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Se v slavi, 
ko zgrudi ga smrt, prerodi
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V ajeni smo besed, da ima za Slovence kultura poseben pomen. Da to niso 
samo prazne besede, nam pokaže pogled v zgodovino. Povsem jasno je, 
da nas skozi težke čase ni ohranjala vojaška moč, ni nas ohranjala številč-

na premoč, ni nas ohranjalo varuštvo katere od velesil. Težko torej najdemo drug razlog za obstoj, 
kot je neka tiha notranja moč, ki je kljubovala raznarodovalnim in drugim uničujočim silam. Dobro 
vemo, da so izginili veliko večji narodi od nas in da je pravzaprav zelo nenavadno, da smo preživeli 
vse zgodovinske stiske. Če nočemo napraviti bližnjice in si vse skupaj razložiti s čudežem, lahko naj-
demo razlago za to čvrstost le v tem, da so naši ljudje tako skladno dihali s tistimi središčnimi vre-
dnotami, ki so postavile in ohranjale celotno zahodno civilizacijo. Harmonično so živeli med vero in 
razumom, med molitvijo in delom, med zvestobo svojemu in spoštovanjem tujega.

To je resnična kultura. Poznavanje sebe, svoje dediščine in spoštovanje drugega. Kdor ne spoštuje 
sebe, bo težko spoštoval drugega. A tudi drugi te ne bodo spoštovali, če boš prazen, brez identite-
te. Če ne boš, kar si, kot pravi naša nadvse zanimiva sogovornica na naslednjih straneh. Zato je to 
vedno prva naloga. Ko zahodni svet negotov stoji pred svojo prihodnostjo, lahko vsakdo vidi, da je 
to zato, ker postaja izvotljen, ker ni zvest sebi in svojim koreninam. In zato tudi ni usposobljen, da 
bi se soočil z izzivi časa.  

Prešeren se je prav zato povzpel kot svetilnik slovenstva in svetovljanstva, ker bi se lahko prilago-
dil vetru in pisal denimo v moderni nemščini, pa ni. Lahko bi napisal samo zadnjo kitico Zdravljice, 
a je vedel, da more nazdravljati vsem narodom šele potem, ko ne spregleda sinov in hčera lastnega 
rodu. Kdor je za vse kar tako, ni za nič. 

Da si lahko pionir, moraš biti najprej dedič, bi lahko zapisano strnili v misel filozofa Milana Ko-
marja, še enega velikega Slovenca in izseljenca. Prešeren je to vedel, tako je delal in zato je postal 
svetilnik. Poznal je zgodovino svojega naroda in Evrope, saj je njegova poezija polna bibličnih in 
antičnih motivov. Ne pozablja niti na svojega pesniškega predhodnika Valentina Vodnika, ki se ga 
letos spominjamo ob 200. obletnici smrti. Na tega duhovnika, narodnega buditelja, jezikoslovca in 
novinarja je vsaj v svoji pesmi gledal nekoliko hudomušno, a ni dvoma, da ga je cenil in se hvaležno 
zavedal, da je bil še eden teh, ki so pred njim nam vsem za zgled in pomoč orali slovensko ledino.

Lenart Rihar
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P O G O V O R

Preprosto biti to, kar si
Pogovor z dr. Natašo Gliha Komac

binjerji, so postali hiše duhov, cestno stavbo iz mo-
jega otroštva so že pred leti podrli. 

Še v mojem otroštvu je na Predelu vrvelo od ži-
vljenja. Delovala sta oba obmejna objekta, v karavli 
so se urili jugoslovanski graničarji, v današnji go-
stilni je bil planinski dom, kjer se je plesalo in so se 
pekli božanski krofi.

Da ne govorim o začetku prejšnjega stoletja, ko 
je po pripovedih na Predelu bilo naseljenih 11 hiš, v 
katerih je živelo dobrih 60 prebivalcev. A potem sta 
prišli vojni, kraj je plačal svoj davek. 

> Kakšno je bilo življenje v teh krajih? S čim so 
se ljudje preživljali?
Življenje je bilo trdo in težko. Zime so bile že od 

nekdaj hude, poletni čas kratek, a intenziven. Ljudje 
so gojili drobnico, ovce in koze, tudi kakšna krava je 
bila pri hiši, možje so v glavnem delali v rabeljskem 
rudniku, ženske so trgovale z domačimi pridelki 
in izdelki, skrbele za otroke in družino. Sicer pa so 
možje tudi tesarili, ženske pa hodile čistit, kuhat in 
čuvat otroke daleč v notranjost Italije. Zaradi velikih 
družin in težkega življenja je bilo veliko izseljevanja, 
zlasti v kraje, kjer so bili rudniki, najprej v Nemčijo, 
nato v Belgijo ...

> Kaj pa vaša družina oz. vaši starši?
Očetova starša sta bila domačina, moja nona s 

Predela, njeni starši tudi, moj nono in njegova dru-
žina pa prihajajo iz Lepene. Po obeh straneh so bili 
rudarji in oče je nadaljeval s tradicijo. Moj pranono 
po očetovi strani je delal v Nemčiji, kjer se je tudi 
ponesrečil. 

Sicer pa je bila v naši hiši gostilna, pozneje so jo v 
poletnih mesecih oddajali v najem vodilnim delav-
cem na cesti ter zaposlenim na policiji in carini. Do-
ma smo vedno imeli tudi nekaj živali in vrt.

Mami se je na Predel priselila l. 1973, v času, ko 
je na mejnem prehodu bilo še življenje. Sicer pa 
tudi ona prihaja iz rudarsko-gostilniške družine iz 
okolice Celja.

> Je o rabeljskem rudniku mogoče kaj bistve-
nega povedati v dveh stavkih? 
Gre za rudnik, ki je s svojim delovanjem po-

membno zaznamoval življenje na Bovškem, saj je 
dolga desetletja dajal kruh gornjesoški dolini, celo 
iz Kobarida so se še v mojih mladih letih vozili na 
delo s t. i. rudarskim avtobusom. Italijanske lire so 
omogočile preživetje družinam v gornjem delu 
doline reke Soče in še danes so italijanske penzije 
naših staršev in starih staršev pomemben prihodek 
prenekatere družine.

> Tam se je oblikovala tudi mala slovenska sku-
pnost, ki pa je imela nekaj posebnosti?
V Rablju nikoli ni bilo avtohtone slovenske jezi-

kovne skupnosti, je pa tja že od nekdaj na delo ho-
dilo tudi slovensko govoreče prebivalstvo. Rudnik 
je bil dolga leta v javno-zasebni lasti, tudi po več 
lastnikov, navadno nemškega rodu. Postopoma so 
si tam ustvarili domove tudi nekateri rudarji z Bov-
škega, ki so se skupaj z družinami priselili zaradi 
dela. Kraj je l. 1943 posebej zaznamovala priselitev 
večje skupine mater z otroki iz bližnjega Strmca, 
t. i. vasi črnih rut, kjer se je l. 1943 zaradi napada 
partizanov na pomembnega nemškega poveljnika 

nemška vojska znesla nad prebivalstvom dogodku 
najbližjega kraja ter postrelila vse delovno sposob-
ne moške – nekatere družine so izgubile tudi po 
štiri može – in požgala domove. Ženske z otroki 
so zbežale v Rabelj, kjer so jih naselili v zaradi op-
cij izpraznjene domove. Ta skupina ljudi, tudi sicer 
navajena skromnega življenja v mali gorski vasici in 
ujeta med hribe, je le v zasebnem sporazumevanju 
gojila svoje bovško obsoško narečje. V Rablju je bila 
raba slovenske besede vezana le na zasebne govor-
ne položaje in cerkev. Vsak dejavnejši poskus orga-
niziranega delovanja slovenske skupnosti je bil tam 
že v kali grobo zatrt.

Posebno vlogo pri tem ima grozljiv vojni dogo-
dek v sosednji vasi Strmec …

> Po vojni niste bili le znotraj dveh carin, ampak 
tako rekoč znotraj železne zavese …
Obe vojni in pozneje meja so zarezale v življenje 

kraja. Domačini so se izselili, na Predel se je s poseb-
no beograjsko dovolilnico, ki je bila potrebna zaradi 
življenja v obmejnem pasu, vrnila le naša družina. 
Meja je odslej ločila dva različna družbena sistema, 
pretrgana je bila naravna vez s Koroško in domačini 
so bili zbegani. V prvih povojnih letih je bila povsem 
prekinjena komunikacija s sorodstvom na italijanski 
strani; sestri, ki sta hkrati grabili seno na eni in drugi 
strani meje, sta se lahko pogovarjali le, če sta imeli 
srečo in jima je naklonjeni graničar ali karabinjer to 
omogočil. Sicer pa sta morali, da bi se lahko pošte-
no pogovorili, odpotovati vse do Gorice, iti čez mejo 
in se potem srečati ali na Predelu ali v Rablju.

> Perpleksnost je bila navita do skrajnosti: na eni 
strani svoboden svet, a potujčevalski, ki pa je 
obenem mnogim dajal kruh, na drugi strani 
domovina, ki jo je obvladovala tiranija in vojaki 
drugih narodnosti …
Domačini so bili zbegani, a vajeni življenja pod 

različnimi oblastniki so se zatekali v ohranjanje 
lokalne identitete in preživetje. Kruh so še naprej 
služili v bližnjem Rablju in živeli tako, kot so znali, 
povezani zlasti v svoji lokalni skupnosti (v Logu pod 
Mangartom je tako še vedno vsak pravi domačin 

Dr. Nataša Gliha Komac, doma s Predela nad 
Logom pod Mangartom, je sociolingvistka, 
leksikografinja, univerzitetna predavatelji-

ca, raziskovalka slovenskega jezika na inštitutu za 
slovenski jezik, predsednica Slovenskega kulturnega 
središča Planika Kanalska dolina … S slovenskim je-
zikom se torej ukvarja profesionalno, ob pogovoru z 
njo pa se ves čas čuti, da to dela tako iz znanstvene 
radovednosti kot iz ljubezni do jezika.

> Naj začnemo pri nenavadni okoliščini, da ste 
rojeni med dvema carinarnicama na sloven-
sko-italijanski meji, na Predelu … Je starejša 
vaša domačija ali začrtana meje?
Vsekakor sta starejša življenje in naša domačija 

na Predelu. Je pa res, da je bila prav pri naši hiši ne-
koč mitnica, kjer so menjali konje, pozneje je bila 
na njenem mestu gostilna in prav na Predelu je že 
nekoč bila meja med koroško in primorsko deželo. 
A meja, ki je globoko zarezala v življenje zadnjih ge-
neracij, je bila državna meja med Italijo in SFRJ, ki je 
bila vzpostavljena leta 1947.

> To ni eden izmed najbolj obleganih mejnih 
prehodov. So potniki v večini Slovenci, ki želi-
jo priti z Gorenjske v Soško dolino?
Zaradi izrazito visokogorske lege na 1156 m ter 

posledično slabih in zahtevnih zimskih razmer ne 
gre za enega bolj obleganih mejnih prehodov, so 
pa čez ta prehod vedno potekale migracije in se 
valile vojske, o čemer priča npr. spomenik avstrij-
skim vojakom iz prve svetovne vojne pri trdnjavi ob 
glavni cesti proti Bovcu. Tudi v SFRJ je Predel veljal 
za mednarodni mejni prehod.

Še vedno se v poletnem času čez Predel valijo 
trume turistov, pohodnikov in motoristov, ki po-
tujejo s severa proti morju ali pa prihajajo zgolj na 
obisk v bližnjo Soško dolino. Dnevne migracije so 
bolj redke, a nekaj domačinov z Bovške še vedno 
dela v bližnjih Italiji in Avstriji. Nekoliko več je te-
denskih migracij, ko se na rodno Bovško prek Jese-
nic in Rateč mimo Trbiža vračajo študenti in vsi, ki 
smo se razselili po Sloveniji. Cesta zaživi ob božič-
no-novoletnih praznikih, ob zimskih počitnicah, še 
posebej kadar je smučarska sezona, ob velikonoč-
nih praznikih, sicer pa v poletnih mesecih. Še zlasti, 
če je lepo vreme.

> Predel ne daje vtisa, da je vasica … In danes 
dejansko ni več  …
Ne, danes to ni več vasica, danes živi le še naša 

domačija, občasno pa zadihata tudi nekdanja ka-
ravla in bližnja gostilna. Obmejni objekti, kjer so 
nekoč delovali policaji in cariniki oz. financi in kara-

Dr. Nataša Gliha Komac - 
na enoinpolmesečni obisk k Slovencem v Kanadi 
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član lokalne Zadruge Mangart, domačega gasil-
skega društva, 1. novembra pa gre najprej k maši, 
nato pa na komemoracijo). Pa čeprav so bili na ju-
goslovanski strani večkrat predmet omalovaževa-
nja in ironičnih opazk, na italijanski strani pa zgolj 
mezdna delovna sila – ker so za preživetje svojih 
družin večinoma služili v rabeljskem rudniku. Nikoli 
ne bom pozabila prizorov, kako so morali pred mo-
jimi otroškimi očmi na meji rudarji, ki so se vračali z 
napornega dela v rudniku, carinikom kazati vsebino 
delavskih torb in iz njih vlekli prazne plastične vreč-
ke, v katerih je bila prej malica, prazne steklenice 
piva in mokre prepotene in umazane volnene no-
gavice iz ovčje volne ...

> Kako je izgledalo vsakodnevno prehajanje 
meje za delavce v rudniku?
Prva povojna leta, mislim, da vse do srede 60. 

let, so se rudarji na delo vozili skozi loški predor, 
štoln, Strmčani in Predelčani pa so na delo hodili 
peš, pozimi s smučmi. Večina rudarjev je v tistih 
časih čez teden ostajala v Rablju, k družinam pa 
so se vračali čez vikend. Pozneje je do 90. let, ko so 
rudnik zaprli, med tednom trikrat dnevno redno iz 
Kobarida vozil t. i. rudarski avtobus, s katerim smo 
se tudi otroci vozili v šolo.

> V vaši mladosti je režim že nekoliko popustil, 
a vseeno so nekatere »zanimivosti« trajale 
vse do odprtja mej po vstopu v EZ …
Življenje v obmejnem pasu je bilo nekaj poseb-

nega, čeprav se tega kot otrok nisem niti zavedala. 
Ves čas smo bili »pod nadzorom«. Če smo najprej 
leta živeli v sožitju z vojaki iz bližnje karavle, ki so 
nam pomagali pri težjih domačih opravilih in se z 
mano igrali, po selitvi v Log pod Mangartom niso 
več poznali specifike naše družine. Kar nekajkrat se 
je zgodilo, da sta me oborožena graničarja pregnala 
iz bližnjega brega za hišo, kjer sem smučala.

Posebnost je bila tudi vsaka pot v dolino, na eno ali 
drugo stran meje. Če smo šli proti Bovcu, smo morali 
peljati mimo jugoslovanskih oz. slovenskih ramp, pri 
čemer so lahko le pomahali in zaprosili za prehod, če 
smo šli proti Italiji, se je bilo najprej treba zapeljati 
do jugoslovanskih oz. slovenskih objektov in poka-
zati dokumente, obrniti in potem s postankom na 
italijanski meji nadaljevati pot proti Rablju oz. Trbižu. 
Podobno smo se ob vrnitvi morali najprej zapeljati 
mimo lastne hiše, pokazati dokumente in prijaviti ti-
stih nekaj drobnih reči, ki smo jih nakupili v Italiji. Šele 
potem smo lahko zapeljali nazaj do domačega praga.

Tudi naši obiski so se vedno morali ustaviti in 
prijaviti; če so ostali na obisku več dni, je bilo 
treba njihovo bivanje posebej prijaviti in navesti 
razlog obiska. 

> Živeli ste tudi pester jezikovni preplet - od ra-
znih jezikov do različnih zvrsti slovenščine. Je 
to kaj vplivalo na vas?
Zagotovo. Na Predelu je včasih vladal pravi je-

zikovni babilon; od različnih italijanskih narečij in 
jezikov nekdanjih jugoslovanskih republik, ki jih je 
govorilo obmejno osebje, do različnih evropskih je-
zikov, v katerih so se sporazumevali potniki, ki so se 
zgolj peljali mimo.

Moja nona je bila še ena tistih domačinov, ki so 
sproščeno preklapljali med slovenščino, nemščino 
in italijanščino. Spomnim se, kako je večkrat šla na 
bližnjo carino prevajat iz nemščine, saj tega jezika 
takratni cariniki, ki so večinoma prihajali z južnih ju-
goslovanskih republik, preprosto niso znali. 

Podobno tudi tata še vedno poleg slovenščine 
govori in razume italijansko, nemško, furlansko 
(slednjega se je priučil v rudniku) in »srbohrvaško«, 
bere cirilico in na domačih knjižnih policah sta Do-
stojevski in Tolstoj v ruščini. Pri nas so bile vedno 
dolge zime, televizije ni bilo, slovenski radio brez 
satelita še vedno zgolj šumi, zato smo že od nekdaj 
veliko brali.

Kar zadeva zvrstnost slovenskega jezika, so bile 
stvari pri nas doma specifične. Mami, ki prihaja iz 
osrednje Slovenije, je gojila svoj govor, na splošno 
je v moji ožji družini prevladovala pogovorna slo-
venščina. Z nono sem vedno govorila po domače, 
tj. v lokalnem govoru, pri čemer smo vedno zelo 
dobro razlikovali med govoriti »po naše« in »po 
slovensko«; z domačini si vedno govoril »po naše«, 
ko pa so prišli obiski iz Ljubljane, smo preklopili v 
knjižni kod in začeli »po slovensko«. Pa čeprav smo 
vsi vedno zelo dobro vedeli, da gre v obeh primerih 
zgolj za dve različici slovenščine.

Kot sem zapisala v svoji prvi monografiji Na me-
ji, med jeziki in kulturami (2002), me je mešanica 
jezikov, njihovih različic in »kulturnih« svetov, ki 
se je stikala na domačem Predelu, močno zazna-
movala in usmerila moj nadaljnji študij, delo in 
raziskovanje.

> Kdaj in kako se je slovenščina pri vas uvrstila 
tako visoko na lestvico vrednot? Kaj je bilo 
odločilno?
Vzgoja in vzorci. Preprosto biti to, kar si. 
Želja spoznati slovenski jezik v vsej njegovi raz-

ličnosti in razumeti, zakaj nona govori drugače od 
stare mame. Zakaj mami govori drugače kot tata in 
zakaj doma pri vsakdanjem sporazumevanju pre-
vladuje neka tretja pogovorna različica slovenščine. 
Da ne govorim o rabi drugih jezikov v moji okolici.

In res dobri učitelji v bovški osnovni šoli, ki so se 
veliko ukvarjali z nami in nas sprejemali v vsej naši 
drugačnosti ter nas učili medsebojnega spoštova-
nja in sobivanja v različnosti.

> Kakšne naloge opravljate kot znanstvena so-
delavka na inštitutu za slovenski jezik? Kaj od 
vsega, kar počnete, imate najraje?
Moja prva ljubezen je in ostaja sociolingvistika 

ter zanimanje za jezikovno rabo, tj. zlasti vprašanja 
jezikovnega načrtovanja in jezikovne politike. S po-
udarkom na raziskovanju slovenskega jezika v je-
zikovno stičnih in jezikovno mešanih okoljih, zlasti 
v sosednjih državah in po svetu. Zanimajo me tudi 
vprašanja standardizacije, normativnosti in zvrstno-
sti slovenskega jezika. 

Leksikografskega dela sem se morala priučiti, a 
ko enkrat vstopiš v svet slovaropisja, besed in po-
menov, te tudi ta očara in prevzame. Moj pogled 

ni pogled klasične jezikoslovke, vedno znova me 
zanaša k razmisleku o moči besede, kdaj oz. v ka-
terem govornem položaju in s kakšnim namenom 
jo jezikovni uporabnik uporablja, kaj vse lahko z 
njeno (ne)uporabo dosežemo. Navidezna nezno-
sna lahkost besed in nedolžna igra z besedami in 
njihovimi pomeni nas lahko še kako zaznamujeta 
in določita našo življenjsko pot. Včasih se premalo 
zavedamo, kaj vse izbrane besede (ali jezik) pove-
do o nas, pa naj gre za izbor na ravni funkcijske ali 
socialne zaznamovanosti znotraj enega jezika ali 
za rabo različnih jezikov. Še zlasti pa pozabljamo 
na veliko srečo, ki ni samoumevna za uporabnike 
vseh jezikov, da se lahko v vseh govornih položajih 
polnofunkcionalno sporazumevamo v svojem ma-
ternem jeziku, da lahko samozavestno in suvereno 
izrazimo svojo misel.

> Kako poteka izbor besed, ki jih na novo daje-
te v slovar? Kako se odločate, kdaj potrebuje 
neka beseda novo, dopolnjeno definicijo?
Pri lovljenju novih besed spremljamo rabo, zlasti 

v medijih in nasploh okoli nas – biti jezikoslovec 
raziskovalec je način življenja in besede tako ali 
drugače pritegnejo našo pozornost. V veliko pomoč 
ste nam jezikovni uporabniki s svojimi predlogi. Po-
dobno je tudi pri dodajanju novih pomenov.

> Sodelujete tudi pri spletnem portalu Fran.
si, na katerem so naloženi različni slovar-
ji slovenskega jezika. Imate morda kakšen 
konkreten napotek za tiste, ki se na različnih 
koncih sveta trudijo ohranjati slovenščino, v 
katerih primerih jim lahko uporaba portala 
olajša ta prizadevanja.
Na slovarskem spletišču Fran.si so ta trenutek 

prosto dostopni različni tipi slovarjev slovenske-
ga jezika, od splošnih (10), npr. novi rastoči eSSKJ, 
Sprotni slovar slovenskega jezika, ePravopis, Sinoni-
mni slovar, Vezljivostni slovar slovenskih glagovlov, 
Slovar slovenskih frazemov,  terminoloških (13), npr. 
Terminološki slovar avtomatike, zgodovinskih (5), 
npr. Slovensko-nemški slovar M. Pleteršnika, nareč-
nih (4), npr. Slovar bovškega govora, Slovenski ling-
vistični atlas, in etimoloških (2) in različne zbirke (9), 
npr. v zbirki Slovenske slovnice in pravopisi se lahko 
poučite in pobrskate po slovenskih slovnicah in 
pravopisih od l. 1584 vse do danes. Na voljo je tudi 
jezikovno svetovanje, in sicer Jezikovna svetovalnica 
za razreševanje splošnih jezikovnih zadreg in Termi-
nološka svetovalnica, kjer s pomočjo kolegov termi-
nologov lahko trete terminološke orehe. 

Ob Rabeljskem jezeru »Moj Mangart«
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Fran se zaenkrat obnavlja in dopolnjuje enkrat 
letno, obeta pa se nam tudi njegov mlajši sin Fran-
ček.si, ki bo namenjen mlajšim uporabnikom slo-
venskega jezika in pedagoškim delavcem, s čimer 
bomo lahko zagotovili večjo uporabnost in dosto-
pnost zbranih podatkov. 

Na voljo so namreč zelo podrobni opisi sloven-
skega jezika, vedeti pa je treba, kaj natančno nas 
zanima, kateri priročnik vzeti v roke in kako ga brati 
oz. podatke ustrezno razbrati in interpretirati. 

> Vas je s Kanalsko dolino povezalo predvsem 
očetovo delo v rabeljskem rudniku ali študijska 
izbira?
Oboje in vsak na svoj način. V Rabelj sem zaradi 

družinskih vezi in očetove službe zahajala že kot 
otrok, čez mejo smo že od malih nog hodili po kin-
der jajca, pisane bombone in barbike, pozneje pa 
sem Kanalsko dolino spoznala še iz povsem  druge, 
raziskovalne perspektive, veliko bolj celostno. 

V Kanalsko dolino sem prišla po spletu okoliščin, 
in sicer l. 1996 kot študentka slovenščine in sociolo-
gije, da bi učila na izbirnih tečajih slovenskega jezi-
ka, ki jih za dolinske otroke že od svoje ustanovitve 
dalje prireja Slovensko kulturno središče Planika. 
Na tej poti sem imela krasne učitelje: najprej antro-
pologinjo dr. Ireno Šumi, ki me je sploh vpeljala v 
raziskovalno delo, predsednika SKS Planika, Rudija 
Bartalotha, ki je znal z zrelim premislekom in dobrim 
poznavanjem lokalne situacije umiriti moj večkrat 
lahkomiseln korak, pozneje pa imenitno mentori-
co na podiplomskem študiju, prof. dr. Albino Nećak 
Lük, ki je utemeljiteljica sociolingvistike na Sloven-
skem in odlična poznavalka kompleksnih proble-
matik jezikovnostičnih območij. Še posebej pa sem 
hvaležna dolinskemu prebivalstvu, otrokom ter nji-
hovim starim staršem in staršem, da so me sprejeli 
medse in skupaj z mano soustvarjali pouk na izbir-
nih tečajih slovenskega jezika, v šol. l. 2003/04 pa 
tudi po dolinskih šolah, hkrati pa ves čas z mano de-
lili svoje življenjske izkušnje, védenja in spoznanja.

> To dolino spremljate od nekdaj, pedagoško in 
znanstveno-raziskovalno pa ste se ji dali na raz-
polago že v študentskih letih. Kaj je Kanalska 
dolina pomenila za vaš osebni in profesionalni 
razvoj? 
Kanalska dolina me je zaznamovala in bo pri me-

ni vedno na posebnem mestu. Življenje me je sicer 
odneslo v slovensko prestolnico, a Kanalska dolina 
in njeni ljudje so – verjetno tudi zaradi podobnosti z 
mojim domačim okoljem – postali del mene. Hkrati 
pa so strokovna znanja in spoznanja, ki sem jih prido-
bila v času raziskovanja Kanalske doline in podiplom-
skega študija, temelj vsega mojega nadaljnjega jezi-
kovnopolitičnega udejstvovanja.  Jezikovno mešano 
okolje Kanalske doline je primer sobivanja različnih 
jezikovnih skupnosti, hkrati pa se v dolinskih dinami-

kah, tudi kar zadeva podobo jezikovnih praks, vedno 
znova kaže odsev družbenih moči in odnosov.

> Prenašanje in ohranjanje slovenskega izroči-
la, kulture in jezika sloni na peščici posame-
znikov. Sledijo vašim idejam in zanimanju 
tudi še mlajši rodovi? 
Prenašanje in ohranjanje izročila, navad in obi-

čajev je stvar dinamik dolinske skupnosti. Kot raz-
iskovalka lahko to opazujem in opisujem, kot pred-
sednica SKS Planika delno tudi usmerjam – v obeh 
vlogah z zgledom »učim«. Pri SKS Planika smo 
si vedno prizadevali za vključevanje širše lokalne 
skupnosti v okvir našega delovanja, pri čemer pa 
so naša primarna dejavnost na eni strani izbirni 
tečaji slovenskega jezika, na drugi pa širše znan-
stvenoraziskovalno delo. Čeprav so naši jezikovni 
tečaji namenjeni šolski populaciji, smo v spremlje-
valne dejavnosti vedno vključevali tudi starše in 
stare starše. Pri razvijanju raziskovalne dejavnosti 
z vključevanjem dolinskega prebivalstva v izvedbo 
raziskovalnih taborov, upoštevajoč njihove ideje in 
zanimanja, skušamo uzavestiti prepoznavanje slo-
venskega v lokalnem življenju, obrednih praksah, 
hišnih imenih ipd.

> Za bralce Naše luči, ki morda Kanalske doline 
ne poznajo – kateri so bili prelomni zgodovin-
ski trenutki, ki so Slovence v Kanalski dolini 
najbolj zaznamovali?
Položaj slovenske jezikovne skupnosti v Kanalski 

dolini so zaznamovale tako zgodovinske in politič-
ne okoliščine kot tudi njen geografski položaj.

Prvotno, večinsko kmečko prebivalstvo Kanalske 
doline je bilo že od prvih naselitev od 6. stoletja 
dalje slovensko govoreče. Pozneje priseljene, zlasti 
trgovske, politične in upravne elite, naseljene v me-
stu ter večjih zaselkih in trgih (Trbiž, Rabelj, Nabor-
jet, Tablja), so bile najprej nemško, pozneje pa fur-
lansko in italijansko govoreče. Slovensko govoreče 
kmečko prebivalstvo Žabnic, Ukev, Ovčje in Lipalje 
vasi ter dela Bele Peči se je že od nekdaj poleg slo-
venščine učilo vsaj še osnov nemščine, v zadnjem 
obdobju pa zlasti italijanščine.

Slovenska jezikovna skupnost v Kanalski dolini je 
bila že od prvih naselitev območja njegov tvorni ele-
ment. V 20. stoletju je prišlo do velikih sprememb. 
Povezanost s koroškim svetom se je z državnimi raz-
mejitvami pretrgala. V obeh vojnah je prišlo do izgu-
be velikega števila fantov in mož. V času fašizma oz. 
nacizma se je v letih 1939 in 1940 veliko prebivalcev 
izreklo za nemško narodnost (optiralo) in se med 
obema vojnama izselilo. Mladi, ki so v času med 
obema vojnama odšli na delo v tujino, se niso več 
vrnili. Zaradi številnih furlansko in italijansko govo-
rečih priseljencev so se po l. 1947 razširili t. i. mešani 
zakoni, njive in polja so bili prodani doseljencem. 
Struktura prebivalstva se je temeljito spremenila. 

Po priključitvi k Italiji l. 1919 je bilo tako v demo-
grafskem in političnem smislu dolinsko nemštvo 
izničeno, nemščina in slovenščina pa vse do poznih 
sedemdesetih pregnani z javnosti. V večini javnih 
govornih položajev (z izjemo cerkva) se odtlej upo-
rablja italijanščina, ostali dolinski jeziki, slovenšči-
na, nemščina in furlanščina, pa so vezani zlasti na 
zasebno rabo.

Formalno-pravno je bila prisotnost slovenske je-
zikovne skupnosti na tem območju pozno priznana, 
in sicer komaj l. 1999 z Zakonom 482 o zaščiti zgo-
dovinskih jezikovnih manjšin na ozemlju Republike 
Italije, njene pravice pa so bile formalno zagoto-

vljene šele l. 2001 z Zakonom 38 o celostni zaščiti 
Slovencev v Italiji.

> V dobi fašizma je slovenščina v šolah zamrla. 
Kdaj in v kakšnih oblikah je učenje slovenšči-
ne v Kanalski dolini spet oživelo? Kako je bilo z 
učenjem slovenščine v preteklosti? 
Slovenščina je bila v dolinskih šolah (četudi zgolj 

kot prehodni jezik) prisotna že od šolske reforme 
Marije Terezije l. 1768 dalje do italijanske šolske re-
forme in prihoda komisarja Mistruzzija l. 1921, ko 
sta bili vse do 70. let prejšnjega stoletja nemščina 
in slovenščina pregnani iz šolskih klopi.

Za ohranjanje in razvijanje slovenskega (knjižne-
ga) jezika so skrbeli tudi duhovniki in slovenske 
šolske sestre. 

> Kako komentirate uvajanje trojezičnega (ali je 
celo štiri?) šolskega modela v šole Kanalske doli-
ne? Kje so pasti take – na videz – krasne rešitve?
Kanalska dolina je zaradi svoje prostorske in 

zgodovinske umestitve vzorčni primer jezikovno 
mešanega okolja, kjer sobivajo slovenska, nem-
ška, italijanska in furlanska jezikovna skupnost. In 
v tem kontekstu je večjezični šolski model nekako 
povsem naravna pot, a se je treba zavedati njego-
vih pasti.

Gre za večjezični šolski model, s katerim nima 
nihče prav veliko izkušenj, zato bi moral biti toliko 
bolj premišljen. V kontekstu znanja slovenščine je 
nujno tako ustrezno število ur na teden, uporaba 
ustreznih šolskih gradiv in učnih pripomočkov, pre-
mišljen učni načrt, predvsem pa kakovostno uspo-
sobljen izkušen pedagoški kader. Ker gre za posku-
sni model, bi bilo njegovo uspešnost in rezultate 
nujno tudi raziskovalno spremljati.

> Kaj bi po vašem mnenju prispevalo k optimalne-
mu razvoju in ohranjanju slovenskega jezika?
Zakonske podlage za javno rabo slovenščine v 

dolini so, a zaradi njihove dolgoletne odsotnosti, 
težkih povojnih izkušenj, ko je bilo sporazumeva-
nje v slovenskem jeziku deležno posmeha in zani-
čevanja, zlasti pa zaradi odsotnosti, v zadnjih dveh 
desetletjih pa sporadičnosti pouka slovenskega 
jezika v dolinskih šolah, se dolinsko prebivalstvo 

Z Martino Piko Rustia ob odprtju razstave Iz Micijeve 
skrinje in predstavitvi zbirke Glasovi Kanalske doline 

v prostorih Slovenskega kulturnega središča v Ukvah, 
marec 2017

Predstavitev delovanja SKS Planika in slovenske jezikovne 
skupnosti v Kanalski dolini v prostorih Knjižnice 

Cirila Kosmača Tolmin (10. 11. 2014)
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vrste možnosti za rabo slovenskega jezika (npr. 
dvojezične osebne izkaznice, raba slovenščine pri 
sporazumevanju na občinskem uradu) niti ne zave-
da, težava pa je tudi v vedno skromnejšem znanju 
slovenskega jezika.

Nujni korak je sistemska uvedba pouka sloven-
skega jezika v dolinske šole, ki bo jeziku zagotovila 
ustrezen ugled, dolinskemu prebivalstvu pa omo-
gočila ustrezna znanja in spretnosti za sporazume-
vanje v slovenskem jeziku. Nikakor pa ne zgolj ne-
nehno preigravanje različnih instantnih možnosti 
pouka, kjer se otroci vsako leto naučijo zgolj nekaj 
besed in kakšno pesmico v slovenskem jeziku, ni pa 
neke kontinuitete, sistematično zastavljenih ciljev 
in posledično ustreznega uporabnega jezikovnega 
znanja.

Pa tudi slovenska politika (v RS in predstavniki slo-
venske manjšine v Italiji) se bo morala odločiti, kaj 
pravzaprav želi s slovensko jezikovno skupnostjo v 
Kanalski dolini. Jo ohraniti čim bolj vitalno in upo-
rabnikom – kolikor je v danem kontekstu mogoče 
– zagotoviti možnosti za razvijanje sporazumevalne 
zmožnosti v slovenskem jeziku in spodbujati udeja-
njanje priložnosti sicer formalno zagotovljenih prilo-
žnosti za javno rabo slovenskega jezika na območju 
ali pa ji še naprej pospešeno pomagati v folklorizaci-
jo. Utopično se je izgovarjati, da je to kompetenca in 
dolžnost italijanske države ter odgovornost prelaga-
ti na lokalna slovenska društva. Dolinsko prebival-
stvo je po podatkih več raziskav jasno izrazilo svojo 
željo po znanju slovenskega jezika, neposreden do-
kaz je tudi vsakoletno izkazano zanimanje staršev 
ob vpisu otrok v naslednje šolsko leto.

> V kakšni kondiciji je slovenščina in slovenska 
zavest v dolinskih vaseh? Koliko se v družinah 
sploh še govori slovensko?
Bojim se, da znanje slovenskega jezika v Kanal-

ski dolini upada. Slovensko govoreče prebivalstvo 
je vse starejše in tiho odhaja. Slovenščina postaja 
stvarnost obredov in tradicij ter zasebna jezikovna 
praksa redkih družin in prizadevnih posameznikov.

> Tudi v Kanalski dolini so bili narodno zavedni 
duhovniki tisti, ki so veliko storili za ohranjanje 
slovenske besede v teh krajih. Koga bi lahko 
posebej izpostavili?   Kakšne usode so bili du-
hovniki deležni v preteklosti? Kako je s sloven-
skim duhovnikom in bogoslužjem danes?
Vsekakor velja posebej omeniti Maria Černeta, ki 

je v Žabnicah l. 1964 prvi poskusil s poletnimi tečaji 
slovenskega jezika za žabniške otroke, pomembno 
vlogo so odigrale slovenske šolske sestre v Žabnicah 
z vrsto obšolskih dejavnosti, ki so vedno potekale v 
slovenskem jeziku. Za slovenščino v žabniški cerkvi in 
na Višarjah so skrbeli frančiškani, pomembno vlogo 
pri ohranjanju slovenskega obredja v ukovški cerkvi 

ter vrsto zanimivih zgodovinskih publikacij o sloven-
ski skupnosti Kanalske doline pa je pripravil Mario 
Gariup. V zadnjem času živita slovenska beseda in pe-
sem delno le še v cerkvenem obredju v Žabnicah in 
Ukvah, a verjamem, da bo s prihodom mladega slo-
venskega duhovnika slovenska beseda v bogoslužju 
ukovške cerkve zopet zadihala in zaživela.

> Opravili ste tudi veliko terenskega dela med 
prebivalci v vaseh Kanalske doline. Kakšni so 
spomini na to delo in na t. i. informatorje? Kako 
so sprejeli »znanstvenike« iz Ljubljane? Imate 
morda kakšno zanimivo anekdoto s terena?
Spominov je veliko in še vedno nas v dolini to-

plo in prijazno sprejmejo. A tokrat zgolj drobna 
anekdota z obiska pri informatorki, Palderjevi Lizi 
iz Žabnic, ki je tudi babica dveh otrok, ki sem jih 
učila na izbirnih tečajih slovenščine pri Planiki. 
Sredi poletja pred verjetno zdaj že dobrimi 15 leti 
pridemo na obiski štiri raziskovalke, ki nas spre-
mljajo otroci – zbirali smo spomine na mlada leta. 

Gospa z nami živahno razpravlja »po sloven-
sko«, torej v knjižni različici. V nekem trenutku se 
kolegica spomni, da je v hotelu pozabila baterije 
za kamero in jaz, takrat sem vozila, se pač ponu-
dim, da grem ponje. Poslovim se in ko odhajam, 
zaslišim gospo: »Tako, učiteljica je zdaj odšla, zdaj 
pa lahko naprej žǝbarima pa nǝšim!« Torej v lokal-
nem ziljskem narečju koroške narečne skupine. Z 
učiteljico je bilo pač treba govoriti »po slovensko« 
in »paziti«!

> Slovenec, ki nekoliko pozna Kanalsko dolino, 
pomisli zlasti na vasi pod Sv. Višarjami, a ste 
soavtorica knjige, ki govori o nekdaj sloven-
ski vasici tik pred Tabljo …
Kanalska dolina (it. Val Canale / nem. Kanaltal / 

furl. Val Cjanâl) leži na italijansko-slovensko-avstrijski 
tromeji na stičišču K arnijskih in Julijskih Alp. Sega od 
avstrijske državne meje pri Vratih do slovenske meje 
pri Ratečah ter od Predela do Tablje. V Kanalski dolini 
so torej naslednja naselja: Bela Peč, Višarje, Kokova, 
Rabelj, Trbiž, Žabnice, Ovčja vas, Ukve, Naborjet, Šen-
katrija, Lužnice, Lipalja vas in Tablja.

> Slovensko govoreči domačini ločijo, kdaj govo-
rijo »po slovensko«, torej primerno za javne go-
vorne položaje, in kdaj »po naše«, narečno, kar 
je primerno za neformalne govorne položaje. 
Kako to komentirate? Kaj se skriva za tem?
Med slovensko govorečim prebivalstvom Kanalske 

doline še na začetku tega stoletja ni bilo nobenega 
dvoma, da gre pri »govoriti po naše, po domače« in 
»govoriti po slovensko« za razmerje med narečno in 
knjižno slovenščino oz. za dve različici slovenskega 
jezika. Tovrstna uzaveščenost zvrstne členjenosti je 
rezultat kontinuitete izobraževanja v slovenskem je-

ziku že od časov Marije Terezije dalje. V času odsotno-
sti pouka slovenskega jezika v šolskih klopeh pa so 
pomembno vlogo odigrale slovenske šolske sestre z 
vrsto obšolskih dejavnosti, duhovniki z ohranjanjem 
obredja pa tudi izbirni tečaji slovenščine. Žal se bo-
jim, da se v zadnjih letih z odhajanjem posameznih 
govorcev in pospešeno folklorizacijo (tudi zaradi 
nesistemskosti in posledične neučinkovitosti pouka 
slovenščine v dolinskih šolah) to razlikovanje vedno 
bolj izgublja.

Dejstvo pa je, da je pri javnem izrekanju pripadno-
sti zaradi kompleksnih zgodovinskih in političnih 
okoliščin povsem samoumevna identifikacija z lokal-
nim – navajam večkrat citirani izrek, značilen za sta-
rejše dolinsko slovensko govoreče prebivalstvo: »Po 
srcu smo Korošci (neke vrste Staroavstrijsci), govorimo 
po naše (slovensko narečje), živimo pa v Italiji.«

> Slovenski jezik torej zamira, še najbolj trdno pa 
živi v nekaterih ljudskih običajih. V kakšnem 
razmerju sta jezik in običaji v Kanalski dolini?
Raba slovenskega jezika v Kanalski dolini je za-

dnja leta, tudi zaradi nedorečenega in nedomišlje-
nega poučevanja slovenskega jezika (kljub formal-
no izraženemu zanimanju dolinskega prebivalstva), 
vedno manj slišna. Je pa še vedno trdno vpeta in 
pomemben del obrednega  življenja lokalne sku-
pnosti. 

> Se vam zdi, da so Slovenci v zamejskih in 
zdomskih skupnostih dovolj navzoči v zavesti 
Slovencev v matici?
Mislim, da imamo Slovenci že nasploh težave s 

svojo »slovenskostjo«; verjetno bo treba najprej 
kaj narediti na splošni vzgoji, da z »biti Slovenec« 
ni nič narobe in je prav tako »fensi« kot »biti Evro-
pejec«. Oz. da biti Slovenec dejansko pomeni tudi 
biti Evropejec.

Potem bomo verjetno lahko bolj odgovorno so-
ustvarjali svoj vsakdan in se suvereno in samozave-
stno zavedali, da možnost govoriti v vseh položajih 
in vedno slovensko ni nekaj tako zelo prirojenega 
in samoumevnega ter da s svojim zgledom in je-
zikovnimi rabami pomembno soustvarjamo našo 
stvarnost.

> Je kaj takega, kar lahko stori prav vsak od 
nas, da Slovencem v zamejstvu pomaga pri 
njihovem prizadevanju za ohranjanje sloven-
skega jezika in identitete?
Omogočimo jim biti in ostati to, kar so. Sebi pa 

dajmo priložnost in spoznajmo slovenščino v vseh 
njenih razsežnostih, uporabljajmo jo in bodimo 
ponosni tudi na znanje tega jezika. S tem se bomo 
bolj zavedali tudi vseh različnih priložnosti za (jav-
no) rabo slovenskega jezika tako na ozemlju RS kot 
tudi zunaj nje.

Med udeleženci Raziskovalnega tabora Kanalska dolina 2003
Po Kanalski dolini s kolegi z Leksikološke sekcije Inštituta za slovenski jezik

Frana Ramovša ZRC SAZU maja 2017
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6. Ali poznate besede? 

Če hodimo po mehkem 
novozapadlem ali udirajočem 
se snegu …
a) drsamo
b) odmetavamo
c) gazimo

Kako se imenuje iz sneženih 
kvadrov zgrajeno bivališče 
v obliki kupole, navadno 
za zasilno prenočitev 
v zimskih razmerah ...
a) iglu
b) bivak  
c) niša

Kako se imenuje palica kot del 
smučarskih vratc, ki označuje 
obvezno smer drsenja med 
smučanjem slaloma, 
veleslaloma, smuka …
a) vratnica
b) količek

c) stranica

Kako se imenuje železna priprava 
z ostrimi konicami za na čevlje?
a) dereze
b) klin
c) krplje

Kako se imenuje sneg, 
ki nastane kot naravna padavi-
na, brez vpliva tehničnih 
naprav in sodelovanja človeka?
a) pravi sneg
b) snežni zamet
c) naravni sneg

Zimski športi

Igra za učenje jezika:  SESTAVLJANJE PESMI

Vsak član skupine dobi 4 listke. Na prvi listek napiše glagol, na drugega samostalnik, na tretjega 
pridevnik in na četrtega zopet samostalnik. Učitelj uredi listke, nato vsakemu izroči en listek 
z glagolom, pridevnikom, in po dva listka s samostalnikom. Iz dobljenih besed vsak posameznik 
sestavi pesmico. Vse pesmice se spet pomešajo. Prebira jih nekdo, ki lepo bere, avtorji pesmi 
se lahko predstavijo ali tudi ne.

REŠITVE:

1. Smučanje, tek na smučeh, smučarski skoki, 
sankanje, deskanje, hokej, drsanje, biatlon

2. Šport: smučanje, drsanje, deskanje, 
sankanje

Oprema: smuči, sanke, palica, čelada, 
rokavice

Oseba: smučar, drsalec, deskar, skakalec

Prostor: smučišče, sankališče, drsališče

3.  Na Blokah so poznali posebne smuči, ki so 
se imenovale bloške smuči. Omogočale so 
gibanje po snegu in prevoz tovora. Smuči 
so  izdelovali prebivalci sami doma, in 
sicer so uporabljali brezov, bukov, brestov 
ali jesenov les. Dolžina smuči je bila okoli 
150 cm, širina 15 – 20 cm, višina krivine 
pa 10 cm. Smuči so bile na čevlja pritrjene 
z usnjenimi jermeni. Pri premikanju na 
smučeh si je smučar pomagal z dolgo 
leseno palico.

4. olimpijske igre

5. c, a, b, a, c

Rešitev: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _

3. Dopolni z glagolom v pretekliku.

Na Blokah _____________ (poznati) posebne smuči, 

ki ____________ (imenovati se) bloške smuči. 

_____________ (omogočati) gibanje po snegu in prevoz 

tovora. Smuči _____________ (izdelovati) prebivalci 

sami doma, in sicer _____________ (uporabljati) 

brezov, bukov, brestov ali jesenov les. Dolžina smuči 

_____________ (biti) okoli 150 cm, širina 15 – 20 cm, 

višina krivine pa 10 cm. Smuči _____________  (biti) 

na čevlja pritrjene z usnjenimi jermeni. Pri premikanju 

na smučeh si ___ smučar _____________ (pomagati) z 

dolgo leseno palico.

4. Pomagaj Nini ujeti svojo družino.
Črke na progi ti povejo, kako se imenu-
je veliko zimsko športno tekmovanje, 
ki ga organizirajo vsaka 4 leta.

2. Besede razvrsti po skupinah:

smučanje      smučar          smučišče     sankališče      sankanje    smuči     palica   čelada     drsanje    

deskanje   rokavice     drsalec      drsališče        deskar    skakalec     sanke

1. Kateri šport je na sliki?

šport oprema oseba prostor

E S M A N J U Č
_ _ _ _ _ _ _ _

N J E D A E S K 
_ _ _ _ _ _ _ _

E K T A N M U Č S E H
_ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _

E J H K O 
_ _ _ _ _

S U Č I S K M A R O K S K I
_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _

N J E S A D R
_ _ _ _ _ _ _ _

E A S A N J N K
_ _ _ _ _ _ _

O B I A N T L
_ _ _ _ _ _ _
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100 DNI VLADE MARJANA ŠARCA. Konec de-
cembra se je izteklo 100 dni miru za vlado Mar-
jana Šarca. V poročilu za javnost se je pohvalila z 
nekaterimi dosežki, med katere šteje dogovor s 
sindikati javnega sektorja o dvigu plač, prekinitev 
stavke v Sovi in policiji in dvig minimalne plače. V 
opoziciji so do sedanjega dela vlade zelo kritični. 

PODELJENA ČASTNA PRIZNANJA BORUTA ME
ŠKA ZA LETO 2018. Združenje novinarjev in 
publicistov je konec leta podelilo častna prizna-
nja Boruta Meška za leto 2018. Priznanje za ži-
vljenjsko delo je prejel msgr. Franc Bole, pionir 
krščanskega medijskega prostora in ustanovitelj 
projekta Ognjišče, priznanji za posebne dosež-
ke na področju novinarstva in publicistike pa sta 
prejela Peter Jančič in Hanzi Tomažič.

okupatorjev in njihovo surovo ukrepanje. Dneve 
med obema mitingoma so izkoristili za politič-
no in vojaško poučevanje partizanov, predvsem 
novincev. Prebivalstvo je bilo prestrašeno in za-
skrbljeno, ker se je balo maščevanja Nemcev. Ni 
razumelo, zakaj bi se taka srečanja morala doga-
jati povsem javno med civilisti. Pomirili so jih z 
zagotavljanjem, da jih partizanska vojska ne bo 
zapustila, če bi postalo nevarno.

Seveda so Nemci opazili dogajanje v vasi. 9. 
januarja so se razvneli spopadi med partiza-
ni in okupacijskimi silami, ki so prodirale proti 
Dražgošam. Partizani pa niso branili vasi, kot so 
vaščanom obljubili, temveč so se 11. januarja 
nenadoma umaknili in vas prepustili Nemcem. 
Kot je bilo pričakovati, so prebivalci Dražgoš po-
stali žrtve krutega maščevanja, partizani pa so 
se umaknili na varno. Že prvega dne po umiku 
partizanov, 11. januarja, so Nemci pomorili 20 
vaščanov, naslednjega dne še 21. Ostale prebi-
valce – 81 moških, žensk in otrok – so prepeljali 
v Šentvid pri Ljubljani. Vas Dražgoše so najprej 
izropali in nato požgali. Februarja so se Nemci 
vrnili in pričeli razstreljevati preostale zidove. Ko-
maj je še uspelo, da je bil vsaj oltar razstavljen in 
odpeljan. Uničenih je bilo torej točno 245 stavb 
– cerkev, hiš, kmetij, kapel, žičnica. Preživeli va-
ščani, ki so prej živeli od kmetijstva in lesarstva 
ter bili dobro opremljeni s stroji, so izgubili vse, 
kar so imeli – med 200 in 230 strojev, med 90 in 
130 vozov, sani in tako dalje. Uničene so bile vse 
zaloge – moka, žito, fižol, krompir, sadje, kislo ze-
lje, kisla repa, sušene ali prekajene mesnine, mo-
št, vino, češnjevo žganje itd. – približno 180.000 
kg, pribl. 200.000 litrov živil, 300 ton krme. Odpe-
ljanih je bilo 658 živali – konj, krav, prašičev, ovc, 
koz in perutnine. Skratka: uničeno je bilo življe-
nje v gorski vasi na višini 800 m.

Vse to je v spominu na Karla Mauserja zajel tu-
di duhovnik, ki je s pisateljem prijateljeval v letih 
pred njegovo smrtjo: »Za gospoda Mauserja go-
tovo drži, da je svet in življenje vedno motril v lu-
či vere in njegovega prvega poklica. Čeprav se je 
malo pred posvečenjem odločil za zakonski stan, 
se je poslej navdihoval po duhovni formaciji, pre-
jeti v semenišču. Čeprav poročen in oče je v bistvu 
ostal kot skromen podeželski župnik: dosegljiv, 
spoštljiv do slehernega in zelo občutljiv za pravi-
co oz. za krivico. Bil je resnično učitelj, ker je znal 
poseči v srce in razum po modelu škofa Slomška 
ali Barage. Nobeden od njiju se ni bal pokazati, 
da ima vernike rad. Isto Mauser. Brez pridržkov 
spoštljiv in prijazen. Po domače gostoljuben in 
družaben. Miren z drugače mislečimi. Nobenih ar-
gumentov ad hominem. Kar je bilo bistvenega, je 
načelno povedal in razložil, potem pa utihnil. Isto 
v osebnih razmerjih. Prijateljsko je dajal pogum in 
dober zgled. Ljudje so mu povsem zaupali, ker so 
čutili, da jih ima rad.«

Zgodovinarka dr. Tamara Griesser-Pečar
na Časniku o Dražgošah

Dražgoše so posebno tragi-
čen primer partizanske tak-
tike nesmiselnih žrtev. Kljub 
obsežni literaturi doslej še ni-
komur ni uspelo, da bi našel 
en sam sprejemljiv razlog za 
ravnanje partizanov, ki so poznali krutost okupa-
cijskih oblasti. 

Prvega januarja 1942 je v Dražgoše vkorakal 
Cankarjev bataljon. Partizani so priredili velik mi-
ting in naslednjega še 6. januarja. Organizirana 
sta bila tako, da sta morala pritegniti pozornost 

Premisleki
Slovenistka dr. Damjana Kern Andoljšek 
v Zavezi o pisatelju Karlu Mauserju 
ob 100. obletnici rojstva

Tisti, ki so Karla Mauserja po-
znali osebno, pravijo, da je bil 
kot človek skromen, pleme-
nit, human, mož jasnih načel 
in širokih obzorij. Rad je go-
voril in bil v razgovoru vedno 
originalen. V družbi so ga doživljali kot izjemno 
živahnega, veselega, zelo družabnega človeka. 
Bil da je tkalec vezi med ljudmi, kot je danes ma-
lo takih, vedno pripravljen priskočiti na pomoč, 
vedno dobronameren …

Močan pečat njegovi osebnosti je pustilo karita-
tivno delo. Že v času bogoslovja je kot vodja skupi-
ne Vincencijeve konference organiziral obiske med 
najrevnejšimi prebivalci Ljubljane. Revščina, socialne 
krivice, človeška mizerija in trpljenje, ki so vanj buta-
le iz »pohabljenih beračevih rok, spodvitih nog, solz 
slepih« … so se ga dotaknile za zmeraj. V tem duhu 
je bil in ostal »služabnik trpečih in ponižanih«. Temu 
je kmalu sledilo tudi trpljenje Turjaka in hudobija, ki 
jo je sam občutil v partizanskih zaporih v Kočevju. 
Tudi to je bila podlaga, ki je dajala moč in silo njego-
vemu značaju in življenjskemu ravnanju. Za zmeraj je 
ohranil izjemen čut za najslabotnejše in ljudi v stiski.

Zadnje, kar je za vedno ostalo zasidrano v nje-
govem bistvu, pa je bil klic za duhovniški poklic. 
Čeprav je prišlo do preobrata in se je kasneje od-
ločil za družinsko življenje, pa se v njegovih bese-
dah in dejanjih ni nehalo kazati, da duhovniško 
poslanstvo ostaja del njega in mu narekuje dol-
žnosti: dvigati ljudi k Bogu, preizkušani m bratom 
dajati opore in jim vsaj moralno pomagati. 

S L O V E N I JA ,  N A Š  S K U P N I  D O M

Novice
VOLILNA ZAKONODAJA.  Ustavno sodišče je ugo-
tovilo, da del, ki določa območja volilnih okrajev, 
ni skladen s temeljnim pravnim aktom naše dr-
žave, zato je Državnemu zboru naložilo, da mora 
neskladje odpraviti v dveh letih. V Sloveniji so raz-
like med volilnimi okraji enormne. Po svetu tole-
rirajo razlike v velikosti volilnih območij do 10, 20 
odstotkov, v Sloveniji je ta razlika 370 odstotkov. 
Glede rešitve je Ustavno sodišče pustilo odprta 
vrata. Državni zbor ima tako možnost ukiniti vo-
lilne okraje in uvesti preferenčni glas, lahko pa 
samo zmanjša enormne razlike med največjimi 
in najmanjšimi okraji. Parlamentarne stranke so 
zaenkrat bolj naklonjene uvedbi preferenčnega 
glasu.

DOGOVOR ZDRUŽENIH NARODOV O MIGRA
CIJAH. Kljub nasprotovanju opozicije je Vlada 
odločila, da bo Slovenija med podpornicami 
dogovora Združenih narodov o migracijah. Ma-
tej Tonin, predsednik NSi, je pojasnil, zakaj Slo-
venija ne bi smela pristopiti k dokumentu. »Ker 
precej agresivno tolerira multikulturalizem in se 
skoraj zdi, da bi se morali mi prilagajati tistim, ki 
prihajajo k nam in ne nasprotno. Briše tudi mejo 
med zakonitimi in nezakonitimi migracijami. To 
je prav tako napačno sporočilo v danih razmerah 
v Evropski uniji in v kontekstu naših sosedov,« je 
kritičen Tonin.

NOVA GENERALNA DIREKTORICA SLOVENSKE 
POLICIJE. Po novi načelnici generalštaba Slo-
venske vojske smo sedaj dobili še novo gene-
ralno direktorico slovenske policije. To mesto je 
zasedla Tatjana Bobnar. Svoj petletni mandat je 
nastopila na slovesnosti na policijski akademiji 
v Tacnu.

UKINITEV NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA 
OTROŠKE SRČNE BOLEZNI. Minister za zdravje 
Samo Fakin je tudi uradno napovedal ukinitev 
Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. 
Program zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi 
napakami (PSN) bo po novem organiziran zno-
traj kliničnega centra kot posebna organizacij-
ska enota.Vir: splet msgr. Franc Bole, Foto: Benjamin Pezdir



NAŠA LUČ februar 201910

ŠPORT

DESKANJE NA SNEGU. Tim Mastnak nas je 
presenetil in sezono svetovnega pokala v 
paralelnem slalomu odprl z zmago v Itali-
janski Carezzi. To je njegova druga zmaga 
v karieri.

SMUČARSKI SKOKI. Timi Zajc in Urša Bogataj sta v nedeljo v Planici 
osvojila naslova državnih prvakov v smučarskih skokih, tekmo pa je 
prekinil nesrečen padec najboljše slovenske skakalke Eme Klinec, ki 
bo potrebovala operativno rekonstrukcijo vezi. Sezono je tako končala.

ALPSKO SMUČANJE. Žan Kra-
njec je zmagal na veleslalomu 
za svetovni pokal alpskih smu-
čarjev v avstrijskem Saalbachu. 
To je njegov največji uspeh v 
karieri.
Najboljša slovenska alpska 
smučarka Ilka Štuhec pa je v 
manj kot 24 urah zabeležila kar 
dve zmagi. Najprej je zmagala na smuku za svetovni pokal alpskih smu-
čark, nato pa je svojo formo po poškodbi potrdila še z zmago na super-
veleslalomu na progi Saslong v Dolomitih, kjer je zopet stala na najvišji 
stopnički. Dvojna slovenska zmaga v alpskem smučanju ni prav pogost 
pojav. Pravzaprav je današnja z Ilko Štuhec in Žanom Kranjcem šele dru-
ga v zgodovini, prva je stara več kot 18 let, ko sta na isti dan zmagala 
Matjaž Vrhovnik in Špela Pretnar.

ODBOJKA. Odbojkarji ACH Volleyja so ubranili naslov pokalnega zma-
govalca, potem ko so v velikem finalu premagali Calcit Volley. Za lju-
bljansko ekipo je to tretji pokalni naslov v zadnjih petih letih. So se pa 
pri Calcit Volleyju bolje odrezale odbojkarice, ki so prav tako tretjič po-
stale zmagovalke odbojkarskega pokala v ženski konkurenci.

KOLESARSTVO. Enega najboljših slovenskih kolesarjev, Janija Brajko-
viča, zaradi kršenja protidopinških pravil čaka desetmesečni suspenz. 
Na svojem blogu je priznal, da je bil aprila lani pozitiven na dirki po 
Hrvaški. 

Slovenija,
država sovražnega 
govora

Bližamo se tridesetletnici demokrati-
zacije Slovenije, ko je nekdanja repu-
blika postala država. Pred tem je bila 

izvedena demokratizacija v smislu svobode govora, združevanja, tiska 
in drugih temeljnih človekovih pravic. Do takrat so obstajali »naši« in 
nasprotniki, ki so bili vse, samo enakopravni državljani ne. Neskončno 
dolg je seznam krivic, ki smo jih doživljali. Osebno sem najtežje doživljal 
kratenje verske svobode v smislu stalnih žalitev in poniževanj vernih, 
njihovega negativnega in primitivnega etiketiranja in onemogočanje 
enakopravnega družbenega delovanja. 

Nekdanji komunistični oblastniki so se z marsičim že sprijaznili. Ugo-
tovili so, da jim slovenska demokracija, ki ni izvedla niti minimalne 
lustracije, številni zločinci so še vedno »narodni heroji«, silno ustreza. 
Sedaj legalno, demokratično lahko izvajajo svoj totalitarizem kot eno 
različic demokratične strukture družbe. Opažamo, da ima korenine glo-
boke kot orehovo drevo, tik pod površjem pa so korenine razraščene 

kot akacija. Praktično neuničljive.
Komunisti se danes imenujejo social-

demokrati. Mednarodno so se integrirali 
med one, ki so jih desetletja označevali 
za največje izdajalce delavskega razreda, 
ki so bili zanje hujši kot fašisti ali nacisti. 
To je popoln ideološki in socialni bankrot 
socialdemokracije.

Slovenski »socialdemokrati« so uspe-
šna stranka ne toliko po številčnosti kot učinkovitosti. Za njihove vodil-
ne politike je značilno, da imajo lastnosti teflona. Nič se jih ne prime. Na 
svoji strani imajo osrednje medije, ki vse zadeve takoj »uredijo«. Njihovi 
ljudje so vpleteni v največji gospodarski kriminal v Sloveniji, od ustvar-
janja bančnih lukenj, kraj denarja za zdravstvo v obliki zlorab nabavlja-
nja medicinske opreme, do velikih javnih del. Trenutno jih vsi vidimo 
vpletene pri gradnji železniškega tira Divača–Koper in cestnega kara-
vanškega predora, pa se nič ne zgodi. Ker pa takšno stanje ne more biti 
večno, so se zadnje mesece vrgli v kampanjo proti sovražnemu govoru: 
vsemu tistemu, kar jim ne ustreza in kar njihovo podobo v javnosti ma-
že. Pri tem se naslanjajo na evropsko gibanje, ki ga po njihovem mnenju 
utelešajo nekomunistične in ne leve politične sile, predvsem pa Poljska 
in Madžarska, ne pa Romunija, kjer komunisti davijo demokracijo, so 
proti Trumpu, molčijo pa denimo o Putinu.

Akcijo je začel sredi oktobra Milan Kučan, ki se je kot predsednik dr-
žave na dan osamosvojitvene proslave proslavil z ukazom izključitve 
mikrofona, ko je nadškof Šuštar pred parlamentom blagoslavljal spo-
minsko lipo. Je zadnji, ki je poklican razglašati: »Sovražni govor, ki je v 
porastu tudi v Sloveniji, ogroža mir.« Takoj se je pokazalo, da omenjeni 
negativni družbeni pojav uporabljajo za obračun z opozicijo, ki je na 
noben način ne morejo sprejeti. Zanje so še vedno razredni sovražniki. 
Levičarji pozivajo svojo vlado, da državna podjetja z reklamami ne sme-
jo podpirati opozicijskih glasil. Pridružil se jim je tudi predsednik vlade 
Šarec. Slovenska demokracija je ogrožena na številnih nivojih, načrtno 
se zabrisuje, zakaj smo se sploh osamosvojili. Trdijo, da na plebiscitu za 
samostojno državo nismo glasovali za demokracijo, ampak samo za od-
cepitev od Beograda, ker nismo več mogli zdržati z Miloševićem. Kako 
daleč seže ta akcija, največ pove primer duhovnika dr. Tadeja Strehov-
ca, ki se je javno zavzel proti zlorabi splava v kontracepcijske namene. 
Zato mu sodijo. Praktično je vsak nastop opozicije, zlasti pa slovenskih 
kristjanov, po njihovem sovražni in lažni govor. Da je tako vse komuni-
stično delovanje, od partizanskih proslav do groženj novega pobijanja 
v opuščenih rudnikih, pa nič!

Ustavno sodišče je ukazalo polno financiranje vseh osnovnih šol v 
obsegu obveznega državnega programa. Namesto da bi sodbo izvršili, 
jo, tudi ob pomoči krščanske stranke, odlašajo v prihodnost. Ljubljan-
ski župan, ki v imenu strpnosti organizira pohode istospolnih, odreka 
pokop Romom, ki so jih med vojno pobili partizani. To sta dve podobi 
borcev za strpnost.
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Slovenska demokracija je 
ogrožena na številnih ni-
vojih, načrtno se zabrisu-
je, zakaj smo se sploh osa-
mosvojili.

 Stane GRANDA KATOLIŠKA TELEVIZIJA EXODUS TV PRAZNUJE 10 LET ODDAJANJA. Ob tej pri-
ložnosti so sveto mašo v baziliki Matere usmiljenja pri frančiškanih v Mariboru 
darovali: mariborski nadškof Alojzij Cvikl, nadškof Marjan Turnšek in škof Stanislav 
Lipov šek. Zbrane je nagovoril tudi direktor Exodus TV Zoran Kodela, ki se je gledal-
cem zahvalil za spremljanje in podporo.

V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO NAPOVEDALI STAVKO. Z njo želijo opozori-
ti na neprimerne in nevzdržne kadrovske pogoje. Že pred desetletjem je bil 
namreč sprejet sklep, ki je predvidel normative, po katerih bi morali število 
zaposlenih v CSD povečati za 30 odstotkov, a ta sklep ni bil nikoli uresničen.

POSVETOVANJA O NOVEM VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC. V začetku janu-
arja je predsednik republike Borut Pahor začel posvetovanja s poslanskimi 
skupinami o imenovanju novega varuha človekovih pravic. Na javni poziv za 
novega varuha je prispelo devet predlogov kandidatur, med katerimi se je 
predsednik na koncu odločil za Petra Svetino.

POBEG IZ KOPRSKEGA ZAPORA. Po dvojnem pobegu iz koprskega zapora konec 
decembra še vedno ni jasno, kdo bi moral prevzeti največji del krivde. Direktor 
zapora Dušan Valentinčič se je po dogodku odločil upokojiti, velik del krivde pa 
je zvalil na paznike v zaporu. Njihov sindikat je zdaj predstavil svojo plat zgodbe.

MASSIMILIANO FEDRIGA PREDSEDNIK DEŽELNEGA ODBORA FURLANIJE 
 JULIJSKE KRAJINE NA OBISKU V SLOVENIJI. Z zunanjim ministrom Mirom 
Cerarjem sta razpravljala o aktualnih vprašanjih slovenske narodne skupno-
sti v Italiji. Med drugim se je Cerar zavzel za okrepitev aktivnosti za vrnitev 
Narodnega doma v Trstu slovenski narodni skupnosti, kar predstavlja po-
memben simbolni korak v slovensko-italijanskih odnosih.

Tim Mastnak, Vir: splet

Žan Kranjec, Foto: Reuters
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... se je spraševala Jerica. Kajti zadnje srečanje 
med božičem in novim letom je bilo zopet zani-
mivo in intenzivno. Ker zima še ni bila radodarna s 
snegom, se mnogi do zadnjih dni decembra še ni-
smo uspeli niti enkrat spustiti po belih strminah. 
Višarje so bile tako kot nalašč za prvo smuko se-
zone. Smučali smo skoraj od sončnega vzhoda pa 
do zadnje gondolske vožnje. Pa ne le smučanje, 
tudi teme so nas ogrele. Prvi večer nas je študent-
ka medicine Meta Rus popeljala na Madagaskar in 
z nami delila svoje vtise ob spoznavanju Malgašev 
in slovenskih misijonarjev, ki so svojevrstni slo-
venski izseljenci. Drugi večer pa nas je nagovorila 
doc. dr. Nataša Gliha Komac, ki nam je predstavi-
la Kanalsko dolino in tamkajšnje Slovence. O njej 
tukaj bolj skopo, več pa v pogovoru na začetku 
revije. Ob koncu obeh predavanj so iz nas kar vre-
la vprašanja in debata se je zavlekla pozno v noč. 
Svoje vtise o prvem dnevu je zapisala Petra Bon-
celj, vtise drugega dne pa je strnila Jerica Koren.  

 
Slovenski izseljenci – človekoljubi
Zima je čas za smučanje! Nad mrazom in temo ni-
sem preveč navdušena, vendar vse tegobe temač-
nih in mrzlih juter odtehta zabava na snegu. Ko mi 
je prijateljica povedala za višarske dni in možnost 
tridnevnega smučanja, sem bila takoj za. 

Tako smo v petek zgodaj zjutraj naložili naše 
avtomobile in se odpeljali proti Trbižu v Italijo. 
Takoj po prihodu na parkirišče smo se preobuli, 
vzeli smuči in palice in hitro tekli proti gondoli. 
Za dve članici naše skupinice je bila to prva smu-
ka sezone, tako da se nam je zelo mudilo. Med 

»Le zakaj nisem na višarske dneve prišla že kdaj prej?«

Izbor monografij o Kanalski dolini, pri katerih je kot avtorica ali urednica sodelovala 
naša gostja dr. Nataša Gliha Komac

Utrinek z Madagaskarja, ki je bil že dvakrat cilj naše gostje, študentke medicine Mete Rus.

 Anamarija RAJK

vožnjo na vrh smučišča smo neučakano strmeli 
proti smučarjem, ki so že drveli po belih strminah 
in si potiho govorili, da bomo kmalu tudi mi na 
njihovem mestu. Takoj po prihodu na vrh smo še 
enkrat preverili našo opremo, ogreli naše okonči-
ne in se že hitro spustili po smučišču. Rečem lahko 
le, da je bil to dan in pol! Po celodnevni smuki pa 
nas je v domu čakal vroč tuš in topla večerja, ki so 
jo skuhali pridni člani Rafaelove družbe.

Po končani večerji je sledila predstavitev mis-
jona na Madagaskarju, katerega se je udeležila 
Meta Rus in del njene družine. Meta je študentka 
medicine. Madagaskar je prvič obiskala preko or-
ganizacije Pota, leta 2018 pa se je na Madagaskar 
vrnila drugič, tokrat z več medicinskega znanja, 
s seboj pa je povabila še mamo, ki je zdravnica, 

ter mlajšo sestro. Na Madagaskarju so ostali tri 
tedne, v tem času pa so po najboljših močeh po-
magali tamkajšnjim prebivalcem in slovenskemu 
misijonarju Janezu Krmelju. Predstavitev je bila 
izredno zanimiva, saj smo spoznali kulturo, ki se 
popolnoma razlikuje od naše. Če govorim zase, 
lahko rečem, da si nikakor ne morem predstavljati 
njihovih življenj. Ob koncu nam je Meta zastavila 
še nekaj težkih vprašanj, ki so nam dala misliti in 
odprla prostor za diskusijo. Mene osebno se je 
najbolj dotaknilo vprašanje pomoči: Jim z materi-
alnimi dobrinami in medicinsko oskrbo zares po-
magamo ali pa je to le potuha za ležerno življenje 
brez trajnejših sprememb?

Zagonetke Kanalske doline
Drugi dan smo najbolj zagnani (oz. tisti, ki ne 
znamo izračunati višine hribov) že navsezgodaj 
čakali na sončni vzhod, katerega je (zaradi previ-
sokih Julijcev na slovenski strani meje) žal prehi-
tel zajtrk.

Nato smo se smučarji vriskajoč (no, zase pri-
znam, za druge ne vem) po še neomadeževani 

Prijetno vzdušje v Ehrlichovem domu.  Ob piškotih in toplem čaju se je pogovor nadaljeval pozno v noč. 

ZIMSKI VIŠARSKI DNEVI
Smučarji in nesmučarji, 

vabljeni 
od 22. do 24. februarja!

Gostja prvega večera bo glasbena urednica 
na Radiu Slovenija Simona Moličnik, ki nam 

bo osvetlila življenje slovenske ljudske glasbe 
doma in po svetu. Drugi večer pa bomo 

prisluhnili umetnostni zgodovinarki Vereni 
Koršič Zorn. Z njo bomo spoznavali slikarja 
Toneta Kralja, zlasti njegove poslikave na 

Višarjah in drugod v zamejstvu. 

Prijave in več informacij: 
rafaelova.druzba@siol.net
ali na telefon: +386 (0)1 4383050 
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Slikar Jurij Šubic na klasičnih grških tleh

 Mojca Polona VAUPOTIČ

Slovenski minister za kulturo Dejan Prešiček je 
meseca decembra 2018 obiskal helensko re-
publiko, kjer je v okviru državniškega obiska 

predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, v 
atenskem Numizmatičnem muzeju odprl razstavo 
z naslovom Slikar Jurij Šubic (1855–1890) na klasič-
nih grških tleh. Med nagovorom je dejal, da kakor 
ves zahodni svet tudi Slovenijo z Grčijo povezuje 
antična zgodovina, temeljni kamen naše evropske 
civilizacije. Poudaril je, da je že arhitekt Jože Plečnik 
v Atene popeljal svoje študente, arhitekt Podrecca 
je skiciral antične spomenike, Slovenijo in Grčijo pa 
povezuje celo rodbina prvega predsednika novo-
dobne Grčije Kapodistriasa, ki je bila iz Kopra. Traj-
no vezivo med našima kulturama pa so tudi posli-
kave v notranjosti Numizmatičnega muzeja. Danes 
lahko prav v tem muzeju odkrijemo tudi tolarske 
bankovce ter kovance iz časa slovenske osamosvo-
jitve in evrske kovance s slovenskimi nacionalnimi 
obeležji.

Preden nekoliko natančneje pogledamo v sam 
muzej, pa še besedo o Juriju Šubicu. Družina Šubi-
cev je bila nadarjena rodbina likovnih umetnikov 
iz Hotovlja v Poljanski dolini. Jurij, rojen leta 1855, 
pet let za bratom Janezom, je šolska leta preživel 
podobno kot brat – po pouku v očetovi podobar-
ski delavnici. Po tem je odšel k slikarju Wolfu v 
Šentvid pri Ljubljani, od tam pa na akademijo na 
Dunaj. Nato ga je pot zanesla v Atene, zatem pa 
je celih deset let preživel v Parizu, kjer je nastala 
njegova najznamenitejša slika Pred lovom. Razsta-
vil jo je v pariškem Salonu leta 1883. Do leta 1890 
je večidel živel in ustvarjal v Parizu, večkrat se je 
vračal tudi v Slovenijo. Tukaj je medtem poslikal 

oboke v cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani ter stopnišče 
v Narodnem muzeju. Njegova tehnika se je odra-
žala predvsem v olju ter fresco tehniki, hkrati pa je 
bil tudi odličen ilustrator in risar.  

Leta 1879 je Jurij Šubic dobil povabilo za posli-
kavo palače Iliou Mélathron (Trojanska palača) v 
Atenah, katere lastnik je bil sam Heinrich Schlie-
mann. Samorastniškega očeta arheologije pozna-
mo po njegovih izkopavanjih Troje in Miken, manj 
znano pa je na primer dejstvo, da je precej dobro 
obvladal tudi slovenski jezik. Manjše detajle v pa-
lači je že pred Šubičevim prihodom izvršil neznani 
grški dekorater. O poslikavah je znano, da so na-
stale po pompejanskih predlogah, izdanih v treh 
knjigah Williema Zahna. Stene palače krasi 40 
napisov, citatov grških mislecev (predsokratikov) 
in odlomkov iz Homerjevih pesnitev Iliade in Odi-
seje ter Hesiodovih Del in dnevov. Vsebinskemu 
neujemanju napisov in poslikav se pridružuje še 
prav nenavadna orientiranost palače, katere koti 
in ne stranice določajo strani neba ter vsebinsko 
zanimiva poslikava osmih (in ne devetih) muz na 
stropih obeh balkonov palače. Njihovo število 
osem je očitno tesno povezano s Schliemanno-
vim ikonografskim programom, saj se število kot 
samostojno število ali pa kot njegov večkratnik v 
palači ponovi kar nekajkrat. Verjetno ni naključje, 
da je tloris palače skoraj kvadrat, da je v vsakem 
nadstropju palače po osem različno velikih soban 
in da na terasi na balustradi stoji 24 terakotnih ki-
pov. Ob številu osem in njegovih večkratnikih pa 
se v palači pojavlja tudi število štiri. Vsekakor gre 
za zelo zanimiv Schliemannov simbolni pomen 
ter vsebinski program, s katerim je nemški arhe-

olog obiskovalce palače s prizori iz Pompejev in 
citati starogrških mislecev očitno skušal postaviti 
v svoj svet, poln ljubezni do antične grške zemlje. 
S tem mu s prikrito simboliko podob pripoveduje 
o smislu in minljivosti človeškega življenja ter o 
svoji slavi ter večnosti. 

Minister za kulturo Dejan Prešiček se je v Ate-
nah prav tako srečal z ministrico za kulturo he-
lenske republike dr. Myrsini Zorba. Prešiček je 
ministrici Zorba uvodoma dejal, da grško javnost 
v času zaključka evropskega leta kulturne dedi-
ščine ob sodelovanju z Narodno galerijo z velikim 
veseljem in zanosom seznanjamo z življenjem in 
delom slovenskega slikarja Jurija Šubica, ki je s po-
slikavami vile arheologa Heinricha Schliemanna v 
Atenah pustil trajen pečat. Prav tako se je minister 
Prešiček ministrici Zorba zahvalil za podporo pri 
postavitvi spominske plošče Ioannisu Kapodistri-
asu, ki jo je v Nafpliu odkril predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor. Sogovornika sta pozdravila 
tudi nekatere gledališke, glasbene in razstavne 
izmenjave. Slovenski minister se že veseli gostu-
joče junijske solunske Ideje, razstave antične gr-
ške znanosti in tehnologije, ki bo v ljubljanskem 
Cankarjevem domu v okviru festivala Na Olimpu. 
Oba ministra sta nazadnje izrazila močno željo po 
razvijajočih se kulturnih stikih. V letu, ko so Atene 
svetovna prestolnica knjige, seveda tudi na po-
dročju literature. Razstavo o Slikarju Juriju Šubicu 
na klasičnih grških tleh so pripravili Narodna ga-
lerija iz Ljubljane, Numizmatični muzej v Atenah 
ter Veleposlaništvo Republike Slovenije v Atenah.

Jurij Šubic

Notranjost in zunanjost Numizmatičnega muzeja

belini pognali v dolino. To smo ponavljali, dokler 
se iz ravnine niso dvignile gore (kuclji) in se gore 
niso zravnale v ravnine (ledene ploskve). Tisti, ki 
niso smučali,  so medtem odkrivali lepote okoli-
ških pohodnih poti in prijazno poskrbeli za odli-
čen golaž s polento.

Med našo skrbjo za želodčke pa je na Višarje po 
romarski poti že prihajala naša gostja tega večera 
– doc. dr. Nataša Gliha Komac, ki nam je predstavila 
položaj slovenskega jezika v Kanalski dolini. Močno 
je pritegnila našo pozornost in vprašanj na koncu 
kar ni zmanjkalo. Ob premlevanju odgovorov je vsak 

izmed nas v svoji glavi zagotovo lahko izoblikoval 
idejo, kako lahko on sam prispeva k ohranjanju slo-
venščine na tem območju, četudi je tu le občasen 
gost, jaz pa sem šla spat še z enim vprašanjem več: 
»Le zakaj nisem na višarske dneve mladih prišla že 
kdaj prej?« in zadovoljstvom, da tokrat sem.

R A F A E L O V A  D R U Ž B A
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B E N E L U K S

GRADEC

Pozdravljeni v novem letu! Z veli-
kim veseljem smo se pripravlja-
li na božič. Počistili smo kape-

lo, kjer smo imeli priprave, postavljali 
smo jaslice in Hello. Na božič smo z 
velikim navdušenjem prepevali – sve-
ta noč, blažena noč. Obiskali so nas 
tudi sveti trije kralji in prinesli svoj bla-
goslov. Lep pozdrav iz Gradca in veliko 
uspehov v tem letu. Cvetka Prutsch Obiskali so nas tudi sveti trije kralji.

A V S T R I J A

BENELUKS

V adventnem času smo v Bene-
luksu dali poseben pastoralni 
poudarek prižiganju sveč na 

adventnem vencu. Tako smo nedeljo 
za nedeljo stopnjevali adventno pri-
čakovanje. Prva in druga adventna 
sveča sta zagoreli v prvi polovici me-
seca decembra. O tem smo že poroča-
li v decembrski številki Naše luči.

Tretja adventna sveča je v sobo-
to, 15. decembra, zagorela v Luksem-
burgu, ko smo po slovenski maši pri 
družini Tomac blagoslovili novo hišo 
in opravili adventni obred prižiganja 
sveč. Veliko se nas je zbralo, lepo, 
prijetno in domače je bilo. Ob tej pri-
ložnosti se je zbrala tudi zakonska 
skupina iz Luksemburga in Bruslja. V 
nedeljo, 16. decembra, je bila ob 10. 
uri družinska maša. Tretjo adventno 
svečo smo prižgali pri uvodnem bo-
goslužju krstnega slavja odrasle ose-
be, ki je prejela krst, sveto obhajilo 
in birmo. Spremljali so jo prijatelji iz 
Sečovelj, ki so v Bruselj prišli kot pevci 
sečoveljskega cerkvenega pevskega 
zbora. Po maši in krstnem slavju smo 
z otroki in njihovimi starši postavili 
letošnje jaslice. Na četrto adventno 
nedeljo, 23. decembra, je bila v Bruslju 
sveta maša ob 18. uri, za božič pa prav 
tako ob 18. uri.

Tako je zagorela še četrta sveča 
na adventnem vencu. S četrto ad-
ventno nedeljo smo bili že na pragu 
svetega večera in božičnega prazni-
ka. Papež Frančišek je ob letošnjem 
božičnem prazniku rekel: »Veselje, 

molitev in hvaležnost so tri poti, ki 
nas pripravijo, da pristno doživimo 
božič.« Te tri poti so nas pripeljale do 
betlehemskih poljan in do češčenja 
Jezusovega rojstva, tako da smo pre-
prosti, iskreni in zaupanja polni, tako 
kot pastirji, doživeli rojstvo Emanue-
la, to je Boga z nami. 

Bil je božič in bilo je novo leto. Na 
sveti večer, 24. decembra, je bilo ob 
18. uri večerno praznično bogoslužje 
v italijanski cerkvi v Genku. Pri maši 
je pel Združeni pevski zbor Slomšek 
pod vodstvom dirigenta Karla Zverli-
ja. Ob 22. uri je bila polnočnica v cer-
kvi sv. Kornelija v Heerlenheideu na 
Nizozemskem. Slovenskim vernikom 
so se pridružili tudi številni nizozem-
ski verniki. Med mašo smo prepevali 
slovenske ljudske božične pesmi. Na 
sam božični dan smo imeli slovesno 
božično mašo v zimski kapeli cerkve 
sv. Barbare v Eisdnu, tudi pri tej slo-

vesnosti je pel Združeni pevski zbor 
Slomšek pod vodstvom dirigenta Vi-
lija Roglja. Ob 18. uri je bila božična 
maša v kapeli Slovenskega pastoral-
nega centra. Zbrala se je majhna, a 
prijetna skupnost slovenskih vernikov. 
Otroci so med mašo izdelali božični 
plakat z mislijo stare božične pesmi: 
»Bog Oče po Jezusu stopa med nas, 
kot zrno pšenice, ki dalo bo klas: Da 
v vsakem človeku, ki srečamo ga, bi 
videti znali podobo Boga.« S to mislijo 
smo vstopili v sveti božični čas, zatem 
pa obhajali novo leto in 6. januarja 
praznovali slovesni praznik Gospodo-
vega razglašenja ali kot ljudsko radi 
pravimo, praznik svetih treh kraljev.

dr. Zvone Štrubelj

Med polnočnico v Genku

Med decembrsko mašo v Luksemburgu

Otroci so 

pri božični maši 

v Bruslju 

ustvarili plakat

 z božično mislijo.

Poslušajte vsi ljudje – božična maša v SPC v Bruslju

Trije kralji na praznik Gospodovega 

razglašenja v SPC v Bruslju

F R A N C I J A

PARIZ

V mesecu decembru so se Slo-
venci v Chatillonu poleg prve 
adventne nedelje, ki je bila zdru-

žena z miklavževanjem, dobili še na 
zadnji dan leta, na silvestrovo ali kot v 
Sloveniji rečemo, na drugi sveti večer.

Prošnjo, da bi se dobili na ta dan in 
s tem združili tudi silvestrovanje, so mi 

položili na srce že na začetku meseca. 
Po pogovoru z mestnimi oblastmi in 
po njihovi privolitvi smo sredi decem-
bra začeli pripravljati to srečanje. Ka-
pela je bila lepo okrašena, za orglami 
je božične pesmi spretno spremljala 
gospa Novakova. Tudi tu smo zapeli 
znano pesem Sveta noč, blažena noč. 
Letos obhajamo dvestoto obletnico, ko 

je v vasici Oberndorf pri Salzburgu po 
zaslugi kaplana Jožefa Mohra in or-
ganista Franca Gruberja prvič postala 
božična pesem, katere učinek je vedno 
enak: V srca, iz katerih pride pesem, in 
tistih, ki jo samo poslušajo, se naseli 
nekaj Božjega. V preko tristo jezikih jo 
prepevamo širom zemeljske oble, v slo-
venskem pa nam da še posebno moč, 

da postanemo bratje med seboj, kajti v 
Betlehemu je Bog postal naš brat.

Pri zahvalni maši pa nismo pozabili 
odsotnih zaradi bolezni, okrevanja ali 
ostarelosti. Bili so z nami. Bogu smo 
se zahvalili za vse dobrote leta in lepe 
trenutke in ga pred zaključnim blago-
slovom prosili, naj nas spremlja skozi 
novo leto, ki bo kot vitraj, sestavljen 
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iz 365 koščkov, On pa naj ga osvetli 
iz naše notranjosti, da bomo drug za 
drugega svetili v izpolnjevanju krščan-
skega in člo veškega poslanstva.
Od oltarne mize smo se podali v 
župnijsko dvorano k mizi praznova-

Praznična miza nas je zbrala v občestvu in družinskem vzdušju.

Našemu Milanu ni zmanjkalo ne moči 

ne melodij. Spomini, besede in pesmi so vrele iz domačih src.

FREYMINGMERLEBACH

Zadnji mesec leta je vedno bo-
gat z dogodki, ki so vredni 
omembe. Pri zadnjem celo-

dnevnem srečanju, 9. decembra, nas 
je po skupnem kosilu zelo razveselil 
prihod sv. Miklavža. Prišel je ob 15. uri 
ob spremstvu angela. Prisrčno je poz-
dravil vse navzoče. Nestrpno ga je pri-
čakovalo kar šest otroških oči in vsem 
navzočim je napravil s prihodom veli-
ko veselje. Sv. Miklavž je namreč velik 
prijatelj otrok in vsega občestva in tudi 
zavetnik naše pokrajine Lorene. Zato 
je njegova pot z obiski nadvse obšir-

Miklavževanje v Merlebachu Delni pogled na rojake pri obisku večerne božične maše v Merlebachu

Slovenske božične pesmi izvaja zbor Jadran kot preludij k večerni  

maši Gospodovega rojstva. 

Slovenske božične pesmi zbora Jadran z orkestrom Baltus le Lorrain na drugo adventno nedeljo na Hochwaldu

Po večerni božični maši smo se dobili v zgornjih prostorih misije 

ob kuhanem vinu in domačem pecivu.

nja in silvestrovanja. Šibkih trideset 
se nas je zbralo na ta večer. Pridne 
roke slovenskih žena Eve, Tončke in 
vseh ostalih so že pripravile svečano 
mizo. Nad njo je visel napis: Blago-
slovljeno novo leto 2019. Beseda 
je našla besedo v sogovorniku in 
sogovornici, obujali so spomine na 
prvi božič na francoskih tleh v času 

težkega prihoda. Često se je beseda 
prelila v pesem, harmonika in klavir 
pa sta poleg umetniško dodelanih 
zgoščenk dala večeru piko na i. Lo-
sos je puščal prostor golažu, doma-
ča orehova potica pa je imela ob 
kavi zadnjo besedo … Ob polnoči 
smo nazdravili s šampanjcem. Neka-
teri so se zavrteli, kot da bi pozabili 

na olesenele sklepe ali bolečine … 
Novo leto, polno upanja in pričako-
vanj, katerih akterji bomo na mar-
sikaterem področju ostali samo mi. 
Hvala vsem, ki bodo ob duhovniku 
utrjevali v svojih srcih božični mir in 
živeli iz skrivnosti božične noči. Za-
res vsem blagoslovljeno leto 2019!
 delegat Jože Kamin

na. Obdaril je vse navzoče otroke, ki 
so mu vsak posebej zapeli pesmico o 
sv. Miklavžu. Z veseljem organiziramo 
to tradicijo, saj vse razveseli in popelje 
v dobo otroškega sveta. Poslovili smo 
se veseli in mu zaželeli še veliko vese-
lja pri naslednjih obiskih. Ob slovesu je 
obljubil, če Bog da, se prihodnje leto 
spet vidimo.

Sledil je najlepši praznik leta, božič, 
praznik veselja, medsebojnega družin-
skega druženja in miline. Pred polnoč-
no sv. mašo v kapeli sv. Jožefa nas je 
pevski zbor Jadran s polurnim koncer-
tom vpeljal v duhovnost skrivnostnega 
božičnega večera. Kapela je bila pre-

majhna za vse vernike. Množica ljudi je 
potrdila, da nosi v svojih srcih čut bo-
žičnega večera, zaželene družinske lju-
bezni, mir, veselje in duhovno srečo, ko 
polni dušo le božična skrivnost in vliva 
upanje za srečen jutri. Po maši smo se 
prevzeti od duhovnega doživetja po-
vzpeli v dvorano na povabilo župnika 
Jožeta Kamina. To je njegova tradicio-
nalna gesta, da povabi na kuhano vino 
in domače drobno pecivo, ki skupaj 
daje vonj domačnosti. Dvorana se je 
napolnila in želje za toplo praznovanje 
so pričarale občutek medsebojnega 
veselja. Želje so krožile in sreča je sijala, 
oči so govorile: »Danes je božična noč.«

Prestopili smo v leto 2019. Ker je pa 
ostalo še veliko dogodkov, in to žalo-
stnih, se moram vrniti kar nazaj v me-
sec oktober 2018 in omeniti ljudi, ki 
nam jih je smrt iztrgala iz naše srede. 
Ljudi, ki so nam bili dragi, s katerimi 
smo v življenju delili vesele trenutke 
druženja. Spomini ostanejo za vedno, 
izguba ljudi greni z žalostjo sedanjost. 

In ukloniti se moramo usodi, ki nam 
je dana z rojstvom, saj je Bog naš go-
spodar.

Wilerwald. 25. oktobra nas je zelo 
presenetila novica, da nas je v staro-
sti 72 let zapustil gospod Jean-Michel 
WOLFF, roj. 5. septembra 1946 v Kap-
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Pokojni 

Anton Šinkovec 

pelkingen Moselle. Po rodu je doma-
čin, a poročen s Slovenko Zorislavo, 
roj. Fernažarič. Poročila sta se v Alber-
stroffu v cerkvi sv. Ane 26. maja 1969. 
Žena pokojnega je doma iz Prvačine 
pri Gorici v Sloveniji. V Francijo je pri-
šla s starši še kot otrok. V zakonu jima 
je Bog poklonil tri otroke, dva sinova 
Fabrica in Yvesa in hčerko Stéphanie. 
Z velikim veseljem sta stara starša 
sprejemala rojstva sedmih vnukov in 
že štirih pravnukov, ob katerih črpa 
danes stara mama Zorislava tolažbo 
osamljenih dni. Gospod Jean-Michel 
je ljubil slovenske običaje, ljubil je svo-
jo ženo, zato je z veseljem sprejel vse, 
kar je bilo slovenskega in zelo rad se 
je udejstvoval pri naših celodnevnih 
srečanjih. Moč ljubezni ga je pritegnila 
v slovensko skupnost, da se je vključil 
kot član v društvo Prijateljev sloven-
ske katoliške misije Freyming-Merle-
bach. Udomačil in počutil se je med 
nami kot Slovenec. Kljub oddaljenosti 
so velikokrat prišli k slovenski sv. maši 
v Merlebach. Zadnje naše srečanje s 
pokojnim je bilo 15. avgusta 2018 na 
romanju v mlinu Thicourt. Na gospo-

da Jean-Michela bomo pri slovenski 
skupnosti ohranili tople spomine. 

Gospod Anton Šinkovec je zaklju-
čil življenjsko pot 24. oktobra 2018 
v starosti 85 let. Pokojni Anton je bil 
rojen 31. decembra 1932 v vasi Telče, 
med Škocjanom in Tržiščem na Do-
lenjskem. V družini Šinkovec je očetu 
Jokobu in materi Tereziji, roj. Debevec, 
Bog podaril pet otrok, dve hčerki in 
tri sinove. V družinskem življenju ni 
bilo izobilja, živeli so skromno, celo v 
pomanjkanju najvažnejšega za preži-
vetje. Pri 21 letih je moral na služenje 
vojaškega roka. Po odsluženi vojaščini 
je čutil bolečo skrb staršev, ker je bilo 
domače življenje prepojeno z revščino. 
Povojni pogoji zaposlitve so bili zelo 
težavni. V starosti 24 let se je odločil, 
da zapusti domači prag z željo, da mu 
tujina odpre boljše pogoje za življenje. 
Kovček je bil njegova prtljaga. Stopil je 
na dolgo neznano pot, ki je potekala 
do Avstrije. Tam je ostal dva meseca 
v taboru za begunce in čakal na tran-
zitno vizo. Zapustil je Avstrijo, odšel 
preko Nemčije v Belgijo. Začasno se je 
zaposlil v Anzinu v rudniku premoga. 
Tam je doživel prijetno srečanje s fanti 
Slovenci, ki jih je svet pritegnil na delo 
kot sovrstnika Antona. 

Gospoda Antona je pot peljala na 
obisk k stricu v Francijo v Merlebach. 
Od tega trenutka so se sanje uresničile 
in v srcu je čutil zadovoljstvo. Predvsem 
je tam po naključju spoznal slovensko 
dekle Ljudmilo SAJE, ki je bila ravno na 
obisku svoje tete v Merlebachu. Moči 
ljubezni ni lahko opisati. Leta 1959 je 
Anton začel delati v rudniku v Merle-
bachu. Še istega leta, 21. marca, ju je 
msgr. gospod Stanko GRIMS poročil v 

cerkvi sv. Mavricija, v Freyming-Mer-
lebachu. V zakonu jima je Bog podaril 
šest otrok, štiri sinove in dve hčerki. Na 
svet so prijokali: Emile, Silvio, Danielle, 
Dominique, Frederick in Liliane. Otroci 
so se poročili. Starša Anton in Ljudmila 
sta sprejela v svoj objem 14 vnukov in 
štiri pravnuke, sprejemala sta jih z veli-
ko ljubeznijo, ki je krojila družinsko sre-
čo, iz katere sta črpala moč vsakdana.  

Po poroki sta se z gospo Milko, kakor 
smo jo prijateljsko klicali, nastanila v 
Merlebachu. Ko se je družina množila, 
so družinske potrebe zahtevale večje 
stanovanje, zato sta se z družino prese-
lila v cité des Chênes v rudniško stano-
vanje. Končna odločitev staršev je bila, 
da si zgradijo svoj domek, primeren 
številni družini. Želja se jima je izpolni-
la in leta 1974 se je družina preselila v 
udobno novo hišo v cité Langenberg, 
obkroženo z velikim vrtom in sadov-
njakom, hobi gospoda Antona, kjer je 
z dotikom zemlje pozabljal bolečino 
samote.

Družino Šinkovec je nadvse priza-
dela smrt gospe Milke. Kar nekaj let je 
bolezni močno kljubovala, a končno 
je bolezen zmagala. Smrt je mamo 
Milko iztrgala iz objema družine že 
leta 2012. Kljub izgubi žene gospod 
Anton nikoli ni zapustil lastnega dru-
žinskega doma.

Gospod Anton je za časa pokojniških 
let zelo rad odhajal v svojo rojstno vas 
Telče. Užival je telesno sproščenost ob 
delu na kmetiji svojega brata. Posebno 
ga je potegnilo domov ob kmečkih se-
zonskih delih, kot je košnja ali trgatev. 
Dotik z zemljo mu je vedno vlival tele-
sno moč in veselje. Tako mu je bil tudi 
njegov vrt v ponos in užitek ob nabi-
ranju njegovih pridelkov. Celo vnuki 

so njegove zelenjavne juhe cenili in z 
veseljem prisedli okrog mize. Njegov 
vrt je bil resnično pravi vzor pridnih 
rok. Z leti so se bolezni začele pritikati, 
katerim je svoj čas močno kljuboval. V 
vseh težavah bolezni je bil v rokah in 
oskrbi snahe, zdravnice Josephine, ki 
mu je stala vedno ob strani, kakor vsi 
njegovi najdražij, ki so mu vlivali moč, 
ga podpirali v težavah njegovega osa-
mljenega življenja. Bil je deležen velike 
pozornosti in ljubezeni od svojih otrok.

Gospod Anton je bil tudi pri slo-
venskih društvih aktiven. Pri društvu 
Jadran je bil zastavonosec celih 35 
let. Tudi pri društvu Slovenske katoli-
ške misije je bil dolgoletni član in ob 
vsakem prvomajskem prazniku je bil 
z gospodom Sajovcem zvest pri peki 
prašiča na ražnju. Reden gost je bil tu-
di pri celodnevnih srečanjih. 

Pri pogrebni sv. maši v cerkvi sv. 
Mavricija je lepo število prijateljev in 
znancev pričalo, da je bil priljubljen 
pri slovenskih skupnostih in domači-
nih. Gospod župnik Jože KAMIN je na 
dan pogreba zelo lepo orisal življenje 
pokojnega gospoda Antona.  

Gospoda Antona bomo vsi pri Sloven-
ski misiji ohranili v toplem spominu kot 
dobrega slovenskega rojaka globokih 
slovenskih korenin, zvestega materni 
slovenski besedi in Božji ljubezni, ki je 
vir vsakega kristjana. Jožica Curk

N E M Č I J AN

AUGSBURG

Sveti Miklavž v Ulmu

Lik dobrega moža Miklavža teme-
lji na življenju in delu svetnika 
Nikolaja, ki je bil duhovnik in škof 

v Miri (danes Demre) v današnji Turčiji. 
Rojen je bil med leti 270 in 286, umrl pa 
je 6. decembra med 326 in 351. Postal 
je duhovnik in škof v času, ko je bilo 
krščanstvo v rimskem cesarstvu neza-
želeno in preganjano, zlasti v času ce-
sarjev Dioklecijana in Galerija. Nekaj let 
je bil tudi zaprt. Vendar je doživel čas, 
ko je krščanstvo postalo tolerirano (Mi-
lanski edikt leta 313), in pod cesarjem 
Konstantinom, ki se je spreorbnil v kri-
stjana, tudi povsem sprejeto. Sveti Ni-
kolaj je sodeloval na prvem nicejskem 
koncilu (leta 325), kjer so zavrnili ariani-
zem in potrdili nicejsko veroizpoved. Bil 
je znan zaradi svoje dobrote in usmilje-
nosti do revnih. Cerkev ga je razglasila 
za svetnika in mu priznava več čudežev.

Miklavž v Ulmu in nekateri obdarovanci

Sedemdesetletnik Andrej Smerdelj je prejel darilo 

od predstavnice župnije.

V nedeljo, 9. decembra, je bila v cer-
kvi Heilig Geist v Ulmu dvojezična sveta 
maša. Po maši je zbrane v spremstvu 
angelčkov obiskal sveti Miklavž. Priso-
tne je pozdravil in jih nagovoril, potem 
pa obdaril otroke in nekaj odraslih, ki 
so pred kratkim imeli rojstni dan. Po 
maši smo druženje nadaljevali v župnij-
skih prostorih. Ob tej priložnosti smo 
nazdravili okroglemu jubilantu Andreju 

Smerdelju, ki je 29. novembra dopolnil 
okroglih 70 let. Vse zbrane je počastil s 
slovesnim kosilom. V praznovanje pa so 
bile vključene tudi druge osebe, ki so 
v tistih dneh imele rojstni dan ali god.

Marko Cerar

Miklavževanje v Ravensburgu
Slovenske rojake v Ravensburgu je obi-
skal sveti Miklavž v soboto, 8. decem-

bra. Organizatorji s strani župnije in 
društva so letos rezervirali dvorano v 
kraju Baienfurt. Pri nemški župniji, kjer 
si slovenska skupnost redno rezervira 
prostore za lastna srečanja, so v času 
priprav potekala še obnovitvena dela. 
Tako je bilo treba najti ustrezno nado-
mestilo. Miklavža to ni nič motilo. Našel 
je zbrane na omenjeni lokaciji in dobro 
opravil svojo nalogo. Ko je otrokom 

Pokojni Jean-Michel Wolff 
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Miklavž v Ravensburgu je znal biti z malimi majhen.

Na božič v AugsburguPo končani polnočnici v Ulmu

Pri polnočnici v Ravensburgu

BERLIN

Miklavževanje v Berlinu

V soboto, 8. decembra, je Slo-
venska katoliška misija v Ber-
linu v cerkvi sv. Elizabete prire-

dila že tradicionalno miklavževanje za 
slovenske otroke.

Številno občinstvo je pozdravil go-
stitelj, slovenski duhovnik v Berlinu, 
župnik Izidor Pečovnik Dori. Nato je 
zbrane Slovence nagovoril slovenski 
veleposlanik v Berlinu, g. Franc But, 
in poudaril pomen iztekajočega se 
evropskega leta kulturne dediščine.

Naša kulturna dediščina je tudi naša 
literarna zakladnica. V programu, ki je 
sledil, so nastopili učenci dopolnilnega 
pouka slovenščine, ki so pod vodstvom 
učiteljice Magdalene Novak pripravili 
kar tri dramske igrice iz slovenske knji-
ževne zakladnice: eno iz zakladnice 
slovenskih basni – Zajec in jež, eno iz 
starejše zakladnice umetnih pravljic – 
Kdo je napravil Vidku srajčico Frana 
Levstika in eno sodobnejšo – Bobek in 
barčica sodobne mladinske pisateljice 
Anje Štefan. V programu je bilo prav 

Po programu je otroke razveselil sv. Miklavž in s pomočjo angelčkov razdelil darila.

tako obilo zimskih in božičnih pesmi 
in recitacij.

Učenci dopolnilnega pouka sloven-
ščine, ki v Berlinu poteka v organizaciji 
Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, so zahtevni program pripravili 
v okviru tedenskih srečanj. Suvereno so 
zaigrali v dramskih igricah, z bogatim 
besedilom, ki so se ga naučili na pamet. 
Številno občinstvo jih je nagradilo z 
bučnim aplavzom. Razveseljivo je, da je 
število slovenskih otrok v Berlinu tako 
veliko: najmlajši otroci se ob sobotah 
srečujejo kar v dveh predšolskih sku-
pinah, šolarji pa k tedenskemu pouku 
hodijo v štirih različnih okrožjih Berlina.

Po programu je otroke razveselil sv. 
Miklavž in s pomočjo angelčkov razde-
lil darila. Daril pa niso prejeli le otroci. 
Iz Slovenije je prispelo presenečenje – 
darilo slovenskih klekljaric za g. Dorija 
kot spomin in zahvala za gostoljubni 
sprejem v času njihovega obiska ju-
nija letos. G. Dori se je razveselil albe 
iz čipk, ki jo je na pobudo Tanje Oblak 
sklekljalo kar deset klekljaric iz Slove-
nije, prav tako pa tudi korporala in pr-
tičkov za uporabo pri sveti maši.

Zahvaljujemo se Slovenski katoliški 
misiji v Berlinu za organizacijo priredi-
tve in obdaritev otrok.

Magdalena Novak

Božično-novoletnega srečanje
V četrtek, 13. 12. je v Berlinu poteka-
lo že tradicionalno božično-novoletno 
srečanje, ki povezuje vse v Berlinu žive-
če Slovence in prijatelje Slovenije. Do-
godek, ki sta ga organizirala slovensko 
veleposlaništvo v Berlinu in Slovenski 
kulturni center Berlin je tudi letos po-
tekal v dvorani pri Slovenskikatoliški 
misiji. 

Prvi del srečanja je predstavljal kon-
cert pop-opernega tria Eroika Aroma-
tika. Še pred začetkom sta polno dvo-
rano nagovorila mag. Gregor Jagodič, 
vodja Slovenskega kulturnega centra, 
in veleposlanik mag. Franci But. Na-
to se je začel koncert tria ob klavirski 
spremljavi znanega jazzovskega piani-
sta in profesorja klavirja na ljubljanski 
akademiji za glasbo Jake Puciharja. 
Trio sestavljajo akademsko šolani pev-

ci Mihael Strniša, Gašper Banovec in 
Miha Zabret, pri čemer gre za glasbeni 
projekt Patrika Grebla. Na koncertu s o 
občinstvo navdušili z venčkom tradi-
cionalnih božičnih pesmi, predstavili 
pa so tudi nekaj slovenskih popevk ter 
neapeljskih pesmi. Za dodatno pope-
stritev in presenečenje je poskrbel ča-
rodej Bogdan Fras oz. Mr Lee. 

Po koncertu je sledilo sproščeno 
druženje med starimi in novimi pri-
jatelji, za kar je poskrbela tudi pogo-
stitev, gosti in obiskovalci so lahko 
uživali v tradicionalnih slovenskih je-
deh – kranjski klobasi, potici in prek-
murski gibanici. Občinstvo je izkaza-
lo tako navdušenje nad glasbenimi 
gosti, da so jih prepričali v ponoven 
nastop, v katerem so nastopili vsak s 
svojo arijo.

Izjemen in dobro obiskan dogo-
dek priča o želji Slovencev, da v tu-
jini ostanejo povezani med seboj in 
z domačo slovensko kulturo, ter o 
pomembnosti tovrstnih dogodkov 
za spletanje novih vezi.

delil darila, se je med njimi našel tudi 
kdo, ki je Miklavžu v zahvalo kaj zapel 
ali recitiral pesmico. V prijetnem druže-
nju so zbrani po Miklavževem odhodu 
vztrajali še dolgo v noč. 

Božično praznovanje
Praznik Jezusovega rojstva je kot prva 
obeležila skupnost v Ravensburgu. Na 
sveti večer ob 20. uri so se rojaki zbrali k 
polnočnici in ob spremljavi kitare pre-
pevali med slovesno mašo slovenske 
božične pesmi. Podobno se je doga-
jalo v Ulmu, kjer je bila polnočnica ob 
23.15. Tako v Ravensburgu kot tudi v 
Ulmu je po maši zbrane čakal lonec ku-
hanega vina, ki si ga je vsak z veseljem 
privoščil. V Augsburgu je bila slovesna 
maša na sam božič popoldan ob 17. 
uri. Domači župnik je pri vseh božičnih 
mašah poudarjal, da je Novorojeni za-
stonjski dar Boga nam ljudem, ker nas 
ima rad. Želi biti z nami, ker ga potre-
bujemo. Odrešenje je prišlo na svet po 
učlovečenju Božjega Sina. R. Kutin

HAMBURG

December – adventni čas – 
Hamburg se je oblekel v pred-
božični plašč. Mogočna jelka 

na jezeru Alster, okrašena s tisočimi 
lučkami, ponosno naznanja bogastvo 

mesta. Lesk svetlobe se odbija od po-
vršine vode in odseva v nebo. Božični 
trgi, ki so zasijali v vsej svoji bahavo-
sti, vabijo obiskovalce z dobrotami. 
Duh kuhanega vina, praženih man-
deljnov in različnega peciva se ponu-
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ESSEN

Tole poročilo iz skupnosti žu-
pnije Essen pišem na praznik 
svetih treh kraljev. Za nami so 

božični prazniki – zdi se mi, da so to 
bili zadnji božični prazniki po sloven-
sko v tem delu sveta, saj bo v sep-
tembru 2019 uradno ukinjena slo-
venska župnija v Severnem Porenju 
– Vestfaliji s sedežem v Essnu. 

Vnaprej smo doživeli adventno in 
božično vzdušje v Krefeldu (škofija 
Aachen), kjer se je pri sveti maši zbralo 
več ljudi kot druge nedelje – ko je na 
tretjo nedeljo v mesecu tam slovenska 
maša. Še več ljudi je bilo po tem v žu-
pnijski dvorani zraven cerkve sv. Marti-
na. Nekateri iz društva Slovenski zvon 
in organistka Danica Ban so pripravili 
adventno-božični program, ko smo že 
zapeli nekaj božičnih pesmi, adventne 
smo prej peli v cerkvi. Bila je pripravlje-
na tudi zelo bogata večerja. Sledilo je 
še nekoliko »prehitelo« silvestrovanje s 
harmoniko in plesom – čemur sem se 
seveda v resnem adventnem času od-
rekel in se po večerji odpeljal v Essen 
k počitku. Župniku v 75. letu se to po 
naporni nedelji kar prileže. 

Lepo se mi zdi, da so v Krefeldu nav-
dušeni in so dogovorjeni, da se bodo 

tudi po ukinitvi slovenske župnije 
tudi v prihodnje zbirali k sveti ma-
ši, ki jo bo daroval starejši nemški 
duhovnik. Pa še ta privilegij imajo, 
da pri svetih mašah v Krefeldu vedno 
orgla in poje Danica Ban (ona vedno 
igra tudi v Moersu). Berila in petje bo 
slovensko, ostali deli svete maše pa v 
nemščini. Po maši pa bo sledilo prija-
teljsko druženje. Za živahno delovanje 
te skupnosti smo hvaležni Rozini Lo-
vrenčič, predsednici Društva slovenski 
zvon in še nekaterim dobrim dušam. 

Takšen način zbiranja rojakov po za-
prtju naše župnije imajo dogovorjen 
in organiziran tudi v skupnosti Wet-
ter (škofija Essen). Tam je duša doga-
janja Marija Rostohar, sestra župnika v 
Brusnicah, Lojzeta Brceta. 

Morda se bodo za takšen način na-
daljnjega druženja odločili tudi v Hil-
dnu. Sem v pogovoru z nemškim du-
hovnikom, ki gre v letu 2019 v pokoj. 
On je pripravljen. Naši dragi rojaki pa 
želijo imeti slovenskega duhovnika. 
To pa je skoraj gotovo nemogoče, 
saj v tem koncu Nemčije ne bo več 
slovenske župnije. (Morda bi prišel 
kateri od upokojenih duhovnikov iz 
Slovenije. Glede tega bodo potekali 
pogovori zgolj z g. Janezom Pucljem, 
ki je skupaj s škofom g. Petrom Štum-

Moers – po sveti maši pa sledi Miklavž v Don Boskovem domuMiklavževi gostje v Moersu

pfom odgovoren za pastoralno delo 
med Slovenci po svetu.)

Miklavž v Moersu
8. decembra smo v cerkvi sv. Jožefa v 
Moersu zopet imeli sv. mašo. V cerkvi je 
bilo gotovo pol manj ljudi kot pozneje 
v Don Boskovem domu, od otrok pa 
samo štirje, k Miklavžu pa je prišlo ali 
so jih prinesli menda 30. Tako je to bil 
prav verjetno zadnji Miklavž skupaj s 
slovensko mašo. Seveda bo miklavže-
vanje tudi v prihodnje v priredbi pev-
skega zbora Slovenski cvet. (Miklavže-
vo »garderobo« in drugo opremo so od 
slovenske župnije že dobili v varstvo.)

O tem dogodku je učiteljica sloven-
skega dopolnilnega pouka Martina 
napisala lepo poročilo.

Miklavževanje v Moersu
V soboto, 8. decembra, so člani društva 
Slovenski cvet iz Moersa pripravili tra-
dicionalno miklavževanje. Miklavž tudi 
med letošnjim popotovanjem po deželi 
ni pozabil nanje: obiskal jih je osebno in 
z obdarovanci pokramljal in jim name-
nil lepo besedo ter izročil darilo.

Po sveti maši v cerkvi sv. Jožefa, kjer so 
nekateri člani pevskega zbora pridružili 
svoje glasove ljudstvu v cerkvi in orglam, 

smo se ljudje napotili v bližnji dom Don 
Bosko. Pričakale so nas mize, polne slad-
kih dobrot: kdor je že bil na praznovanju 
v Moersu, ta ve, da gospodinje napečejo 
okusne piškote vseh vrst, ki so lepi na po-
gled in slastni za uživanje.

Po prvem okrepčilu s kavo in sladki-
mi dobrotami so obiskovalci v dvorani s 
pesmijo Je angel Gospodov priklicali Mi-
klavža. Ta ni prišel sam. Spremljala sta 
ga ljubka angelčka, Jana in Angelina. 
Ne samo da sta pomagali Miklavžu pri 
njegovem delu, ampak sta tudi oboga-
tili program: Angelina z dolgo recitacijo, 
Jana pa s prelepim igranjem na flavto 
ob spremljavi svojega očka na kitari.

Miklavž je iz svoje zlate knjige bral o 
dobrih in manj dobrih delih otrok, ki so 
radovedno, nekateri plašno, drugi pa po-
gumno prihajali po darila. Otrok je bilo 
veliko: od najmlajših, ki so jih k dobremu 
možu prinesli starši, do takih, ki so do-
brotnika razveselili s svojim nastopom.

Skupinska slika otrok z Miklavžem ka-
že, da bo v teh krajih še nekaj časa mo-
goče slišati slovensko besedo. Za manjše 
presenečenje so poskrbeli nekateri šo-
larji »slovenske šole«, zbrani iz različnih 
skupin, ki so recitirali pesmico Anje Šte-
fan Devet pogumnih miši in navdušili 
starše in obiskovalce.

ja na vsakem koraku. Betonski stebri, 
ki naj bi obvarovali obiskovalce pred 
islamističnimi napadi, obdajajo celo-
ten kompleks – kakšno protislovje! 
Kljub temu se čuti živahnost, ljudje se 
ne pustijo strašiti in s svojim obiskom 
kljubujejo vsem grožnjam.

Naša skupnost se je zbrala pri sv. Bo-
nifaciju, daleč od blešča in razkošja, na 
drugo adventno nedeljo. Lepo smo se 
pripravili na božič, sv. mašo je g. Dori 
daroval za pokojnega Boža Trčka, molili 
pa smo seveda, kot vedno, za vse naše 
slavljence rojstnih dnevov minulega 

meseca. V prostorih, ki so nam vedno 
na razpolago, smo vsem še posebej 
čestitali, bilo jih je kar pet. Praznovali 
so: Jozo Ugrina, Ante Žaja, Stanko Brce 
ter Marica in Vera. Marica je članica cer-
kvenega pevskega zbora v hrvaški mi-
siji, zelo rada pa pride v slovensko sku-
pnost, ker ima tu slovenske prijatelje. 
Obogati nas z lepim petjem, njen glas 
zadoni po dvorani, radi ji prisluhnemo. 
Za vsakega slavljenca ima posebno pe-
sem. Ni manjkalo ne dobrega prigrizka 
ne štajerskega vina. Ker se leto pribli-
žuje koncu, smo se ob tej priložnosti 
zahvalili g. Doriju za njegovo požrtvo-
valno delo med hamburškimi Slovenci, 
ki ga opravlja že celih 15 let. Njegova 
navzočnost nas povezuje med seboj 
in s Slovenijo – smo prava trdnjava, ki 
nam daje gotovost in varnost.

V ponedeljek smo se po naši ad-
ventni tradiciji napotili v Lüneburg in 
obiskali slovenska gastronoma, Mari-
jo in Ivana Kosca. Ustavili smo se tudi 

na znanem lüneburškem božičnem tr-
gu in popili skodelico kuhanega vina. 
Vzdušje, ki ga izsevajo mogočne zgo-
dovinske stavbe in govorijo o cvetoči 
epohi mesta, še posebej vzbuja obču-
tek predbožičnega časa. Marija nam je 
zopet postregla s pristnimi domačimi 
jedili – uživali smo dobrote »slovenske-
ga podeželja«. Restavracija je bila nekaj 
ur odprta samo za našo družbo, sloven-

ska beseda in pesem sta nam dali ob-
čutek domačnosti. Mariji in Ivanu se le-
po zahvaljujemo za gostoljubje in jima 
želimo blagoslovljen božič in srečno ter 
zdravo novo leto, naj ju Bog varuje in 
jima daje moč in pogum za bodočnost.

Na glavni postaji smo si ob slovesu 
še enkrat zaželeli lepe praznike in se 
razšli na svoje domove, g. Dori pa se 
je odpeljal v Berlin. Vera Šeme Fanela in Metka

Slavljenka Vera Šeme z zelenim šalomSlavko in Džurdžica
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FRANKFURT

S pogledom na zadnji dve večji 
prireditvi v naši župniji se pogled 
ustavi še nekoliko na martinova-

nju in Miklavževem popoldnevu v Ma-
inzu. Na martinovanju je pečeno gos 
dobil Jože Šmid iz Wiesbadna-Mainza. 
Pravi, da je več kot deset let upal in pri-
čakoval takšen zadetek. Menda pa ta 
gos ni čakala na božične praznike, am-
pak je že prej splavala po ….

V Mainzu smo v tamkajšnji sku-
pnosti na drugo decembrsko nede-
ljo imeli miklavževanje. Po nedeljski 
maši smo se zbrali v bližnji dvorani 
škofijskega glasbenega centra. Mi-
klavž je poskrbel za obdarovanje, vsi 
prisotni pa za nekoliko drugačno ne-
deljsko kosilo (že doma so pripravili 
vse stvari in jih pripeljali in prinesli k 

skupnemu obedu). V lepem vzdušju 
skupnega obeda in pogovora je to 
nedeljsko popoldne kaj kmalu prešlo 
v večer, ko smo pospravili dvorano in 
odšli proti domovom.

V adventu smo za tretjo adven-
tno nedeljo imeli mašno slavje tudi 
v Kasslu; resda ne za veliko skupino, 
a nekajkrat na leto pride slovenski 
duhovnik tudi v ta severni del naše 
župnije. Pa tudi proti Westerwaldu 
na severozahodu župnije se je du-
hovnik zapeljal na obisk k starejšim 
in bolnim. Božična bogoslužja pa so 
potekala po ustaljenem urniku za ta 
čas cerkvenega leta. Kot polnočnici 
na sveti večer v Frankfurtu in Main-
zu, kot pastirska in dnevna maša pa 

Jaslice pri sv. Bonifaciju v F-Sachsenhasen

Jože pravi, da je celo desetletje čakal na Mar-

tinovo gos (utrinek z lanskega martinovanja).V Mainzu sta oba pod Miklavževim varstvom

Ravno za božič 

so se pri župniku 

odprli vsi štirje 

cvetovi.

Obisk Miklavža v Maizu

Člani in članice Slovenskega cveta so 
kot vselej pripravili raznovrstno in zelo 
okusno pojedino. Bogato obložena mi-
za je ponujala vse, kar si srce lahko pože-
li. In ker prazna vreča ne stoji pokonci, so 
se obiskovalci po Miklavževem odhodu 
najprej pošteno okrepčali. 

Sledilo je prijetno druženje ob glasbi. 
»Hišni ansambel«, kot radi rečejo glas-
benikom, ki se ob tej in podobnih prilo-
žnostih zberejo v Moersu, je s poskočnimi 
znanimi slovenskimi melodijami poskrbel 
za dobro voljo, ples in prepevanje. Mladi 
harmonikar Jernej je dokazal, da zna po-
leg igranja harmonike tudi lepo peti. 

Poslovili smo se pozno in z najlepšimi 
željami za prihajajoče božične praznike 
ter novo leto v upanju, da se naslednjič 
tudi v lepem številu snidemo 10. febru-
arja 2019, ko se bomo spet ob 16. uri 
zbrali k slovenski maši in tudi proslavili 
slovenski kulturni praznik.

Martina Tomšič Kramberger

Sveti večer in božič
V Moersu (škofija Münster) je bila na 
sveti večer maša ob 19. uri. Že pred 
mašo je organistka Danica Ban zaigrala 
nekaj božičnih pesmi. Nato je zbor Slo-
venski cvet občuteno zapel tri božične 
pesmi, ki so prirejene za zbor. Pri sveti 
maši je bilo zbranih blizu 80 ljudi. Vsi 
niso bili Slovenci. Ob spremljavi orgel 
in sodelovanju članov zbora je bilo zelo 
lepo ljudsko petje. 

Ob 22. uri je bila »polnočnica« v 
Hildnu (nadškofija Köln). Tudi tukaj 

se je zbralo blizu 80 ljudi. Bilo je ljud-
sko petje, saj nismo imeli nikogar, ki bi 
igral na orgle. Po maši smo se nekateri 
ustavili še v dvorani, kjer je bil pripra-
vljen narezek in kuhano vino. Ostali 
smo kar do polnoči. 

V Altenessnu (škofija Essen) je 
bila sveta maša ob 9.30 – kakor sicer 
ob nedeljah. Tu se je zbralo 40 verni-
kov. Na orglah je bila Danica Ban, ki 
je močno podprla ljudsko petje, ker 
v Essnu nas je bolj malo, ki bi se odli-
kovali v petju pri sveti maši. 

Ob 11.15 je bila božična maša tudi 
v kapeli bolnice sv. Klemena v Ober-
hausnu. Tukaj je bilo zbranih 20 ver-
nikov in je orglala in ljudem pomagala 
peti Danica Ban iz Kamp Lintforta. 

Na praznik sv. Štefana je bila sve-
ta maša tudi v Castropu (nadškofija 
Paderborn). K maši je vabilo vseh pet 
mogočnih zvonov – največji tehta 
več kot dve toni in pol. Pri sveti maši 
– (zadnji slovenski maši na štefanovo 
v Castropu) je bila na vsak zvon ena 

krščanska duša … Je pa bilo po maši 
tudi prijazno srečanje v posebni sobi 
v župnijskem domu. – Zares zadnja 
slovenska maša v Castropu bo v sep-
tembru 2019. 

Zdaj lahko samo še zapišemo in re-
čemo: »BOG VE«, ali bodo imeli naši ro-
jaki v Severnem Porenju – Vestfaliji še 
kdaj slovenske božične maše … 

Naša luč v prihodnje
Do septembra 2019 boste prejemali 
Našo luč kakor doslej. To bo Naša luč 

za oktober 2019. Pozneje pa jo boste 
prejemali iz Münchna ali morda tudi 
iz Ljubljane. Naročnino boste plačali 
po položnici, ki jo boste prejemali iz 
Münchna. 

Včasih naročnino prek banke na-
kaže kdo od sorodnikov naslovljen-
cev pod drugačnim priimkom, ne 
da bi omenil prejemnika. Tako ne 
vemo, za koga je naročnina pla-
čana. Obvezno pri plačilu ome-
nite prejemnika (letos imam dva 
takšna primera: Oetershagen A. in 
D. Meisenheimer; upam, da mi bodo 
sporočili naknadno).

Vsako spremembo naslova tudi 
pravočasno sporočite. 

V novem letu 2019 vsem dragim na-
ročnikom Naše luči, pa tudi vsem, 
ki radi prebirate to našo lepo revi-
jo, ponovno želim obilo blagoslova, 
zdravja, sreče, zadovoljstva, uspeha 
– vsega, česar si želite za dušo in telo. 

Lojze Rajk

Moers – Miklavž je privabil veliko otrok in odraslih

Hilden 2018 – polnočnica

v Darmstadtu in Frank furtu. Seveda 
smo se tudi na štefanovo v Fran-
kfurtu zbrali k praznični maši, tudi s 

prošnjo in molitvijo za domovino ob 
njenem državnem prazniku samo-
stojnosti in enotnosti.
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Otroci iz šole in vrtca so v 
zadnji uri pred božičnimi 
prazniki postavili v župnij-

ski kapeli jaslice in okrasili božično 

smrečico. Seveda so se na to tudi 
pripravili že v šolskem programu, ko 
so se učili adventne in božične pe-
smi in si priklicali v spomin dogodke 
ob Jezusovem rojstvu v Betlehemu. 
Tako je bilo vzdušje okrog nastaja-

nja jaslic in krašenja smrečice zelo 
zavzeto in zabavno. Na dreveščku je 
hitro viselo nešteto kroglic in dru-
gih okraskov in ni smela manjkati 
snežna obloga iz vate. Pogrešali pa 
so mladi ustvarjalci na vrhu božično 

zvezdo, ki je tokrat niso izdelali in je 
ostalo drevesce brez nje. 

Pri jaslicah je bilo nekaj več zadre-
ge, saj je bilo treba najprej pripraviti 
teren. Kako naj izgleda pokrajina, 
kjer bo postavljena mala pastirska 

MANNHEIM

V decembru smo v treh mestih 
dočakali sv. Miklavža. Najprej 
smo se zbrali v Mannheimu 

(brali ste lahko že v prejšnji številki), 
nato še v Herbolzheimu in Vöhren-
bachu. Slabo vreme na praznik Ma-
rije Brezmadežne in pomanjkanje 
otrok je botrovalo slabemu obisku 
v Herbolzheimu, kjer je sicer drugi 
največji obisk slovenske maše. Trije 
otroci in en odraščajoči ministrant 
so se lahko razveselili Miklavževega 
obiska. Ti so vse odrasle presenetili 
s pogumom. Na povabilo so prišli v 
prvo klop, tudi najmlajši, dobri dve 
leti star Theo. Ko sem jih med pridi-
go povabil k oltarju pred adventni 
venec, so brez oklevanja prišli. Sredi 
pridige pa je prišel še Theo. Pozneje 
je pri večerji v gostilni postal prav 
zgovoren, a ga na žalost nisem do-
bro razumel, vendar mi je njegova 
sestrica Pia marsikaj razložila, ko je 
prišla. Bila je namreč pri svoji pri-
jateljici na praznovanju rojstnega 
dneva, ki ima v Nemčiji pri otrocih 
prednost pred vsemi drugimi pra-
znovanji.

Naslednji dan, v nedeljo, je bilo 
vreme še slabše, med dežjem se je 
zaganjal sneg, kar na nadmorski vi-
šini 850 metrov ni nič nenavadnega. 
Miklavža v nasprotju s prejšnjim le-
tom to ni toliko oviralo, da ne bi mo-
gel priti. Proti pričakovanju je prišlo 
skoraj štirideset ljudi, tudi otrok ozi-

roma že mladine. Samo Elija še ne 
hodi v šolo, ostali pa so bili že vsi pri 
prvem obhajilu. Ker je že dolgoletna 
tradicija, da nas Miklavž zbere pri 
skupnem kosilu, tudi tokrat ni bilo 
drugače. Okusne klobase, da jim re-
čemo kar kranjske, nam je napravil 
mesar, po rodu iz Šlezije, gospodinje 
pa so prinesle različne solate.

Miklavžu je pomagala nositi Sveja, 
oblečena v angela, s klarinetom in 
rogom pa sta v duetu z božično me-
lodijo pozdravila Miklavža Tamara 
in Janes Dežman. Janes je krščen na 
ime Janez, v krstni in matični knjigi 
pa je zapisan s črko »s«, da se lahko 
tudi pri nemško govorečih bolj pra-
vilno sliši. Nista utegnila počakati 
na darila, ker se jima je že mudilo 
eno nadstropje nižje, kjer je imela 
adventno srečanje mestna godba, 

pri kateri igrata. Tamaro so nekateri 
s stopnic videli in slišali, ko je imela 
solistično vlogo.

Trije jubilanti so v decembru 
praznovali 70-letnico življenja. Ma-
rija Sprung in njen partner Baren 
sta praznovala v začetku decem-
bra. Izvedeli smo pa šele potem, ko 
sta vse navzoče počastila s kosilom. 
Oba prihajata redno k slovenski ma-
ši, saj je Marija Slovenka, Baren je 
domačin in rad govori slovensko in 
obiskuje pouk slovenskega jezika. 
Vse najboljše in Božji blagoslov jima 
želimo.

Nataša Kamenšek je praznovala 
svojo sedemdesetletnico malo pred 
svetim večerom. Rodila se je na Kra-
su, v Brjah pri Komnu. Že v mladih 
otroških letih je z mamo prišla v Lju-
bljano, zato nima kraševske govori-
ce, kot bi človek pričakoval. Življenje 
na kamnitem Krasu je težko, neneh-
no imajo borbo proti burji, da jim 
ne bi še tisto malo rodovitne zemlje 
odnesla. Zato pravijo, da so Kraševci 
življenjsko trmasti, vendar ne v sla-
bem pomenu, ampak v vztrajanju v 
borbi za življenje. Nekaj te življenj-
ske trme je Nataša prinesla s seboj 
v Ljubljano, da je lahko zdržala v 
spremembi okolja iz kraške vasi v 

mestno Ljubljano. Napravila je šo-
le in dobila službo na Onkološkem 
inštitutu. Ko je spoznala poznejše-
ga moža Mirka, sta se odločila priti 
v Nemčijo. Kraševci se ne dajo, tudi 
če skoraj vse življenje živijo zunaj 
rodnega Kras. Tako tudi Nataši kra-
ška trdnost zadnje čase pomaga, da 
uspešno odriva proč od sebe težko 
bolezen. Vsi ji želimo, da bi z Božjo 
pomočjo in svojo kraševsko trmo 
uspešno kljubovala vsemu, kar bi jo 
težilo, da bi dočakala lepo starost.

Filip Salobir je v decembru po-
stal polnoleten, po športnih rezulta-
tih pa je to že prej. Tekmuje namreč 
v motornem športu na vodi, ime-
novanem Jet-ski. Lani v juniju je na 
Sardiniji s sedemnajstimi leti postal 
svetovni prvak v kategoriji sede. Za-
čel je na morju, ko ga je oče Mihael 
vzel s seboj. S sedmimi leti je prvič 
vozil samostojno. S trinajstimi leti 
je prvič zmagal. Ima že precej posa-
mičnih zmag, vrhunec pa je naslov 
svetovnega prvaka. Kot pri vsakem 
športu je potrebno veliko treninga, 
žrtvuje vse konce tedna, v zimskem 
odmoru od tekem pa je njegov glav-
ni cilj dobra priprava na uspešno 
ma turo. Z Jet-skijem dosega viso-
ke hitrosti, tudi precej več kot sto 
kilometrov. Že manjši valovi, ki jih 
naredijo drugi tekmovalci, ga lahko 
dvignejo v zrak, zato potrebuje pre-
cej moči, da pritisne na plovilo, da se 
ne bi postavilo pokonci, kar bi bilo 
lahko zelo nevarno. Vsi, ki ga pozna-
mo, mu iskreno čestitamo in želimo 
še dosti uspehov in brez napak, ki 
bi mu ogrozile zdravje ali življenje. 
Srečno, Filip! Staršem Romani in Mi-
haelu pa dobre živce na tekmah.

Janez Modic

Marija Sprung in njen partner Baren

Filip leti včasih kar po zraku.

Miklavž v Herbolzheimu

Zbrani ob Miklavžu v Vöhrenbachu Nataša Kamenšek z možem Mirkom

Nekateri statistični podatki za le-
to 2018 govorijo, da število sloven-
skih katoličanov na območju naše 
župnije ne raste in tudi ni ravno v 
upadu. Je pa dosti priseljevanja in 
odseljevanja kakor tudi preseljeva-

nja znotraj župnije. Če je do zdaj 
največ naših ljudi živelo na območju 
škofije Limburg, se je to v preteklem 
letu spremenilo. Zdaj jih največ živi 
na območju škofije Mainz, pa tudi 
v škofiji Fulda je število v zadnjem 

desetletju rahlo naraslo. Še vedno 
jih sicer največ živi v Frankfurtu, a 
se številka v zadnjih letih zmanjšuje.

Pozno, šele konec decembra, pa 
je prišlo sporočilo, da je v začetku 
maja umrl v 75. letu starosti Ivan 

Kovačič iz Geisenheima, kjer je tudi 
pokopan. Po rojstvu je bil iz Poljčan. 
V začetku novembra pa je v 79. letu 
umrla Darinka Wernicke, roj. Zalar, 
iz Heusenstamma; rojena pa je bila v 
Ljubljani. Naj počivata v miru! rem 
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Življenje župnije

Spoštovane rojakinje in spošto-
vani rojaki. Ko vaš dušni pa-
stir piše to poročilo, si vedno 

beli glavo, kako najbolje objektivno 
napisati sestavek, ki bo zaobjel vso 
pastoralno življenje naše župnije. Za 
praznične dni smo imeli lepa sreča-
nja ob prihodu svetega Miklavža na 
štirih krajih. Ob božično-novoletnih 
praznikih smo bili deležni lepih sve-
tih maš in prazničnega vzdušja, ki nas 
je spodbudilo k še zvestejšemu pa-
storalnemu angažmaju za dobrobit 
vsakega izmed nas. Imamo lepo mi-
nistrantsko skupino, ki pomaga du-
šnemu pastirju pri vseh pastoralnih 
dogodkih, za kar sem jim zelo hvale-
žen. Vsaka župnija ima svoje dobro-
tnike, ki s svojimi darovi podpirajo 
župnijo in s tem naredijo veliko za 

obče dobro. Naši zvesti rojaki s svojo 
prisotnostjo pri nedeljskih mašah ve-
dno znova pokažejo svojo krščansko 
stabilnost in ljubezen do slovenske 
župnije. Starši in otroci v veroučni 
skupini s svojim rednim delom in 
druženjem bogatijo naše župnijsko 
življenje, ki iz meseca v mesec raste 
in tega se dušni pastir veseli. 

Kristjan je človek upanja. Nekoč je 
nekdo zatrdil: »Vedrina je normalno 
stanje pravega kristjana.« Seveda to 
ne pomeni, da ne trpimo ali ne pre-
našamo neštetih težav. Toda zavest 
o ljubljenosti v Kristusu ter dejstvo, 
da na tej poti nismo sami, v nas 
poraja upanje. Kristjani smo priče-
valci upanja, smo kot svetilke sredi 
pogosto temačnega sveta. Naloga 
župnije je, da je nosilka upanja in 
da je zato privlačna za sodobnega 
človeka. V srcu vsakega pristnega 
kristjana je želja, da bi vsi ljudje od-

krili zaklad, Božjo ljubezen, in tako 
našli mir svoji duši. Vprašanje Boga 
se dotika prav vsakega človeka, pa 
čeprav se mu ta še tako izmika. Ne 
da bi se tega vedno zavedali, vsi lju-
dje hrepenijo po Bogu, po Njem, ki 
je sprejemajoča ljubezen. Kristjani 
moramo odgovoriti na to iskanje, ki 

je v vsakem človeku. Še zlasti danes, 
ko toliko ljudi okrog nas nima nika-
kršnega poznavanja vere. Poklicani 
smo, da pričujemo o veri, upanju 
in ljubezni, ki so v nas. Strah je slab 
svetovalec. Če se bomo zapirali vase, 
če se bomo predajali strahu, potem 
se bo naše občestvo krčilo. Če pa bo 

Priprava na praznike

koča? Ko smo rešili ta problem, se je 
pokazalo veliko različnih idej, zami-
sli in predlogov, kje bodo pastirčki in 
njihove ovčke. Učili smo se, kako po-
tujejo pastirji s čredo iz kraja v kraj. 
Ovčke niso razporejene po vsem te-
renu, pač pa se držijo skupaj v čredi. 
Spet smo se naučili nove besede – 
čreda. Brž smo postavili čredo na pa-
šnik pred kočo. Tako smo imeli pred 
očmi, kaj je to čreda in kako izgleda 
potovanje pastirjev in ovc do hlevca, 
ki smo ga uredili za prihod Jožefa in 
Marije. Onadva bosta prišla šele na 
sveti večer. Do takrat pa sta še na 
poti, zato so otroci pospravili figu-
rice nazaj v karton. Tja so poromali 
tudi trije kralji, ki pridejo na obisk 
k Jezusu v jaslicah še malo kasneje. 

Za zaključek vseh teh predbožič-
nih priprav pa so šolarji in vrtičkarji 
zapeli skupaj s starši še pesmico Gra-
dimo družinico. 

Polnočnico smo obhajali v kapeli 
župnijskega doma. Najprej že v po-
poldanskem času za otroke. Nekaj 

družin se je odzvalo. Toliko bolj je 
bilo prijetno presenečenje, da se 
je pridružila tudi mlada družina iz 
Trsta. Ta večerna maša pred prazni-
kom je nastala na pobudo narodno 
različnih zakoncev, ki so to prazno-
vanje želeli omogočiti svojim otro-
kom. Pred tremi leti smo imeli to 
mašo prvič in upamo, da se bodo 
naslednjič pridružili še drugi. 

Rojstvo Božjega Sina smo začeli 
praznovati ob 22. uri. Mnogi sta-
rejši se namreč ne upajo prepozno 
na podzemno železnico. Udeležba 
kljub temu ni bila velika in poka-
zalo se je tako kot prejšnja leta, da 
večina naših faranov za te praznike 
ne ostane tu. Veliko jih gre prazno-
vat med svoje v Slovenijo, drugi pa 
so se že prilagodili bolj lahkotnemu 
doživljanju in praznovanju božičnih 
skrivnosti in si pripravijo slovesnost 
kar doma ob dobri večerji ali nasle-
dnji dan pri kosilu. Povabijo morda 
še prijatelje ali znance in se imajo 

lepo. Brez Boga najbrž to ni, je pa 
brez oznanila Božje besede in zakra-
mentalnih darov, ki so zaupani sku-
pnosti, ki se zbere k maši.  

Na božični dan je bila slovenska 
maša v cerkvi Svetega Duha. Bilo je 
več vernikov, ki se ob praznikih pri-
družijo slovenski skupnosti. Pozna 
pa se vseeno odsotnost mnogih. 
Vendar se v cerkvi vedno pridruži 
nekaj domačinov, še več pa turi-
stov in drugih obiskovalcev glav-
nega mesta Bavarske. Vedno pa se 
najdejo med udeleženci tudi verniki 
iz domovine, ki so prišli za praznike 
obiskat svoje sorodnike.  

INGOLSTADT
Slovenski verniki so za polnočnico 
dobro napolnili cerkev svete Moni-
ke, več kot 60 se jih je zbralo k pra-
znovanju Gospodovega rojstva sredi 
noči. Zato je bilo bogoslužje seveda 
še posebej slovesno in petje se je 
razlegalo onstran zidov v hladno 
noč. V srcih pa je bilo prijetno toplo 
zaradi rojstva Odrešenika. Polnočno 
slavje se ni končalo z zadnjim bla-
goslovom v cerkvi. Nadaljevali so ga 
v župnijski dvorani, ki je bila tokrat 
zares polna. Tudi postrežba je bila 

praznična in veselega 
vzdušja kar ni hotelo 
biti konec. 

Na božični dan je 
prišlo popoldne k ma-
ši nekaj manj vernikov, 
vendar si navzoči niso 
pustili vzeti praznične 
radosti ne v cerkvi ne 
pozneje v prijetnem 
druženju v dvorani. Bi-
ti med dobrimi znan-
ci je vedno prijetno in 
praznovati toliko bolj.    

jp

Otroci so krasili božično drevesce Kaj še manjka ...

Za zaključek postavljanja jaslic še pesem ... ... Gradimo družinico Nekaj družin se je udeležilo maše pred svetim večerom.
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Božič 2018

Škofijska sinoda
To leto je zapadel velik sneg, 

vendar za kratek čas – med sve-
tim Miklavžem in božičem. Tako so 
sami božični prazniki min ili v dokaj 
lepem vremenu – tako da ni bilo hla-
dno, kot je to bilo nekdaj v tem le-
tnem času.

Lani smo začeli škofijsko sinodo. 
To pomeni triletno dogajanje, ki se 
bo končalo leta 2020; naše zborova-
nje nekako spremlja matično ogrsko 
deželo, kajti v Budimpešti bo tiste-
ga leta svetovni evharistični kongres, 
pa imajo nanj triletno pripravo. Med 
drugimi pobudami izdaja škofija tudi 
Sinodalni vestnik, pri katerem vsaka 
številka obravnava drugo temo. Prva 
številka je bila za navadne ljudi do-
kaj težka: ukvarjala se je z visokimi 
teološkimi vprašanji. Četrta številka 
– lanskega novembra – je obravna-
vala družinska vprašanja, ki so bliže 
navadnim ljudem. Zadnjo številko 
nam je škof poslal za božič in govo-

Martina Drča je brala berila in prošnje. Ministranta Zoli in Luka ter kantor Saša Fogaraši

ri o problemih in odprtih vprašanjih 
duhovnikov in redovnikov. Glede te-
ga naj dajo verniki svoje mnenje; 
nekako podobno, kot so bile tiste 
prevratniške pokoncilske sinode na 
Nizozemskem – le da tukaj vpraša-
nja in predlogi sploh ne prihajajo iz 
baze, ampak le od vrha. Zanimivo in 
nenavadno.

Betlehemski pastirji
Lepa priprava na božične praznike je 
pomenil našim vernikom prihod be-
tlehemcev. Izredno lep prizor so nam 
odigrali betlehemci iz fantov skega 
zavoda Emavs v Mužlji na četrto ad-
ventno nedeljo, ko so se poklonili 
malemu Jezusu, in mu poleg tega 
priredili tudi kratek ples ob spremlja-
vi starega glasbila citer. Ganljivi so bi-
li tudi njihovi darovi: eden je podaril 
palico za obrambo pred volkovi, dru-
gi svoj kožuh, da malega dojenčka ne 
bi zeblo, a tretji, najmlajši, ki ni imel 
ničesar, je Jezuščku daroval edino, 
kar je imel, svoje čisto srce. Verniki v 
Ečki, Belem Blatu in Mužlji, in zlasti v 
Lukinem Selu – kjer je bilo veliko nav-
zočih pri maši za mladega družinske-

ga očeta, so bili izredno navdušeni in 
so nastopajoče – ki niso samo igrali, 
ampak izrečeno tudi doživljali, nagra-
dili z dolgim ploskanjem.

Polnočnice po Mužlji in Banatu
Polnočnice so se vršile po Banatu ob 
različnih časih – glede na možnosti 
duhovnikov, ki pogostoma upravlja-
jo več župnij. Druga polnočnica je 
bila v Ečki ob 18. uri, ko je prisostvo-
valo lepo število otrok. Novorojene-
ga Zveličarja so pozdravili s prinaša-
njem deteta Jazusa v jasli, ki so bile 
postavljene pred oltarjem. Čudovita 
simbolika: prinašajo kip Jezusa pred 

oltar, na katerem pa se med mašo 
rodi pravi Jezus pod podobo kruha 
in vina. Med mašo so molili in pre-
pevali božične pesmi.

Zatem je bila maša ob 20. uri 
v Mužlji, kjer se je zbrala množica 
otrok, mladine in starejših. V Beč-
kereku je bila polnočnica ob 21. uri, 
v Mihajlovem pa – na izrecno že-
ljo vernikov, povezano s prireditvijo 
mladine, zopet po stari navadi toč-
no opolnoči. Prav tako je bila dru-
ga polnočnica v župnijski cerkvi v 
Mužlji tista »ta prava«, polnočna, ki 
nekako edina pričara pravo božično 
razpoloženje. 

naša župnija oznanjevala, potem bo 
ta rasla, bo to živa, vesela in privlač-
na župnija. 

Mi kristjani le redkokdaj znamo bi-
ti veseli v Gospodu. Nasprotno! Zna-
ni smo kot kujavi, cmeravi in tarnaj-
oči ljudje. In mnogi zavračajo Jezusa 
ravno zato, ker se ustrašijo naše žalo-
sti. Dovolimo, da nam zlo, ki nas ob-
daja, teži srce, namesto da bi pripo-
mogli k razcvetu dobrega v veselje 
vseh. Bojimo se praznovanja in vese-

lja in zaradi naših temnih in žalostnih 
oblek se ljudje bojijo, da prinašamo 
nesrečo. Ne moremo pričevati, da je 
Gospod blizu, če se držimo in obna-
šamo kakor pogrebci. Danes Kristus 
nima svojih rok, ima samo naše roke, 
da z njimi dela; Kristus nima svojih 
nog, ima samo naše noge, da člove-
štvo vodi k Bogu; Kristus nima svojih 
ustnic, ima samo naše ustnice, da 
ljudem oznanja Božje kraljestvo; Kri-
stus potrebuje našo pomoč, da člo-

veštvu stoji ob strani. Mi smo edino 
Sveto pismo, ki ga ljudje še berejo. 
Mi smo zadnje Božje sporočilo, ki ga 
pišemo s svojimi besedami in deja-
nji. In, če je naša pisava nečitljiva? In, 
če so naše roke zaposlene z drugimi 
stvarmi? In, če naše noge stopajo na 
kriva pota? In, če naše ustnice govo-
rijo lažnive besede? Ne morem slu-
žiti Kristusu, ne da bi hodil za njim. 
Gospod, tebi izročamo svoje roke in 
noge, vse, kar smo in kar imamo, da 

Lepi trenutki v dvorani po sveti mašiJože poskrbi vsako leto za lepo okolico župnišča. Zvesti župljanki Ana in Slavica

Gospa Majda in Annelie, dobrotnici slovenske župnijeMinistrantska skupina pomaga župniku. Resni možje pri pogovoru

boš po nas lahko nagovarjal vse ljudi 
in nas vse vodil k sebi. Ne poslušaj-
mo razočaranih in nesrečnih ljudi, 
ne poslušajmo tistih, ki nam cinično 
priporočajo, naj ne gojimo upanja v 
življenju; ne zaupajmo tistim, ki že v 
začetku ugasnejo vsako navdušenje, 
rekoč, da nobeno dejanje ni vredno 
žrtve za vse življenje; ne poslušajmo 
»starih po srcu«, ki zadušijo mlado-
stno živahnost. Namesto tega goji-
mo zdrave utopije: Bog želi, da smo 
sposobni sanjati kot On in z Njim, 
medtem ko smo dobro pozorni na 
stvarnost.  Aleš Kalamar

S R B I J A
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Ž U P N I J E

Slovensko društvo »Planika« 
v Mužlji
Člani slovenskega društva Planika 
iz Bečkereka so prisostvovali sveti 
maši v cerkvi sv. Dominika Savia na 
Peskari že ob štirih popoldne, saj je 
bila že noč ob tem letnem času. To 
je bila prva »polnočnica« in najbolj 
zgodnja v Banatu. Na harmonij je 
igral kantor Saša Fogaraši, a salezi-
janec, ki je maševal, ga je spremljal s 
kitaro. Berila in prošnje je brala – kot 
že dolga leta – predsednica nadzor-
nega odbora Martina Drča. 

Pridigar je spodbujal h krščanske-
mu praznovanju božiča, ki ga želijo 
zasenčiti kričeče in vsiljive reklame, 
ki s krščanskim pojmovanjem nima-
jo nič skupnega. Žalostno je na pri-
mer, da ravno v ta čas miru, sloge in 
ljubezni redno vpadajo muslimanski 
teroristični napadi, tokrat v Strasbo-
urgu. Na ta način nasilneži dosežejo, 
da se govori o njih in njihovem div-
jaštvu, ne pa o učlovečenju Božjega 
Sina, ki edini prinaša ljudem mir, slo-
go in pravičnost. Take izpade redno 
spremljajo izjave, da je islam religija 

miru, čeprav dejstva govorijo druga-
če in ravno na islamskem področju 
nasilne združbe kar tekmujejo; kdor 
pa na to opozori, je že ožigosan kot 
islamofob. O tistih, ki preganjajo, 
mučijo in ubijajo kristjane, pa »tole-
rantni mediji« molčijo. Jezus je dejal, 
da slabo drevo ne more roditi dobrih 
sadov: kjer je torej nasilje in laž, tam 
vlada hudi duh; kjer pa vladata mir 
in resnica, tam vlada Sveti Duh in 
angeli veselo prepevajo: »Slava Bo-
gu na višavah, na zemlji pa mir bla-
gohotnim ljudem.« 

Omenil je tudi strašno prometno 
nesrečo v Nišu 21. decembra, ko 
je na nezavarovanem železniškem 
prehodu brez zapornic vlak prepo-
lovil avtobus, poln šolarjev, ter je bi-
lo na mestu nekaj mrtvih. Voznik je 
kljub znaku stoj zapeljal na tračnice 
v tretji hitrosti, poleg tega pa govo-
ril po mobilnem telefonu. Tej hudi 
nesreči je torej botrovalo nespošto-
vanje prometnih znakov. Posledice 
so strahotne: umrlo je pet ljudi, od 
katerih so trije petnajstletniki, a ve-
liko jih je ranjenih. Voznik avtobusa 

je v umetni komi, a strojevodja je 
na psihiatriji, pod stalnim nadzor-
stvom zdravnikov, ker stalno vpije: 
»Ali bi se bil lahko izognil nesreči?« 
Ta zgled nam kaže, kako hude po-
sledice lahko nastanejo, če se ne dr-
žimo zemeljskih predpisov. 

Še težje posledice nastanejo v na-
šem duhovnem življenju, če omalo-
važujemo Božje in cerkvene zapove-
di. Zato je Bog postavil znake – deset 
zapovedi, in največji ter najvažnejši 
znak: ljubezen do Boga in do bli-
žnjega. Če se v življenju držimo teh 
zapovedi, potem bo naša vožnja na 
tem svetu srečna in blagoslovljena; 
če ne, lahko pride do hude škode za 
našo dušo in naših bližnjih. Posebno 
nevarni so grehi, ki so proti naravi. 
Že onesnaževanje okolja in nevarno 
segrevanje ozračja – tako imenova-
ni učinek tople grede, kažejo, kako 
potrebno se je držati ne le Božjih in 
cerkvenih zapovedi, ampak tudi na-
ravnih zakonov, saj se bomo drugače 
Zemljani na naši materi Zemlji kratko 
malo zadušili. Tako je tudi pomemb-
no, da se držimo Božjih, cerkvenih in 
naravnih zapovedi tudi na področju 
naše duše. Silno so tu nevarni grehi 
proti življenju, proti naravi uravnava-
nja rojstev, razne parade in podobno. 
Bog sicer skesanemu grešniku odpu-
šča vedno, ljudje (iskreno) redko, na-
rava pa nikoli. Nam že kaže zobe, pa 
se še ne spametujemo. 

Zato je prišel Jezus, da nam poka-
že svojo ljubezen in spravi človeštvo 
z Bogom. Iz ljubezni do nas grešni-
kov je postavil sveto spoved, v kateri 
se lahko pomirimo z Bogom in bli-

žnjim, pa tudi sami s seboj in najde-
mo dušni mir. 

»Otroci so naše največje bogastvo!« 
Na koncu maše je duhovnik zbranim 
vernikom sporočil izvirno voščilo – 
črkostih s prošnjo, da ga posreduje-
jo zlasti mladim družinam. Vsebuje 
spodbudo za sprejemanje nerojenih 
otrok, ki jih ogrožajo v njihovih pravi-
cah bolj, kot so bili ogroženi nedolžni 
otročiči pod kraljem Herodom, ki jih je 
dal pobiti v svoji oblastiželjnosti. Da-
nes namreč to hudodelstvo izvršujejo 
ne tuji vladarji ali najemniški vojaki, 
ampak lastni starši in zdravniki, ki jih 
plačujemo davkoplačevalci. 

Otroci so torej naše največje boga-
stvo. Kadar trkajo na naše duri, pa so 
morebiti včasih tudi breme. Nekateri 
se zato niti ne rodijo. Pesem »Nero-
jenemu otroku« spodbuja matere in 
očete ter vse prijatelje in znance, da 
po svojih močeh pomagajo, da bodo 
otroci še naprej prihajali med nas. Če 
hočemo kot narod obstati, so ravno 
otroci jamstvo. Ob teh božičnih dneh 
se spominjamo Deteta, ki se je rodilo 
v skrajni revščini in je bilo že od začet-
ka ogroženo. Podobno se godi tudi 
danes nerojenim otrokom. Pomagaj-
mo materam, da jih lažje sprejmejo. 
Potem bo upanje zopet zacvetelo. 

 
Niso dali ti pravice
Enkrat da na svet privekaš;
Rajši so te umorili – 
Oh, kolike li krivice!
 
Jezus je prijatelj malih
Enkrat k sodbi bo poklical
Neusmiljene krvnike:
»Eno bi rešili dete!«
 
Mar vesoljstvo neizmerno
Uro je božično bilo? 
Ona je razveselila 
Tebe, mene, ljudstvo verno!
 
Radost diha stvarstvo celo: 
Obrnimo srca k Bogu!
Ko zavlada mir na zemlji,
Upanje bo zacvetelo. 
 

Janez Jelen

Ministrant 

David vedno

 veselo služi Bogu.Spominsko slikanje na »slovenski« polnočnici Jaslice in udeleženci v cerkvi sv. Dominika Savia

V Mužlji je bila polna cerkev pri večerni »polnočnici«.

Otroci prinašajo kip deteta Jezusa v jaslice.

Mužljanski mladinski vokalno-instrumentalni zbor Don Bosko,

ki poje med polnočnico.
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Oglas sme obsegati največ 50 besed. Cena 
oglasa je 20 EUR za enkratno objavo. Ce-
loletna 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.

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. 

Prodamo dvosobno stanovanje v Mariboru – na Taboru. Vselitev je možna takoj. 
Pozneje je možen tudi dokup enosobnega stanovanja. Vse drugo po dogovoru 

na telefon 0049-160-94627866.

 Lloyd DOUGLAS Z G O D B A

Se nadaljuje

Diana pa ni pokazala, da je utrujena; ostala je 
ob starem možu, kar je tega zelo razveseli-
lo. Prijela ga je pod roko ter pustila, da jo je 

popeljal v svojo osebno sobo. Tam je zdrknil Tiberij 
v udoben naslonjač, Diana pa si je pritegnila lahek 
stol, sedla ter z nežnimi rokami objela dedu izmo-
zgana kolena.

Tako lepo je od njega in tako čisto po njegovem, 
da jo je poklical, je rekla in ga mehko pogledala. In 
kako zdrav da je videti! Zdaj bo lahko kmalu spet 
vsak dan sedel na soncu in nadzoroval, seveda, spet 
kako novo gradnjo. Le kaj bo letos zraslo? Morda ka-
ka nova vila? 

»Da,« je odvrnil ljubeznivo cesar, »nova, prav po-
sebno lepa vila.« Počakal je in oči so se mu premi-
šljeno zožile. »Najlepša od vseh! Pa komu bo na-
menjena? Ljubki, prijazni Diani!« Ni izdal, da se je 
tega domislil šele ta trenutek; delal se je, kakor bi bil 
razkril načrt, ki ga je na skrivnem že dolgo pestoval.

Diani so žarele oči. Ljubeče je gladila dedu rjave, 
stare roke in tiho čebljala, da je najboljši dedek, kar 
jih je kdaj bilo.

»In ti, otrok moj, mi boš pomagala izdelati načrt,« 
je toplo naznanil Tiberij.

»Si me zato poklical?« je vprašala Diana.
Starec se je pomenljivo smehljal, rekel pa je le:
»O tem bova govorila jutri.«
»Potem bom pa takoj legla,« je dejala Diana in 

skočila pokonci. »Smem jutri s teboj zajtrkovati, stari 
oče?«

»To bi bilo pa preveč, ljuba moja. Saj moraš biti 
utrujena. Zajtrkujem že ob prvem svitu.«

»Bom pa še jaz!« Mehko ga je pogladila po laseh. 
»Lahko noč!« upognila je koleno, pozdravila po pred-
pisih in se spoštljivo pomikala proti vratom, kjer se 
je še enkrat posmejala ter našobila ustnice v poljub.

Ostareli rimski cesar je bil presrečen.
***

Bleščeč dan je bil in opoldanska ura. Tiberij že 
dolgo ni bil tako dobre volje. To dekle tako prožne-
ga duha mu je spet spodbudilo življenjsko silo. Od 
zadnjega srečanja je začuda dozorela. Njena pre-
kipevajoča mladost je delovala na Tiberija skoraj 
kakor na mladeniča. Ko bi si bila Diana zaželela od 
njega ves otok Capri, bi ji bil željo brez obotavlja-
nja spolnil.

Po jutranjem prigrizku sta stopala po senčni poti. 
Diana je prekipevala od živahnosti, cesar pa je v san-
dalah drsal s kratkimi koraki in s še krajšo sapo. Da, je 
zagotavljal, tam gori bo dovolj prostora za prelepo 
vilo. Tega čudovitega razgleda ne bo nikoli mogoče 
zazidati. Ustavil se je in, opiraje se Diani na roko, s tre-
sočo se palico kazal proti obali. Zjutraj bo zagledala 
Vezuv, nato pa bodo v sončnem siju zažarele blešče-
če strehe Pompejev in Herkulanuma. – Na nasprotni 
strani leži zasanjani Sarentum. S svojega okna bo 
lahko videla, kaj se tam dogaja.

Diana je opazila, kako majava je bila starčeva hoja, 
in predlagala je, da bi se v gaju na vzhodnem robu 
še neposeljene Kvirinove vile malo odpočila. Tam sta 
nekaj časa molče sedela in Tiberij si je nabiral novih 
moči.

»Prava lepotica si postala, Diana,« je spet začel ce-
sar. Njegov suhi obraz je bil skremžen in čeljust mu je 
krčevito šklepetala. »Se boš pač kmalu omožila, kaj?«

Diani je zamrl veseli smehljaj in povesila je trepal-
nice, stresla bleščeče črne kodre in lahno vzdihnila.

»No, kaj pa je?« je vprašal Tiberij in nestrpno tolkel 
s palico po tlaku. »Si mar nesrečno zaljubljena?«

»Zakaj bi ti ne povedala, dedek?« je zašepetala in 
solze so ji zalile oči. »Ljubim Marcela.«

»No, ni kaj reči! To bi bila imenitna zveza. Vsa država 
nima vrednejšega moža od senatorja Galia. In z Lucijo 
sta prijateljici. Da, kar vzemi Marcela! Kaj pa te ovira?«

»Marcel,« je brezupno zamrmrala Diana, »je da-
leč proč, morda na leta. Poslan je bil za poveljnika 
v Minoo.«

»Minoo?« je vzkliknil cesar in planil pokonci. »Mi-
sliš s tem tisto umazano, okuženo podganjo luknjo v 
Palestini? Kdo ga je poslal tja?«

»Princ Gaj!« je izbruhnila Diana.
»Gaj?« Tiberij je skočil na noge in zamahnil s palico 

po zraku. Oči so mu bliskale od jeze. 
»Ta ponesrečeni, zapiti, divji norec! Kako je mogel 

storiti kaj takega sinu Marka Lukana Galia! Postaviti 
ga v Minoo! Nezaslišano! – Daj, pojdiva nazaj v vilo. 
Gaj bo zvedel za svojega cesarja!«

Z vso težo se je naslonil na Diano in tratil slabotno 
moč v divjih izbruhih jeze, ko se je počasi pomikal 
proti Jupitrovi vili, včasih pa je zmerjanje in vrešča-
nje zabelil s tako duhovito ali mastno kletvico, da je 
bila Diana bolj začudena kot v zadregi. Že pogosto je 
videla cesarja razkačenega, toda nikoli še ni doživela 
njegovih divjih izpadov. Krožile so govorice, da se mu 
v skrajni razburjenosti za nekaj časa omrači um in da 
tedaj laja kakor pes in se celo zgodi, da tudi popada.

Tiberij ni poslušal Diane, ki mu je prigovarjala, naj 
malo počije, temveč je že v stebrišču na ves glas kli-
cal pisarja. Ducat služabnikov je ustrežljivo prihitelo, 
toda ostali so v spoštljivi razdalji. Nazadnje se je Diani 
posrečilo spraviti cesarja, ki se je penil od jeze, v atrij, 
kjer ga je prepustila skrbi njegovega osebnega stre-
žaja. Nato je odhitela v svojo sobo, padla na posteljo, 
skrila obraz v blazine in bruhnila v živčen smeh, ki se 
je nazadnje prelil v jok.

Čez čas si je uredila obraz in lase, smuknila po ho-
dniku in potrkala na materina vrata. Previdno jih je 
odprla. Pavla jo je z mevžastimi očmi zaspano po-
gledala.

»Mati!« Diana je sedla na rob postelje. »Pomisli, 
poklical bo Marcela domov!«

»No, no,« je rekla Pavla, ki se je počasi dramila. »Saj 
si imela v načrtu, da to od njega dosežeš, mar ne?«

»Da, pa je vendarle sijajno, ne?« je vztrajala Diana.

»Že, če bo le držal besedo. Svetujem ti, pazi, da ne 
bo pozabil.«

»O ne, to pot že ne! Še nikdar nisem videla tako 
jeznega človeka. O, mati, ti bi ga morala videti! Stra-
šen je bil!«

»Verjamem. Saj sem ga že doživela.«
»No, kljub vsemu,« je rekla Diana, »je vendarle do-

ber možak!«
»Star norec!« je zamrmrala Pavla sama sebi.
Diana je pritisnila obraz na materine prsi. »Marcel 

se vrne,« je kakor zamaknjeno šepetala. »Gaj bo div-
jal, ker se tako prezirajo njegovi ukazi – toda, ali ne, 
nasprotovati ne more?« Ko Pavla ni takoj odgovorila, 
je Diana plašno vprašala: »Ali pa le, mati?«

»Za zdaj ne.« V Pavlinem glasu se je skrivalo svari-
lo. »Toda ne smemo pozabiti, ljuba moja, da je Tiberij 
zelo star. Zdaj divja in nori, po dveh urah pa ne bo 
več vedel, kaj ga je razburilo. In njegova smrt ni več 
daleč.«

»Bi postal tedaj cesar – Gaj?« je zaskrbljeno vpra-
šala Diana.

»Nihče ne ve, ljuba moja.«
»Cesar Gaja sovraži! O, ko bi ga bila slišala!«
»Da, toda to še ne pomeni cesarske moči. Nasle-

dnika bodo imenovali Julija in njena družba. Morda 
to ne bo Gaj. Julija se z njim pogosto prepira.«

»Že večkrat sem razmišljala, če bi Tiberij ne mogel 
postaviti za cesarja očeta. Vem, da ga ceni.«

»Ne kaže niti ena proti tisoč.« Pavla je odklonilno 
zamahnila.

»Toda oče je vendar pomemben mož.«
Pavla je s posmehom prikimala. »Pomembni ljudje 

ne postanejo nikdar cesarji, Diana,« je grenko pripo-
mnila. »Tvoj oče ne pride v poštev. Ne zna se pretvar-
jati. Pogumen je in pravičen. In ne muči ga božjast ... 
No, pametneje je, če greš in poskrbiš, da bo pismo 
odposlano.«

Diana je napravila par korakov, se spet vrnila in se-
dla s skrivnostnim smehljajem nazaj na rob postelje.

»No, na dan s stvarjo,« jo je bodrila Pavla. »Je mar 
skrivnost?«

»Mati, meni bo sezidal veliko vilo!«
»Nesmisel,« je zamrmrala Pavla s srditim trzljajem 

okrog ust. »Do poldneva bo na to pozabil. Upajmo 
vsaj! Kar zamisli si, da bi morala tukaj živeti.«

»Z Marcelom, je mislil cesar.«
»In kaj naj Marcel tu počne?«
»O tem pa nisva govorila.«
Pavla je lahno pogladila hčerko po laseh. »Nikar 

ne začenjaj več tega pogovora. Kar pusti ga, naj 
govori. Obljubi mu, kar bo hotel. Saj bo spet poza-
bil. Ni ti treba vile na Capriju. Saj si vendar ne boš 
želela, da bi moral živeti Marcel v tej okolici, tako 
prepojeni s sovraštvom. Z njegovim značajem bi 
postala že ob tednu vdova. Zdaj pa pojdi, otrok! 
Skrbi, da bo pismo odposlano!«

Njegova suknja – Šesto poglavje
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TRIJE 
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Mirko pride k župniku in ga prosi, naj ga ta 

zaposli. Župnik ga vpraša: »Si poročen?«
»Ne, nisem,« odgovori Mirko, »ampak sem 

kljub temu v življenju veliko pretrpel.«


Policist ustavi voznika zaradi prehitre vožnje in 
ga vpraša:
»Ali veste, kaj ste storili narobe?«
»Vem! Prepozno sem vas zagledal.«


Zdravnik pregleda pacienta in reče: »Še dobro, 

da ste prišli k meni. Vaše srce je zelo slabo.«
»In kaj bi bilo, če ne bi prišel k vam?«
»Še naprej bi živeli v prepričanju, da ste 

popolnoma zdravi.«


Blondinka razlaga prijateljici: »Z očali vred 
imam 59 kg.«

»Kaj pa brez očal?« zanima prijateljico.
»Ne vem, ne vidim ...«


Vpraša babica taksista: »Koliko dolgujem za 

vožnjo?«
»Deset evrov,« odgovori taksist.
Babica mu da pet evrov. »Ne pet, deset,« reče 

taksist. 
Babica odgovori: »Ja, sine, saj si se tudi ti 

peljal.«


Oče zdravnik reče svoji hčerki: »Si povedala 
svojemu fantu, da se mi zdi, da ni pravi zate?«

»Sem, očka.«
»In kaj je rekel?«
»Da to ni tvoja prva napačna diagnoza ...«


»Tone, se bojiš medvedov?«
»Niti malo. Eden mi je prav v tem gozdu rešil 

življenje.«
»Ali res? Kako?«
»Šel je mimo mene in me pustil pri miru.«


»Jutri bo v šoli cepljenje. Glejte, da boste 

umiti,« učitelj opozori učence. 
Janezek dvigne roko: »Rad bi vprašal, ali nas 

bodo cepili v levo ali desno roko.«

K R I Ž A N K A

M A L O  Z A  Š A L OSlovenske razglednice

Prešernov trg, Ljubljana. Foto: Tatjana Splichal
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