj
podobnega kot v tistem prstanu – njemu je vlivala
gotovost in varnost.
Pot do Ovčjih vrat se je vlekla, a Demetrij jo je poznal. Melas mu je pravil, da je zelo zapuščena in za
pobeg v Damask najvarnejša.
Res je Demetrij sprevidel, da vrata niso bila zastražena, celo zapuščena so bila. Kmalu je zaslišal topot
sandal in spoznal je Pavlovega sužnja.
»Te je kdo videl?« je vprašal Tračan malo zasopel.
»Ne, vse je bilo mirno. Pa tebe?«
»Legat me je videl, ko sem bežal.« Melas se je
smejal sam pri sebi. »Hudo sem se prestrašil. Ob steni sem se plazil na dvorišče, tedaj pa sem ga nenadoma zagledal.«
»Kaj pa je počel?« je ostro vprašal Demetrij.
»Čisto sam je sedel pod obokom vrat.«
»Te je spoznal?«
»Da, prepričan sem, a rekel ni nič. Pojdi! Ne bova
več čakala. Videla bova, kako daleč bova že pred
sončnim vzhodom.« Melas ga je peljal skozi razpadajoča vrata na cesto.
»Misliš, da je bil legat pijan?« je vpraševal Demetrij.
»Ne, ne preveč. Iz dvorane je odšel pred vsemi
drugimi; zdelo se je, da je bil omotičen, da mu nekaj
ni bilo prav v glavi. Najprej sem mislil počakati, da bi
spravil svojo pijanduro v posteljo, toda predolgo je
trajalo. Komaj me bo pogrešal. Še nikdar nisem videl
centurija tako pijanega.«
S težavo sta capljala skozi temo. Melas se je spotaknil ob skalo in krepko zaklel.
»Praviš, da ni bilo v njegovi glavi vse v redu?« je
zaskrbljeno vprašal Demetrij.
»Da, kot bi mu nekaj padlo na črepinjo ter ga na
pol omotilo. In ko je tako ždel pod obokom vrat, je
gledal čisto prazno. Morda ni niti vedel, kje je.«
Demetrij je zadržal korak ter se nato ustavil.

»Melas,« je rekel hripavo. »Žal mi je – a moram k
njemu nazaj.«
»K... kaj? Ti...« Tračan je iskal krepko besedo. »Vedno si se mi zdel premehak! In zdaj se bojiš pobegniti od možaka, ki te je pred vsemi častniki udaril v
obraz – samo da bi mu pokazal, kako si priden. Zaradi mene! Kar teci nazaj in mu hlapčuj do smrti! To
bo lepo! Zmešalo se ti je!«
Demetrij se je obrnil in iskal poti nazaj.
»Vso srečo ti želim, Melas,« je rekel mirno.
»Tisto suknjo pa vrzi raje proč!« je zavpil Melas za
njim. »Ta je tvojemu brhkemu, mlademu Marcelu
zmedla pamet! Mešati se mu je začelo v trenutku, ko
si jo je nataknil. Pusti ga. Uklet je! Galilejec se je nad
njim maščeval!«
Demetrij se je opotekel skozi temo nazaj proti
mestu in prav do starih vrat so ga spremljali divji
Tračanovi kriki:
»Uklet!« je rjul za njim. »Uklet!«
***
Sedmo poglavje
Na Capriju je bila zima kratka, toda cesarju Tiberiju se je še predolgo vlekla. Svinčeno nebo ga je
tlačilo in vlaga mu je povzročala hude bolečine v
sklepih.
Odkar je bil večino upravnih poslov prepustil
Gaju, se je starina najrajši ukvarjal z načrti, kako bi
okrasil s stavbami svoj novi vladarski sedež. Venomer je zidal nad Caprijem velike, lepe vile – za kaj,
tega pa niti bogovi niso vedeli.
Spomladi, poleti in jeseni je po ves dan presedel na soncu ali pod platneno streho in opazoval
zidarje pri kaki novi vili. Celo stavbeniki so spoštovali cesarjevo stavbarsko nadarjenost, ki je znala
združiti lepo s koristnim. Veliki vodnjaki na višinah
so bili zamišljeni s praktično spretnostjo izkušenega graditelja vodovodov in hkrati z umetniškim
okusom kiparja.
Doslej je bilo dozidanih devet takih izbrano lepih vil. Stale so v mogočni vrsti na najvišjem prostoru, ločene med seboj z obsežnimi vrtovi, njihov
slog pa je pričal, da sta jih rodili domišljija in mošnja utrujenega, nemirnega in razdražljivega cesarja, ki je sam bival v najviše ležeči Jupitrovi vili.
Tiberij je zimo sovražil, ker takrat ni mogel sedeti na soncu in gledati uresničevanja svojih zamisli, ko so dobivale meso in kri. Le malo življenja
je bilo še pred njim in dražilo ga je, da so mu maloštevilni odločeni dnevi tekli med koščenimi prsti
kakor pesek skozi peščeno uro.
Ko sta zaplesala po zalivu prvi veter in dež, da
so šklepetala vrata in je lilo po oknih petdeseterih prostorov v palači, se je cesar zaprl v popolno
samoto, polno grenkobe. Gostov ni sprejemal.
Sorodnike je izločil iz sijajnega spremstva. Nobenih poslancev iz Rima ni puščal predse; nobenih
državnih zadev ni reševal.
Princ Gaj pa je bil tega slabega vremena vesel,
zakaj med cesarjevim zimovanjem se je počutil
prostega, da je lahko neomejeno izrabljal zaupa-

OGLASI
Našim rojakom nudimo 10-odstotni popust na ugodna
prenočišča in okusne jedi v HOTELU/GOSTIŠČU KRONA
DOMŽALE in APARTMAJIH PIŠECE VILA SILVA MARIJA.
Kontakt: 01 / 724-06-00.
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no mu moč – in pogosto še več kot samo to. Ko je
slišal, kako je regent prekoračil predpisane meje,
je Tiberij sicer pihal in se penil od jeze, bil pa je že
prestar, da bi svojo ogorčenost prelil v dejanje.
Nekaj ur je jeza gorela s plamenom, nato pa je
spet ugasnila.
Pozimi umirajoči cesar ni hotel videti nikogar
razen osebnih strežnikov in tropa zdolgočasenih
zdravnikov, ki so mu zavijali stare kosti v vroče
obkladke dišečega kisa in potrpežljivo poslušali,
ko jih je žalil in zmerjal.
Toda prvi sončni žarki so ga spremenili v popolnoma drugega človeka. Kakor hitro so mu posijali
na posteljo in v vodene oči, je odvrgel obkladke,
nagnal zdravnike in si dal prinesti tuniko, togo in
sandale; poklical je prvega vrtnarja in odkrevsal
ven v stebrišče. Tam je izdal nekaj naglih ukazov
in vse je pohitelo, da jih spolni. Makedonski godbeniki in indijski čarovniki, jonski pevci, zvezdogledi z Roda in egiptovske plesalke – vsi so morali
nastopiti in poslušati zmerjanje, ker so na račun
rimskega ljudstva, stiskanega od davkov, tako
brezdelno živeli.
Zaradi zunanje spodobnosti je nato cesar poslal
sla v Dionizijevo vilo – ime za bivališče svoje starajoče se žene je izbral z vso posmehljivostjo – da bi
povprašal, kako se počuti cesarica. Prav nič bi mu
ne bilo hudo, če bi bil zvedel, da Julijino zdravje
ni posebno dobro. Nekoč je že vse pripravil, da bi
staro gospo na skrivaj spravili s sveta, a ta si ni še
prav nič želela smrti in je budno poskrbela, da se
naklep ni posrečil.
To leto je napočila pomlad mnogo bolj zgodaj
kakor sicer in vsi popki so se kakor na mah odprli.
Nebo je bilo polno ptičev, vrtovi polni cvetja in čebel in Tiberij je bil poln veselja. To veselje je moral
z nekom deliti – z nekom, ki bi bil dovolj mlad, da
bi vriskal ob vsej tej krasoti – in kdo drug naj bi to
bil kot Diana?
Še tisto popoldne je z veliko naglico odrinil poslanec z ladjo do Neaplja, uro za njim pa cesarski
voz, bogato obložen s svilenimi blazinami. Pismo,
naslovljeno na Pavlo Galovo, Dianino mater, je
bilo kratko in ukazujoče. Tiberij ni vpraševal, če
ji je prav priti z Diano na Capri. Sporočil je kratko
malo, da je voz, ki naj obe pripelje k njemu, že v
polnem diru na poti in da morata sesti vanj, brž
ko prispe.
***
Tretji dan napornega potovanja sta Pavla in
Diana v večernem mraku stopili v caprijskem pristanišču iz cesarske ladje. Od tam so ju v bogatih
nosilnicah prenesli do Jupitrove vile. Stari cesar jima je prišel veselo razvnet naproti, nato pa je milostno predlagal, naj se takoj umakneta v kopel in
v posteljo, kjer naj se do drugega jutra nemoteno
odpočijeta. Pavla je to sporočilo ginjeno in hvaležno sprejela in dobroto brž pograbila.
Se nadaljuje

Oglas sme obsegati največ 50 besed. Cena oglasa je 20 EUR
za enkratno objavo. Celoletna objava z isto vsebino je 150
EUR. Z večkratno zaporedno objavo narašča tudi popust.
Oglase sprejemamo do 5. v mesecu za naslednjo izdajo. Plačilo pri poverjenikih, slovenskih župnijah ali na uredništvu.
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KRIŽANKA
K RI ŽANKA
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GLAVNA
ŽILA ODVODNICA

IZDELEK IZ
RŽI

IVANUŠIČ
JURIJ

MOŠKO
IME

MATEJ
OMAHEN

1. ČRKA
ABECEDE

GOZDNATO
HRIBOVJE V
BELG., FR.
IN NEMČIJI

KAZALNI
ZAIMEK

ŽENSKO
IME

RODITELJICA
—————————
DELAVEC V
HLEVU

BOGORODICA
ZASTRAŠUJOČE DELO
—————————
KRAJ PRI
DOMŽALAH

NE
ČLOVEŠKA
AMPAK .....
ROZMAN
EMA
VESELO
OZNANILO

AFRIŠKA
REKA
VPIŠI
ARTEF

—————————

5. ČRKA
ABECEDE
LAZNIK
IVANA

—————————

METER
OBRAMBNA ZVEZA

—————————

—————————

ŽENSKO
IME
KIS

VULKAN NA
SICILIJI

—————————

GORA BLIZU
TRIGLAVA
—————————
NI NOVA,
AMPAK ....

VALJAVEC
ANTON

ŽENSKO
IME

ZID
—————————
GRŠKI
MITOLOŠKI
PEVEC

AMPER

HODITI
KRAJ NA
KOČEVSKEM

—————————

RESNIK
OLGA
MOŠKO
IME

BELEŽKA

PREDLOG
VELIKA
CELINA

—————————

—————————

SILVA ARKO
—————————
GL. MESTO
UZBEKISTANA

RUDNINA
ZA
SVINČNIKE


Ko se mož vrne z ribolova, ga žena pričaka na
pragu in čudno gleda. Mož to opazi in jo vpraša:
»Kaj me pa tako gledaš?«
»Soseda je rekla, da te je videla v ribarnici ...«
»Jasno, da me je,« se znajde možakar. »Ujel
sem namreč toliko rib, da sem jih polovico takoj
prodal ...«

Peter odide na ples. Ko nekaj časa plešeta,
plesalka pripomni: »Jaz plešem valček. Pa ti?«

Zobozdravnik reče pacientu: »Želite, da vam
zob omrtvičim, preden ga izpulim?«
»Ne! Če je on mene bolel ves teden, naj zdaj
boli njega.«

Sodnik vpraša: »Ali sta vidva v sorodu?«
»V zelo daljnem.«
»Kako? Ali ni on vaš brat?« se čudi sodnik.
»Je. Vendar sem jaz prvi otrok, on pa enajsti.«

Po dolgotrajnem zdravljenju zdravnik ugotovi,
da je pacient veliko bolj zdrav kot na začetku
zdravljenja. Reče mu: »Ste upoštevali vsa moja
navodila, kako morate jemati tablete?«
»Ne. Upošteval sem navodilo na steklenički
zdravil.«
»Kaj pa piše?«
»Da mora biti steklenička vedno dobro zaprta.«

»Moja žena od jutra do večera samo govori in
govori,« tarna Jože.
»Potemtakem ti sploh ne prideš do besede!«
reče Milan.
»To pa ne. Ko si umiva zobe, nastopi mojih pet
minut.«

Zdravnik pregleda pacienta in postavi
diagnozo: »Vaše težave so nastale zaradi
živčnosti.«
»To bo zaradi ribolova,« odgovori pacient.
»Ribolova? Saj ribolov vendar sprošča?!« se
začudi zdravnik.
»Že, že. Toda jaz lovim brez dovoljenja ...«

AMPER
MATI BOŽ.
MATERE
MARIJE

REŠITEV KRIŽANKE št. 1812

—————————

K RI ŽANKA

1 812

KRAJ BLIZU
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—————————
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ŠPANŠČINI
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DOMAŠA
ŽIVAL
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