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D

ejstva so razpoznavno izhodišče za pogled in navdih v prihodnost razumnega načrtovanja in idej v prihodnje obdobje. Tako velja tudi za slovensko
duhovno spremstvo slovenskih kristjanov v Evropi. Zelo različne so razmere
v posameznih državah, kjer so naseljeni naši rojaki tako številno, da je treba odgovorno načrtovati slovesnko duhovno oskrbo tudi v prihodnji čas. Pri tem se držimo poudarkov, ki so
se zdeli razumni pred desetletjem ali več. Razmere pa se spreminjajo hitreje, kot jim moremo slediti
s svojimi razmišljanji in načrtovanji, žal včasih brez potrebnega preverjanja. Najbolj sočasno se na
spremembe odziva ekonomija, politika nekoliko vase zaverovano in previdno, v Cerkvi smo pri tem
še najbolj počasni. Omejuje nas stoletno uveljavljeno in preverjeno pravilo, da je nujen čas preverjanja, ki naj traja, dokler ne najdemo neke jasne izhodiščne stvarnosti.
To je razumno načelo in tudi ni, kajti ta način razpoznavanja nalog je naletel v preteklih stoletjih
na veliko priznanje, saj se ni zapletel v trenutne nepomembnosti, omogočil pa je tudi velike kontroverzne, v določenih primerih tudi revolucionarne odzive predvsem od dobe racionalizma naprej. To
stanje med dvema načelnima držama je treba razčleniti bolj natančno, kakor nam dovoljuje prostor
v tem uvodniku. Tu naj bo le nakazano, kar moramo nekje drugje bolj natančno razdelati, za cerkveno pastoralno načrtovanje med današnjimi slovenskimi izseljenci v Evropi.
Dejstva ta čas niso obetavna. V Nemčiji se bo letos ukinjena najmanj ena slovenska katoliška župnija. Prostor celotnega Porurja in Vestfalije bo ostal na jesen brez rednega slovenskega duhovnika.
To še ne pomeni, da ne bo rednih obiskov in osnovne oskrbe za vernike v slovenskem jeziku, bo
pa vse to zelo okrnjeno v primerjavi z dosedanjim stanjem. Slovenska katoliška razpoznavnost bo
poslej odvisna veliko bolj od slovenskih skupnosti samih, kako se bodo uspele organizirati in samostojno dokazati svojo živo prisotnost. Za to bomo poskušali najti vsako možno podporo tudi s strani
slovenske dušnopastirske oskrbe v Nemčiji. Pogovori s krajevnimi škofijami so ta čas v polnem teku.
Razmere so se spremenile v vseh državah EU, kjer je do sedaj vzpostavljena redna pastorala Slovencev. Vzemimo si pred oči še Anglijo, ki se ta čas intenzivno spopada s svojim izstopom iz Evropske zveze. Dnevna poročila postavljajo v ospredje ekonomijo in politične apetite. Vzporedno pa se
iščejo prave rešitve tudi za obrobne pojave, kot so manjše migracijske skupine. V Angliji je po uradnih ocenah iz Slovenije okrog 5000 slovenskih državljanov. Število je dovolj razpoznaven podatek
tudi za načrtovanje duhovne oskrbe. Kako bomo uspeli odgovoriti na to vprašanje, je odvisno tudi
od uspešnosti reševanja statusa Slovenskega doma v Londonu in nadalejvanja njegovega poslanJanez Pucelj
stva v dobro rojakom na Otoku v prihodnji čas, ki se trenutno zdi precej negotov.

DUHOVNIKOV,

DIAKONOV

IN

PASTORALNIH

ANGLIJA

FRANCIJA

NEMČIJA

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA LONDON
62, Offley Road, LONDON SW9 OLS
T/F (*44) 020. 7735 6655
http://www.skm-london.org.uk
župnik: Stanislav Cikanek
e-naslov: cikanek@skm-london.org.uk

DELEGATURA – AUMÔNERIE NATIONALE DES
SLOVÈNES DE FRANCE
Moulin de Thicourt, 57380 THICOURT
Tel – Fax (*33) 03. 8701 0701
e-naslov: kaminjoseph@aol.com

KOORDINACIJA DUŠNEGA PASTIRSTVA
SLOVENCEV PO SVETU
govorec: msgr. Janez Pucelj
Liebigstr. 10, 80538 München
T (*49) 089.2193 7900, M 0173.9876 372
F (*49) 089. 2193 79016
e-naslov: jpucelj@msn.com

AVSTRIJA
SLOVENSKI PASTORALNI CENTER DUNAJ
Einsiedlergasse 9-11, 1050 WIEN
M (*43) (0)660-657-94-33
duhovnik: Matija Tratnjek
e-naslov: info@spc-dunaj.net
www.spc-dunaj.net
SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA GRADEC
Mariahilferplatz 3, 8020 GRAZ
T (*43) 0316. 7131 6924
župnik: p. mag. Jože Lampret OFMConv
PREDARLSKO
oskrbuje: mag. David Taljat (glej Švica)
SLOVENSKA KAT. MISIJA ŠPITAL
Drau Marienkapelle, Villacherstr., SPITTAL
župnik: mag. Jože Andolšek
Št. Primož 65, 9123 Št. Primož
T (*43) 042. 3927 19
BELGIJA, NIZOZEMSKA IN LUKSEMBURG
SLOVENSKI PASTORALNI CENTER BRUSELJ
Av. de la Couronne 206
1050 Bruxelles / Ixelles
T (+32) 02. 64 77 106
M (*32) 0489. 783 532
župnik: dr. Zvone Štrubelj
e-naslov: zvones@gmx.de
SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA EISDEN
Guill. Lambertlaan 36, BE 3630 EISDEN
T/F (*32) 089. 7622 01
kontaktna oseba: Nežka Zalar,
M (*32) 472. 2682 00
e-naslov: nezka@scarlet.be

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA PARIZ
3, Impasse Hoche, 92320 CHATILLON
T (*33) 1 42 53 64 43,
župnik: dr. Zvone Štrubelj (glej SPC Bruselj)
diakon Ciril Valant: 32, rue de la Guilloire,
78720 La Celle les Bordes. Tel: 01 34 85 26 66
e-naslov: valant.ciril@wanadoo.fr
SLOVENSKA KAT. MISIJA MERLEBACH
14, r. du 5 Decembre, 57800 MERLEBACH
T (*33) 03. 8781 4782,
T mlin (*33) 03. 8701 0701
župnik in delegat: Jože Kamin,
e-naslov: kaminjoseph@aol.com
SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA NICA
6, rue Vernier, 06000 NICE
T (*33) 4. 9388 5851, F (*33) 4. 9388 5851
župnik: Štefan Čukman
e-naslov: scukman@club-internet.fr
HRVAŠKA
SLOVENSKA KAT. SKUPNOST ZAGREB
oskrbovana iz Slovenije. Informacije:
dekan Anton Trpin, T (*386) 07 338 00 15
Trubarjeva 1, 8310 Šentjernej
e-naslov: zupnija.sentjernej@rkc.si
ITALIJA
SLOVENSKA KATOLIŠKA SKUPNOST RIM
Via Appia Nuova 884, 00178 ROMA
T (*39) 06.7184 744, F 06. 712 99 910
SLOVENSKA KAT. SKUPNOST MILANO
cerkev Corpus Domini, ul. Canova 4
informacije: Karel Bolčina, M (*39) 338 195 8889
e-naslov: donkarel@tiscali.it

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA BERLIN
Kolonnenstr. 38, 10829 BERLIN
M (*49) 175.2462 425
župnik: Izidor Pečovnik
e-naslov: info@skmberlin.si
SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA ESSEN
Bausemshorst 2, 45329 ESSEN
T (*49) 0201. 3641 513
T/F (*49) 0201. 3641 804
www.slomisija-essen.de
župnik: Alojzij Rajk
M (*49) 0173 340 82 95
e-naslov: alojzijr@gmail.com
SLOVENSKA KAT. ŽUPNIJA FRANKFURT
Mathildenstr. 30 a, 60599 FRANKFURT
T (*49) 069. 6365 48, F 069. 6330 7632
www.skg-frankfurt.de
župnik: Martin Retelj
e-naslov: martin@skg-frankfurt.de
SLOVENSKA KAT. MISIJA MANNHEIM
Römerstrasse 32, 68259 MANNHEIM
T (*49) 0621. 285 00, F 0621. 7152 106
www.skm-mannheim.de
župnik: Janez Modic
e-naslov: janez@skm-mannheim.de
SLOVENSKA KAT. MISIJA STUTTGART
Stafflenbergstr. 64, 70184 STUTTGART
T (*49) 0711. 2328 91, M 0178. 4417 675
F (*49) 0711. 2361 331
www.skm-stuttgart.de
župnik: Aleš Kalamar
T (*49) 0711. 5489 8064, M 0176. 8450 9228
e-naslov: aleskalamar@gmail.com
SLOVENSKA KAT. MISIJA AUGSBURG
Ottmarsgäßchen 8, 86152 Augsburg
T/F (*49) 0821. 979 13, M 0173.5937 313
župnik: Roman Kutin
e-naslov: roman.kutin@gmx.net

marec 2019 NAŠA LUČ

SODELAVCEV

V

EVROPI

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA ULM
Neunkirchenweg 63 A, 89077 ULM
župnik: Roman Kutin (glej Augsburg)
SLOVENSKA KAT. ŽUPNIJA MÜNCHEN
Liebigstr. 10, 80538 MÜNCHEN
T (*49) 089. 2219 41, F 089. 2193 79016
www.skgmuc.com
e-naslov: slowenischsprachigemission.muenchen@erzbistum-muenchen.de
www.skm-muenchen.de
župnik: Janez Pucelj; T (*49) 089. 2193 7900
e-naslov: jpucelj@msn.com
župnik v pokoju: Marjan Bečan
e-naslov: mbecan@erzbistum-muenchen.de
pastoralni sodelavec Slavko Kessler
e-naslov: skessler@ebmuc.de
diakon Ralph Prausmüller
e-naslov: ralphprau@gmail.com
SRBIJA
SLOVENSKA KAT. SKUPNOST BEOGRAD
Župa sv. Cirila i Metoda
Požeška 35, 11030 BEOGRAD
T (+381) 11 30 56 120
MT (*381) 665 105 509
župnik: Lojze Letonja CM
e-naslov: lletonja@gmail.com
ŠVEDSKA
SLOVENSKA KAT. MISIJA GÖTEBORG
Parkgatan 14, 411 38 GÖTEBORG
T/F (*46) 70 827 8757
T (+46) (0)31 7115421, M (+46) (0)708 278757
www.slovenskamisija.se
župnik: Zvone Podvinski
e-naslov: zvone@kristuskonungen.se;
zvone.podvinski@rkc.si
ŠVICA-LIECHTENSTEIN
SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA ZÜRICH
Naglerwiesenstrasse 12, 8049 ZÜRICH
T 0041 (0)44 301 31 32, M 0041 (0)79 7773 948
spletna stran: www.slomisija.ch
župnik: mag. David Taljat
e-naslov: slomission.ch@gmail.com

3

Lenart RIHAR

POGOVOR

Med civilizacijo in barbarstvom
Pogovor s prof. Justinom Stanovnikom

O

bjavljamo del pogovora iz jubilejne stote številke Zaveze z nedavno umrlim Justinom Stanovnikom. Gre za velikega Slovenca in Evropejca,
čigar misel po mnenju dr. Janeza Zdešarja in drugih, ki
poznajo njegovo delo, sega v sam svetovni vrh. Njegovi
odgovori niso prav lahki, a pozoren bralec bo za trud
poplačan. Nadškof dr. Anton Stres je v pridigi na pogrebu, ki je bil 4. februarja letos na ljubljanskih Žalah,
o pokojnem profesorju med drugim dejal: »Njegovo
razumevanje tega, kar se je dogajalo pred desetletji in
kar se tako ali drugače dogaja še danes, gre vedno pod
površinski videz, v globino, seže do filozofije in teologije
zgodovine, do metafizike – če metafizika pomeni tisto,
kar je onstran fizičnega, vidnega, otipljivega – do tistih
temeljnih in trajnih, večnih vrednot in resnic, za katere
je šlo in še danes gre in ki jih opazovalec, ki ostaja na
površinski ravni golih dogodkov, ne more zaznati.«
> Spoštovani gospod Justin, spominjam se vaših besed, da vas je kot človeka odločilno
oblikovala pot proti teharskemu koncentracijskemu taborišču. Kaj se je pravzaprav takrat dogajalo okoli vas in kaj v vas?
Pot od celjskega kolodvora do teharskega taborišča pod Bukovžlakom pod Sv. Ano ni tako dolga – človek bi ji prisodil kake tri ure hoje – naša
skupina, ki jo je vlak pripeljal z velenjske strani na
celjsko postajo kmalu po deveti uri, pa je do prvih
barak prišla ne veliko pred peto popoldne.
Vmesnega časa nismo porabili samo za hojo, nekaj so ga boljševiki porabili tudi za izvedbo sprejemnega ceremoniala, ki je obstajal iz koridorjev, ki so
jih zgradili partizani s koli, v dveh vrstah od tovornih
vagonov do postajnega preddverja. Tu smo morali
poleči po tleh in ob tem govoriti, da »poljubljamo
zemljo, ki smo jo izdali«. Tudi to ni trajalo ne vem kako dolgo, ker so kmalu spet prišli in ukazali oficirjem,
da vstanejo, in jih posebej odpeljali v Bukovžlak, mi
pa smo čakali, da se je ulica spraznila, nato pa začeli
isto pot, ki je, kot rečeno, trajala tja do petih. Vmes se
je dogajalo marsikaj. Tisti med našimi spremljevalci,
ki so hoteli dokazati, da posebej razumejo vlogo, ki
jim je bila zaupana, so zdaj pa zdaj izbrali katerega
od nas in se z njim kje stran od poti »zabavali«, kakor
jih je naučila šola, ki so jo zdaj že nekaj let imeli za
seboj. Mene se ni nobeden dotaknil, ne na tej poti in
ne pozneje v taborišču.

> Koliko ste na Teharjah lahko računali na preživetje?
Teharsko taborišče je bil prostor, kjer se je s tabo lahko zgodilo karkoli. Počasi smo prišli do zaključka, da bodo boljševiki pustili živeti samo mladim, ki še niso dosegli 18. leta in niso bili več kot
eno leto pri domobrancih. Ko so nekateri domobranci za to izvedeli, so si hoteli rešitev zagotoviti
tako, da so prirejali svoje podatke. Eden teharskih
mladoletnikov mi je nekoč povedal naslednjo
zgodbo. Nekega večera se je, že potem, ko se je
znočilo, vračal od zaslišanja v posebej za to določeni baraki v svojo barako in potem, še preden je
zavil v svojo smer, na cesti, ki je peljala iz taborišča, zagledal vrsto kamionov, ki so tam čakali, da
odpeljejo. Ob njih pa so stali, oblečeni samo v perilo, zelo mladi fantje, ki jim je bilo skupno to, da
so vsi jokali. Vsi so bili samo, kot smo rekli, samo
v perilu in so tam jokali. Moj pripovedovalec jih je
nekaj poznal in vedel, zakaj jokajo.
> Ko se današnjemu človeku nekoliko izraziteje
strese življenje, ga nemudoma rešuje s pomagali od psihologizmov do kemikalij. Vi ravno
ne idealizirate predvojnega življenja, a vseeno ni dvoma, da so tiste generacije prenesle
več, da so bile iz drugačnega testa. Zakaj?
Ena od značilnosti življenja na deželi je bil vsepovsodni napor. Česarkoli si se že lotil, si vedel vnaprej, da bo povezano z delom – se pravi z naporom.
To ni veljalo samo za tiste, ki so kopali in orali, ampak tudi za pastirje in pastirice, ki so varovali njive
in pridelke na njih pred živino, ki so jo pasli; tudi za
še nedorasle otroke, ki jim je bilo naloženo, da po
njivi pobirajo odpadno klasje ali kaj drugega, njihovim letom primerno. Skoraj ni bilo dela ne opravkov, ki ne bi bili združeni z naporom. Napor je zato
dobil značaj vsepovsodnosti, tako kot na primer
težnost. A čeprav je bil napor napor, se mu zares ni
nobeden izogibal. Rezerviranost do napora bi bila,
če bi se ji človek vdajal, nevarno blizu rezerviranosti
do samega življenja. To se je s časom uveljavilo kot
nekakšno globinsko stanje. Danes je seveda drugače. Značaja vsepovsodnosti nima več ne delo ne
opravki. Njihovo mesto je prevzela skrb.
Tu pa je treba poskrbeti za pripombo. Z naporom na hrbtu je bil človek vseeno v območju ob-
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vladljivega; s skrbjo, ki se naseli v glavi, s skrbjo,
ki jo nosi v sebi, pa je človek sredi presežnega, se
pravi neobvladljivega napora.
> Kako bi v nekaj stavkov skrčili človeško-duhovno popotnico, s katero ste dočakali začetek vojne? Je bil v tej formaciji sploh kak
moteč dejavnik? Sta bili družina in Cerkev s
svojim naukom povsem harmonični?
Družina in Cerkev sta bili – in sta še sedaj – različni ustanovi. Prva je skrbela, in še skrbi, za človekovo
umestitev v svet in mu zagotavlja osnovno biološko
in zgodovinsko družbenost. Cerkev pa ga s svojim
oznanilom in svojo tedensko obnovo opominja na
presežni smoter njegovega obstajanja. Družina in
Cerkev sta bili v Sloveniji dve zgodovinski izhodišči,
iz katerih so prihajali impulzi, ki so človeka vzdrževali v območju obeh njegovih ontoloških danosti.
Če si v nedeljo popoldne stopil v domačo
hribovsko cerkev, je bilo nekaj povsem naravnega, da si tam zagledal koga iz katere od sosednjih
hiš, ki se je domislil, da mora, zase in za svoje, še
za en teden zagotoviti Božjo pomoč. Dopoldanska maša je bilo kolektivno dejanje, tu pa je bilo
mogoče stopiti do Boga po zasebni poti.
> Ljudem, ki na lepem trdijo, da je moški lahko tudi
ženska, bo težko dopovedati, da je imel slovenski
človek v sebi ves naravni in idejni odpor do okupatorja. Kako je med vojno šlo skozi slovenske
duše razvpito »sodelovanje« z agresorjem?
»Sodelovanje« z okupatorjem je treba pojmovati in ocenjevati v luči temeljnega dejstva, ki določa drugo svetovno vojno. Ta ni bila, kakor prva,
samo meddržavna vojna, ampak jo lahko razumemo samo tako, da ji priznamo status evropske državljanske vojne med evropskim političnim
konceptom, ki se je izoblikoval z razvojem evropske civilizacije, tako imenovano demokracijo, in
barbarskimi upori zoper to civilizacijo, ki so hoteli
uveljaviti totalitarni sistem.
Protislovnost slovenskega položaja pa je bila v
tem, da so Jugoslavijo, in s tem Slovence, napadli
nosilci vseh treh totalitarnih ideologij, ki so se izobliNAŠA LUČ marec 2019
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kovale v Evropi: fašizem, nacizem in boljševiški komunizem. Ker je bilo že od vsega začetka jasno, da
bosta fašizem in nacizem s svojim državnim nosilcem vred premagana od sil demokratičnega tabora
na svetovnih bojiščih, je bilo ne samo smiselno, ampak tudi od narave stvari zaukazano, da so slovenski
demokrati svojo obrambo pred boljševiki legalizirali. Z okupacijo se pravo namreč ne konča povsem
in se obramba človekovih pravic ne konča povsem.
Navedeno stanje je sicer sestavljeno in zapleteno,
a ne nerazumljivo, zato za pogovor med normalno
razvitimi ljudmi nima smisla razlage širiti in detajlirati. Avtentično delujoče »slovenske duše« s takim »sodelovanjem« niso mogle imeti težav, čeprav ne sme
biti dvoma, da je bilo tudi za take duše tako stanje
žaljivo. Negativnost boljševiškega nastopa pa je že s
tem, da so Slovence prisilili v tak položaj, dokazana.

> Zdi se, da nekaterim zgodovina vnaprej odpušča …
Naši zgodovinarji bi morali kar naprej govoriti
o tem, kako so nas Britanci varali, v resnici pa tudi
Američani. Pomembno se jim je zdelo samo to, da
bi se jim v celoti dali na razpolago. Naslednje so bile
besede Mihailovića angleškim odposlancem: »Vi bi
se borili do zadnjega Srba.« V nas bi moralo vstopiti
dejstvo in tam ostati. Da so nas varali; da so nas varali kot narod in da je to velika žalitev. Mi smo imeli
preko londonske begunske vlade z njimi zavezniške
odnose. V Atlantski listini so se Američani in Britanci
avgusta leta 1941 v nekem kanadskem zalivu zavezali, da bodo po vojni spoštovali ugovor vsakega
naroda, če ne bo zadovoljen z oblastjo, ki so jim
jo predlagali. A so že v Teheranu decembra 1943 s
Šubašićem izrinili legitimne upornike na Balkanu.

> Ali je bil umik čez Ljubelj tudi osebna odločitev ali vam je bila ta kot vojaku prihranjena?
Čez Ljubelj sem šel v sklopu armade, ki sem ji
pripadal. Civilisti so se z vozovi umikali po cesti mimo Sv. Ane. Mi, ki smo tedaj še imeli orožje, smo jih
spremljali. Spomnim se nekega poročnika iz Velikih
Lašč, ki nam je kazal skalne obronke na levi in desni
in nam razlagal, kako se bomo tam lahko branili s
kamni, če nam bo zmanjkalo municije. Mlade domobrance je njegova pripravljenost nemalo navdušila.

> Vsi imamo skušnjavo, da posebno težke dogodke poskusimo dati v poseben okvir, ki deluje kot blažilec: ah seveda, to je bila pač vojna,
to so bile deviacije takoj po vojni, ali: jah, saj
veste, tako je bilo v socializmu. Dejansko čas
vojne in čas miru prinašata različno življenje
in različne kriterije. Kje vi vidite nespodmakljiv
kriterij, ko presojamo zločin ali zločinski čas?
Narod mora v najhujših stiskah vztrajati pri
trezni oceni stanja, v katerem se je znašel. Če te
tepejo, moraš vedeti, da te tepejo. Če tvoje ljudi
množično ubijajo, se ne smeš pretvarjati, kot da
se to ne dogaja. Če si »drugorazreden«, ne smeš
hoditi okoli z lažnimi insignijami prvega razreda.
Če ljudje niso smeli govoriti slovensko – v pravem
pomenu te besede – je to pomenilo, da niso smeli
govoriti svojega maternega jezika, četudi so lahko
uporabljali slovenske besede – z vsemi posledicami, ki jih je to stanje imelo za narodovo dušo.
V času sužnosti je najpomembnejša zavest, da
si narod ohrani uvid v pristnost elite. Če je elita
skorumpirana, je treba to nositi v sebi in se tega
zavedati. In če se elita izrodi v lažno elito, če postane samo nadomestna elita, ki zaradi svojega
značaja ne more izvrševati svoje avtentične vloge,
se mora narod, ki hoče živeti, tega zavedati. Današnji čas ni brez bojazni za stanje, ki vlada v njegovi eliti. Če nadomestna elita ni v stanju opravljati
svoje vloge, se morajo v substanci naroda prebuditi sile, ki to vlogo s polno zavestjo vzamejo nase.

> Za mnoge je bil to odhod iz domovine za vedno.
Bolečine izgubljene domovine! Tu naj vas spomnimo na prizor, ki ga je posredovala gospa Zdenka Škof,
ki je kot zaščitnica slovenskih umetnikov v Kanadi
spremljala Nikolaja Jeločnika na njegovem prvem
obisku v Sloveniji. Mejo sta prestopila po svoje, v nekem gozdu, vsaj tako se spominjam iz nekega branja
ali poslušanja. Gospa Zdenka se je z neke gozdne poti
zagledala v daljave, ki so jo, zaradi nečesa pač, pritegnile. Ko pa se je prebudila iz svojega razmišljanja, je
v daljavi zagledala Nikolaja Jeločnika, kako stoji ob
neki bukvi in joka in joka. Ni mogel nehati, je pripovedovala gospa Zdenka, ni mogel nehati.
Pol stoletja neizpolnjenega hrepenenja!
> Ob Vetrinju je nujna kaka beseda o zaupanju
naših ljudi v Angleže …
Angležem smo nepremišljeno in preveč verjeli.
Premalo smo bili izobraženi, da bi bolj vedeli, da
so Britanci imperialen narod, ki ve, da morajo, pa
naj stane kar hoče, imeti v rokah vzvode pomembnejših moči. Njihovo tolikanj slavljeno gentlemanstvo je bila v resnici samo distanca do vsega, tudi
do vsakršne tuje usode. Slovenski demokrati smo
se bojevali za vse, ne samo za Slovenijo; tudi za
Evropo, a to ni stopilo v zavest nikogar, še najmanj
Britancev. Če boste kdaj vzeli v roke Perniškov
dnevnik, v katerem je ta imenitni gospod zvesto
opisoval iz dneva v dan življenje v Vetrinju, vam
bo kmalu jasno, kakšno spoštovanje so Slovenci s
svojim zadržanjem vzbujali na Koroškem. A to Britancev ni zadržalo, da jih ne bi na vsakem koraku
izdajali, nazadnje celo v smrt. Corsellis, britanski
delegat neke humanitarne družbe, je Slovence zelo hvalil. Nekje je zapisal: »Če Slovenci kam pridejo
in tam ne najdejo cerkve, jo nemudoma sezidajo.«
Toda vse to nikogar ni ganilo. Deset dni po našem
prihodu v Vetrinj je deževalo. Naši zasilni šotori, iz
desk in odej narejeni, so tako bili ves čas v blatu. In
kaj je Corsellis opazil? V svojem dnevniku se je čudil, da so kljub vsemu v nedeljo šli k maši v opranih
srajcah in zlikanih oblekah.
marec 2019 NAŠA LUČ

> Po izobrazbi ste klasični filolog – imate kaj
službenega staža tudi s tega področja, ali ste
poučevali le žive tuje jezike?
Ravnatelj dr. Franc Sušnik
se je na ljubljanski filologiji
pri klasičnem filologu dr. Milanu Grošlju zanimal za ljudi,
ki bi na klasičnem oddelku
gimnazije, ki jo je nameraval
ustanoviti na Ravnah na Koroškem, lahko realizirali njegove načrte. Tam sem tudi jaz
tri leta učil latinščino.
> Zakaj antika, zakaj »neuporabna« jezika? Bi ta študij izbrali še enkrat?
Antika, ki je ni brez klasičnih jezikov, je pogoj za razumevanje civilizacijskega
vzgona Evrope. Beda sedanje EU izvira očitno iz tega

Neštetokrat je pričeval za resnico.

umanjkanja. Brez Heraklita, brez Sokrata in Platona, brez dorskega stebra, brez grške tragedije
itd. itd. itd., bo neuresničeno globinsko razumetje
evropskega človeka in njegove vloge v svetu. Zamisel avtonomnega človeka se bo iz Evrope izselila. Caveat emptor!
Čisto lahko se zgodi, da se bo v naslednjem stoletju – če že ne prej – zgodovina naše civilizacije
prelomila. Preveč očitno je, da jo vodijo in zanjo
odgovarjajo ljudje, ki je ne razumejo, ki mislijo,
da je njena vrednost v zbiranju in razdeljevanju
»kohezijskih sredstev«. Da so tista reč, za katero v
Evropi v resnici gre – evropski milijoni.
> Je bil v ozadju vaše študijske izbire tudi pedagoški poklic? Ste radi poučevali?
Če se ne sliši predrzno, bi seveda povedal, da
mislim in z veseljem tudi povem, da sem bil rad
ali celo zelo rad učitelj. S posebnim veseljem se
spominjam nekih fantov in deklet iz Loške doline,
ki sem jih, bogve zakaj, posebej učil. Kaj takega
nisem videl ne prej, ne pozneje. Sedeli so tam, z
rokami na hrbtu – kaj takega nisem nikoli od nikogar zahteval – in me celo uro skoraj nepremično
gledali. Večkrat sem pozneje o njih premišljeval,
kakšno življenje je čakalo tiste nenavadno resne
fante in dekleta. Dajali so vtis, da si morajo zapomniti vsako besedo, ki sem jo povedal.
> V pogovoru za Slovenski čas ste govorili o
blesku v očeh dijakov, ki je v sedemdesetih
ugasnil … Je bil že takrat dosežen program
OF, da se ubije plemenit slovenski značaj?
Boljševiški načrt, da se polastijo narodove duše,
je bil preštudiran, dosleden in do kraja izdelan. Najbolj učinkovita je bila tista kretnja, ki ji pravimo polastitev jezika. Velika večina Slovencev pol stoletja
ni smela govoriti svojega jezika. Lahko so rabili svoje besede, a niso smeli iz njih delati svojih stavkov

Fotografiran v živinskem vagonu, s kakršnim je bil kot član slovenske narodne vojske
pripeljan v Celje.
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– predvsem ne o svetu, ki se jih je sklenil polastiti.
Če pa človek, ki je narejen zato, da misli, nenadoma
tega ne sme več početi, je v najboljšem položaju,
da se v njem zgodijo genetske mutacije, kot lahko
opazimo na kakih rastlinah ali živalih, ki so bile nekaj let ali nekaj desetletij izpostavljene drugačni ali
celo povsem drugačni klimi. Saj upamo, da ni nikogar več, ki ne bi poznal in priznal fraze, ki se glasi
»totalitarna poškodovanost«.
Če hočete kaj izvedeti o duhovnem stanju naroda, res ni zanesljivejšega terena, kot so oči mladih
ljudi: kako še reagirajo na kako Murnovo ali Kettejevo pesem ali na Cankarjevo Skodelico kave.
> Zdi se mi, da ste se že dotaknili sredice boljševizma. V čem je to tako poseben pojav?
Odkrito povedano. Za boljševizem vem, da
je poseben pojav. V čem je ta posebnost, pa ne
vem. Ne vem tega iz svojega izkustva, pa tudi taka knjiga mi ni prišla v roke, ki bi ji uspelo, da mi
to pove. Slutim le to, da je boljševizem neka poglavitna in celostna odločitev – nekaj, kar zadeva
in osvoji integralnega človeka. Pa tudi nekaj, kar
v svoji polnosti zadeva Boga. Včasih izpod njihovega peresa prihaja misel, da bi bili boljši oblikovalci zgodovine, kot je to bil Bog ali kot je Bog;
da bi njihov um bil v stanju oblikovati svet brez
pomanjkljivosti, brez hibe, brez zla. Jakobinec Saint-Just je zelo rad govoril o »srečnem človeku«.
»Le bonheur est une idee neuve en Europe.« Zato so
mislili, da smejo vse, da jim je vse dovoljeno. Toda
prav misel, da človek sme vse, prav za to misel je
čudno, da človeka ne prestraši, ko jo zazna v sebi.
Ruska Čeka, »rdeči meč«, je baje izdajala glasilo, ki
je že na zunaj prinašalo geslo: »Nam je dovoljeno
vse.« Ampak, kakor smo pravkar rekli, ta misel bi
človeku morala biti tuja; tako tuja, da bi ga prestrašila. Meni se zdi, da je misel, ki jo najdete v
Knjigi psalmov, mnogo bolj človeška, ker človeku
dovoljuje – pa tudi od njega zahteva – da ostaja
v svojih dimenzijah: »Glej prihajam, da izpolnim
Tvojo voljo.« Ta misel – ta prošnja – v celoti ustreza človeku in njegovim razsežnostim.
> In slovenska različica, kje se najbolj izrazi?
Boljševiška intervencija je bila za slovensko
zgodovino posebej usodna. Bila je izvedena v
času, ko narod ni bil avtonomen in ni mogel svobodno organizirati svojih sil za obrambo. Doživel
je dva udarca. Prvi udarec so mu napadalci zadali
tako, da so mu, bodisi s fizičnim uničenjem, bodisi
z izgonom, bodisi z zaplembo svobodne besede
vzeli elito, ki je brezpogojni dejavnik narodovega obstajanja zato, ker predstavlja prostor – če je
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nastajala svobodno – v katerem nastaja osnovna
narodova misel o sebi. Če narod nima elite, ne ve,
kaj je, ne ve, kam gre, ne kje so meje njegovih možnosti in ambicij.
> Zdi se, da še danes čutimo, kje so resnični
vzvodi moči in nas upogiba tja. Kdaj pa se je
to začelo?
Že na Kongresnem trgu je »v imenu vsega naroda« pozdravil »osvoboditelje« Oton Zupančič z
mislijo, da je »po težkem in dolgem času oblast
spet prišla v neomadeževane in čiste roke«. Potem se je v luči tega spoznanja še velikodušno
vprašal, »če naj zmagovalcem spričo te resnice
zagotovi zvestobo in vdanost vseh Slovencev in
jim izreče obljubo njihove zvestobe«.
Posebno velikopotezen pa je bil Edvard Kocbek, ki je kar iz Beograda, kamor so ga poslali
službovat – če bi slučajno prišel k sebi in začel
mešati slovenske reči – pozdravil zborovalce na
Kongresnem trgu kot predstavnike naroda, »ki je
danes prišel na Akropolo, da si tam položi na glavo venec zmagoslavja«. V osvobodilnem zanosu
je še izrekel misel, da bo današnji dan ostal kot
»vnebohod slovenske besede in slovenskega duha«. Tako približno je bil videti introitus slovenske
boljševiške ere.

> Koliko je bil skozi zgodovino evropski človek
dejansko prežet z bistvenimi krščanskimi prvinami?
Evropski človek je bil zvečine krščanski človek
v družbenem, političnem in duhovnem pomenu. Lahko rečemo, intenzivni krščanski človek.
Ni treba za dokaz klicati
svetnikov. Naj se vsakdo
najprej spomni svoje matere. Slovenska mati, bi
lahko rekli, je čudež. Cerkev bi jo morala v tem
utrjevati. Pa tudi učitelji;
pa tudi še kdo drug. Postavimo si ukaz: izročimo
otroke materam! Če bi bilo komu zares mar, bi glasoval za geslo: »Izročimo
Prof. Justin je bil reden gost višarskih srečanj. otroke materam!«
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> Vaša misel, se zdi, noče biti samo intelektualna. Pusti se presuniti od trpljenja …
Zelo sem bil vesel, ko mi je prišla pod roke knjiga
Johanna Sebastiana Metza z naslovom Memoria
passionis. On trdi, da je pogoj vse resnice to, da pustimo trpljenju, da spregovori. Poleg tega spoštovanje pred zgodovinsko nakopičenim trpljenjem
dela um dojemljiv. Poslušnost pred avtoriteto trpečih edina varuje um pred vsakim sprevračanjem in
izkoriščanjem v druge namene, pravi Metz. Trpljenje je preko judovsko-krščanske tradicije a priori
stopilo v umsko zgodovino človeštva.
> Naj se za hip ustaviva pri slovenski tranziciji.
Kolikor vem, ste bili prvi, ki ste odkrili porazno dejstvo, da je bil partijski »sestop z oblasti« pravzaprav voden od njih samih, in sicer
tako, da sestopa v resnici ni bilo.
S koncem leta 1989 se je končalo tudi obdobje
komunizma. V gorečih romunskih mestih je odhajal sistem, ki si je vzel za cilj, da postane prihodnost
sveta. V resnici je stvar končana. Ideja je mrtva.
Končno. Tako nekako pravi Adam Michnik v Dolgem slovesu od komunizma in tako smo mislili, da
bo. Partijski sestop z oblasti je bil izveden v najboljši boljševiški maniri. Ker pa je slovenska pamet
nenaklonjena nekaterim besedam, je tudi to ne bo
ustavilo za daljši čas. V tej maniri je sestopala tako,
da nikoli ni sestopila. To ji je uspelo zato, ker je bila
vsa družbena organiziranost v njenem objemu, v
njeni staturi. To pa pomeni dvoje: da je sama lahko
naredila karkoli, ne da bi kdo vedel za to; in, drugič,
da nasprotniki, prav zaradi svoje neorganiziranosti,
niso mogli napraviti ničesar, ker še niso dosegli podobnega stanja samozavesti.
> Mimogrede, kako se spominjate preloma s konca osemdesetih? So vas kdaj vabili v politiko?
Vse, kar se je dogajalo, sem večji del samo opazoval. Opazoval in se bal, ker je odhajajoča elita
vedno dajala vedeti, da osamosvojitveno gibanje
lahko vsak čas zapusti in s tem onemogoči. V politiko pa ne samo da me niso vabili, ampak so tudi
naši, da tako rečem, s svojim obnašanjem dajali
vedeti, da je to sedaj njihova igra; da taki ljudje,
kot sem jaz, prihajajo iz neke druge zgodovine, ki
so jo izgubili in naj sedaj ne vnašamo nemira še v
njihove vrste. Četudi te besede niso bile izrečene,
jih je bilo čutiti natanko tako, kot so tu zapisane.
NAŠA LUČ marec 2019
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> Ni dvoma, da smo zaradi ugotovitev, ki ste
jih nanizali, priče neki državni in narodnostni
nedoraslosti …
Res, kaj je s slovenskim odraščanjem? Ko mladi
pridejo v leta in bi jih kdo moral čakati na prvem
križišču in jim stisniti v roke zvitek besedil, ki bi
na kompetenten in zrel način govorila o tem,

kaj je življenje. S tesnobo se sprašujemo, kdo jim
posreduje to bistveno sporočilo kulture in kako?
Mnogi so izročeni »genialni nepreračunljivosti
slučaja« in medijem. In medijem! Ali veste, kaj se
je zgodilo 15. maja 1945, ko so novinarji zvedeli,
da so boljševiki dokončno fizično uničili mlado
domobransko vojsko? Ali veste? Sklenili so, ne či-
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sto vsi, ne čisto vsi seveda, da jih bodo odslej še
sami ubijali – duhovno, moralno in politično. Seveda se niso tako odločili vsi, a jih je bilo preveč.
Tudi oni bi se lahko ob spominu na to porazno
odločitev zbrali na Kongresnem trgu in zmolili
confiteor. Ali ne bi bila to gesta, ki bi narod postavila na pot k sebi?

ZAKLADI SLOVENSKE UMETNOSTI

Razstava – kjer so čebele doma
Umetnost panjskih končnic

R

azstava z naslovom Kjer so čebele doma se je
v Slovenskem etnografskem muzeju (SEM)
v Ljubljani pričela v mesecu avgustu prejšnje leto 2018 in bo trajala vse do junija letos.
Razstava razkriva zbirke SEM-ja ter podaja pogled
na avtohtono kranjsko čebelo, panje, poslikane
panjske končnice in čebelnjake, katerih bogata
dediščina večplastno zaznamuje slovensko kulturno krajino. Z njo je prav tako SEM obeležil prvo
praznovanje svetovnega dneva čebel in evropsko
leto kulturne dediščine 2018. Pri razstavi sodelujejo številne ustanove in posamezniki. Avtorica
razstave je Barbara Sosič, kustosinja Slovenskega
etnografskega muzeja, soavtorica pa dr. Bojana
Rogelj Škafar, njeno izvedbo pa je omogočilo Ministrstvo za kulturo RS. V tem času, ko razstava
traja, je na razpolago vrsta spremljajočih dogodkov, vodstev, delavnic ter strokovnih razprav na
različne teme. Sama izpostavljam tisto s poudarkom na dediščini panjskih končnic v naši deželi.
Čebelarstvo je namreč tesno povezano z obliko
ljudske ustvarjalnosti, kot so panjske končnice.
Upodabljanje le-teh obsega poslikave pročelnih
deščic čebeljih panjev, predvsem kranjičev (preprost lesen, nizek panj).
Slikarstvo na končnicah čebeljih panjev je zelo
svojstvena in znana oblika likovnega izražanja,
značilna prav za slovensko deželo. Predpogoj za
sprejemanje te oblike slikarstva je bil v 18. stol.
splošen odnos do slik in njihovo mesto v zavesti
kmečkega ter podeželskega prebivalstva. Za njih
poslikane končnice niso bile le lepe in zanimive,
ampak tudi koristne, saj so po sličicah razločevali
panje in njihovo lastništvo. Lastniki so jih s svojimi slikarskimi upodobitvami spreminjali v prave galerije na prostem, saj kažejo na neizmerno
bogastvo ljudske domišljije in ustvarjanja. Predpogoj za razvoj slikovitega upodabljanja lesenih
deščic pa je bilo poznavanje slikarske tehnike in
priprave barv, kar je bila osnova za razvoj tega

posebnega slikarskega
sloga. Panjske končnice, imenovane tudi
skočnice, čelnice, čevnice in dovži, so večinoma iz mehkih vrst lesa.
V višino merijo od 12
do 15 cm in so različnih
dolžin. V preteklosti so
jih poslikavali z oljnimi
barvami iz doma trtih
zemeljskih pigmentov,
pomešanih z domačim
lanenim oljem. S to vrsto slikarstva so se ukvarjali ljudski slikarji, večinoma samouki. Doma pridobljene barve so
omogočale obstojnost poslikav kljub neugodnim
vremenskim razmeram v nasprotju z industrijskimi barvami, ki so jih začeli kupovati in uporabljati
ob koncu 19. stoletja.
Motive po predlogah ali po lastnih zamislih so
v preteklosti ustvarjali slikarji, pri čemer so imeli
odločilen vpliv na njihovo izbiro naročniki oziroma
kupci. Ob tem si podajata roke tako nabožna kot
posvetna motivika. Za slednjo so značilne upodobitve različnih poklicev in dela, živali, nenavadnih
dogodkov v vsakdanjem življenju, vojaških in lovskih motivov, živali v človeških vlogah ter pogosto
satirično smešenje ženskih lastnosti. Najpogostejši
nabožni motivi pa so svetniki, svetniške legende,
prizori iz Svetega pisma, najpogosteje pa vidimo
Marijo kot vsesplošno zavetnico, sv. Florijana, Joba
ter dvoboj med Pegamom in Lambergarjem.
Posebno mesto je na razstavi namenjeno poslikanim panjskim končnicam iz zbirke SEM-a. Kot
izvirna zvrst ljudske umetnosti nastopajo v njej
številni posvetni figuralni
motivi, tako z moralističnimi kot satiričnimi vsebinami. Največji razcvet je

Pokušanje vina
marec 2019 NAŠA LUČ

Zbirka panjskih končnic v SEM

ta slog upodabljanja doživel v obdobju med leti
1820 in 1880, nato je postopoma zamiral, vse do
začetka druge svetovne vojne. Iz doslej znanih
podatkov v virih in literaturi se dà sklepati o njihovi zemljepisni razširjenosti v zadnji tretjini 18. stol.
in na začetku 19. stol. ponekod na Gorenjskem,
Dolenjskem in Koroškem. Nato še ob koncu 19.
stol. in v začetku 20. stol. na južnem Koroškem,
severozahodnem Štajerskem, na osrednjem in
severnem Kranjskem ter na delu Goriškega. Ob
koncu 20. in na začetku 21. stol. pa so prisotni
predvsem na Gorenjskem.
Ustvarjalci, ki se v današnjem času ukvarjajo s
krašenjem panjskih končnic, poskušajo zvesto slediti tradicionalnim vzorom tako glede tehnike kot
motivike. Ob obisku slovenskih pokrajin se srečujemo s številnimi panji tako s tradicionalno kot s
sodobnejšo motiviko, ki prikazuje tudi prizore iz
današnjih dni. Vendar imajo čebelji panji poleg
klasične še eno funkcijo – marsikje nastopajo v
vlogi spominkov. V vednost, da so samo naša, slovenska posebnost!

Razstava v Slovenskem etnografskem muzeju
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JEZIKOVNI KOTIČEK

Dr. Damjana KERN ANDOLJŠEK

Polet v vesolje
1. Kaj prikazuje slika?

5. Ali poznate besede?

TAARKE
______

NCOES
_____

ZDAZVE
______

PTESELKO
________

ONAASVTTR
_________

KETOM
_____

TSALITE
_______

TIPLNEA
_______

2. Besede razvrsti po skupinah:
Merkur

Sončev mrk

meteorski dež

teleskop

Saturn

Venera

Uran

Planet

vesoljska ladja

Neptun

agenciji

slovenske korenine

vesoljski postaji

inženir poleta

Pluton

naprava, vozilo

3. Dopolni besedilo z besedami v okvirju.
vesoljskih sprehodov

Lunin mrk

Mars

raketa
Jupiter

Zemlja
satelit

nebesni pojav

Kako imenujemo majhno nebesno telo, ki prileti iz vesolja in
povzroči v ozračju kratkotrajen
svetlobni pojav?
a) meteor
b) planet
c) zvezda
Kako imenujemo znanstveno
vedo, ki se ukvarja z opazovanjem in razlago zunajzemeljskih pojavov v vesolju?
a) astronavtika
b) astronomija
c) astrologija
Kako imenujemo model Zemlje, ki prikazuje naš planet v
zelo pomanjšanem merilu?
a) globus
b) zemljevid
c) vesoljska karta

4. Reši rebusa.
vesoljski

Kako se imenuje najvišja hitrost, ki je mogoča v vesolju?
a) vesoljska hitrost
b) gravitacija
c) svetlobna hitrost

slovensko prababico

slovenskega rodu

Kako imenujemo megličaste
zvezdne sestave, ki vsebujejo
po nekaj sto milijard zvezd?
a) meglice
b) ceste
c) galaksije

hudimi težavami

Kar trije ameriški astronavti imajo ___________. Sunita
Williams, ki je imela ___________, je bila do leta 2015
rekorderka med astronavtkami. Opravila je kar sedem
___________ in izven vesoljske postaje prebila kar 50

D=P

_

123

Rešitev: __ __ __ __ __ __

REŠITVE:
1. Planeti, satelit, komet, astronavt, teleskop,
zvezda, sonce, raketa

ur in 40 minut. Skupno je prebila v vesolju dobrih 321

2. Planeti: Merkur, Venera, Mars, Zemlja,
Saturn, Uran, Neptun, Pluton, Jupiter

dni. Jerry Linenger je preživel na ruski ___________

Naprava, vozilo: teleskop, vesoljska ladja,
raketa, satelit
Nebesni pojav: Sončev mrk, Lunin mrk,
meteorski dež

Mir več kot štiri mesece. Posadka se je spopadala s
___________, ki jih popisal v knjigi V vesolju. Tudi
Ronald Šega je ___________. Leta 1990 je postal
kandidat za astronavta pri NASA, 1994 je prvič poletel v
vesolje, ko je kot ___________ 130-krat obkrožil Zemljo.
Igra za učenje jezika: ZNANE

Rešitev: __ __ __ __ __ __ __

OSEBE

Vsakemu učencu na hrbet ali čelo nalepimo že prej pripravljen listek, na katerem je napisano ime
znane osebnosti iz preteklosti ali sedanjosti. Nihče ne sme izvedeti, za koga so ga krstili.
Prizadevati si mora, da se zaplete v pogovor z drugimi učenci in pri tem ugotovi, kdo je. Na vprašanja
mu smejo odgovarjati le z da ali ne. Ko učenec ugotovi, kdo je, si lahko da pritrditi nov listek.
8

3. Kar trije ameriški astronavti imajo
slovenske korenine. Sunita Williams, ki
je imela slovensko prababico, je bila do
leta 2015 rekorderka med astronavtkami.
Opravila je kar sedem vesoljskih
sprehodov in izven vesoljske postaje
prebila kar 50 ur in 40 minut. Skupno je
prebila v vesolju dobrih 321 dni. Jerry
Linenger je preživel na ruski vesoljski
postaji Mir več kot štiri mesece. Posadka
se je spopadala s hudimi težavami, ki jih
popisal v knjigi V vesolju. Tudi Ronald
Šega je slovenskega rodu. Leta 1990 je
postal kandidat za astronavta pri vesoljski
agenciji NASA, 1994 je prvič poletel v
vesolje, ko je kot inženir poleta 130-krat
obkrožil Zemljo.
4. planet, vesolje
5. c, a, b, a, c
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Premisleki
Pisatelj Miha Mazzini na Siolu o igralcu,
plagiatorju in goljufu Borisu Kobalu
Ne gre torej zgolj za plagiat, marveč predvsem za goljufijo s pridobljeno premoženjsko koristjo. Odzivi po družbenih omrežjih so bili
siloviti in dolgotrajni /Kobal je kot
izvirno prodal prevod komedije italijanskega avtorja
Alda Nicolaja/. A presenečenje, ki bi kakšnega Skandinavca zvrnilo na tla: Kobalovega dejanja ljudstvo
ne obsoja, marveč ga velika večina jemlje v bran,
prav po referendumsko se postavlja na njegovo
stran in ga opravičuje. /…/
Zakaj bi nekdo moral vstati? Zaradi prenosa miselnosti naslednjim generacijam: ta trenutek nas poslušajo in berejo otroci ter slišijo, da tako ali tako vsi
kradejo, vsi so sami lopovi in ničesar se jim ni treba
sramovati, saj za vse obstaja opravičilo, od pedofilije do kraje avtorskih del. Potem bodo pa odrasli in
bodo brez sramu kradli, starši pa se bodo čudili, pri
kom so se tega naučili.
Diplomat dr. Dimitrij Rupel na Portalplusu
o železni zavesi
Ena najvažnejših in najbolj nevarnih domislic slovenskih komunistov je bila, da Jugoslavija po drugi
svetovni vojni ni ostala za »železno
zaveso«; da ni bila zares totalitarna
država, kot je bila npr. Sovjetska zveza, in da v Sloveniji nismo imeli »realnega socializma«, ampak (nemara) socializem s človeškim obrazom. /…/
Winston Churchill je 5. marca 1946 v ameriškem
Fultonu izrekel slavno ugotovitev: »Od Szczecina na
Baltiku do Trsta na Jadranskem morju se je čez kontinent spustila železna zavesa. Onstran te črte ležijo
prestolnice starodavnih držav Srednje in Vzhodne

Novice
FINANCIRANJE ZAMEJSKIH TISKANIH MEDIJEV.
Komisija Državnega zbora za Slovence v zamejstvu
in po svetu je vladi priporočila, da v stikih s predstavniki deželnih in državnih oblasti v državah, kjer
živi avtohtona slovenska narodna skupnost, izpostavi problematiko financiranja tiskanih medijev.
»Iz dveh tednikov je nastal eden, tednik Novice, a
niti tega ne moremo financirati,« je položaj tiskanih
medijev na avstrijskem Koroškem orisal Nanti Olip
iz Narodnega sveta koroških Slovencev. Slovenija je
za Novice letos namenila 107.000 evrov, medtem
ko Avstrija svojega deleža še ni odobrila. Uspešno
pa je bilo posredovanje Slovenije v Rimu glede financiranja tržaškega Primorskega dnevnika. Rudi
Pavšič iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze
(SKGZ) se je za uspešen razplet zahvalil slovenskim
oblastem in hkrati izrazil zaskrbljenost glede financiranja tednikov Novi Matajur in Novi Glas.
ZASEBNO ŠOLSTVO V SLOVENIJI. Predsednik republike Borut Pahor je v začetku februarja sklical
posvet o razmerju med zasebnimi in javnimi šolami. Na njem je sodelovala vrsta strokovnjakov
s področja vzgoje in izobraževanja in skušala odgovoriti na vprašanja, ali je zasebno šolstvo v Sloveniji potrebno, kako stvari peljati naprej in v komarec 2019 NAŠA LUČ

Evrope. Varšava, Berlin, Praga, Dunaj, Budimpešta,
Beograd, Bukarešta in Sofija, vsa ta slavna mesta in
prebivalstva okrog njih ležijo v območju, ki ga moram
imenovati sovjetsko, in so na tak ali drugačen način
podvržena ne le sovjetskemu vplivu, ampak v veliki in
pogosto naraščajoči meri kontroli iz Moskve.«
Zdravnik in pisatelj dr. Alojz Ihan v Delu
o evtanaziji
Nehajmo govoriti o evtanaziji in
se šablonsko skrivati za nerazumevajočimi zdravniki, ampak izrecimo ustrezno ime – gre za dostopnost do samomora. Samomor je
v nasprotju z neobstoječo evtanazijo dejanje, ki ga
Slovenci že zdaj množično prakticiramo in ga varnostni mehanizmi naše kulture prav zaradi njegove »nevarne« priljubljenosti tabuizirajo (podobno
kot velja za seks, alkohol ali nasilje v družini). Zato
se tudi zdaj, ko bi se pravzaprav radi pogovarjali o
dostopu slehernika do samomorilne tablete, javnost in politika zaganjajo v neobstoječ problem
evtanazije in zdravnike, ki naj bi poleg ustvarjanja
čakalnih vrst tudi na tem področju ignorirali stiske
Slovencev.
Publicist Marko Crnkovič v Večeru
o populističnem govoru Vinka Möderndorferja
na Prešernovi proslavi
- Dovolj je tega prešernovskega
sprenevedanja navidez nedolžnih in narodotvornih kulturnikov, da so za vse krivi politiki, oni
sami pa so samo ekonomske žrtve njihove duhovne nezainteresiranosti.
- Dovolj je tega ekskluzivizma, ki vidi edino perspektivo za napredek in popularizacijo kulture in
umetnosti v tem, da jima bo politika priskrbela
več gmotnih sredstev na račun drugih dejavnosti.

likšni meri ga financirati. Sodelujoči so se strinjali,
da so zasebne šole pomemben del izobraževanja.
UMRL JE MARIO GARIUP. Prvega februarja je po
daljši bolezni v 79. letu starosti umrl župnik Mario
Gariup, ki je več kot 40 let deloval v Kanalski dolini
in Benečiji. Pokojni je bil zavedni slovenski duhovnik, publicist in kulturni delavec, ki se je vseskozi
zavzemal za ohranitev slovenskega jezika v cerkvi
in družbi. Bil je tudi avtor številnih knjig o Slovencih v Kanalski dolini. Zadnja je izšla leta 2015. Za
njim žaluje vsa slovenska skupnost v Italiji.
PREŠERNOVE NAGRADE. Na predvečer kulturnega praznika so podelili Prešernove nagrade za

Dobitniki Prešernovih nagrad leta 2019. Foto: BoBo

- Dovolj je tega samoumevnostnega, nikoli prepričljivo dokazanega govoričenja, da brez kulture in
umetnosti ne bi bilo naroda in države in da ju brez
njiju tudi ne bo več. To poslušamo že 20, 30, 50, 100
let.
- Dovolj je tega jokanja za domnevno odvzetimi
privilegiji. Pa saj jih imajo! Kdo pa si lahko privošči,
da z odra v Cankarjevem domu pred vseslovensko
TV publiko nadira politike in jih zmerja z butalskimi
zarukanci?
- Dovolj je tega socialnega sovražnega govora, da je
vse, kar ni povezano s kulturo in umetnostjo in kar
je povezano celo z denarjem ali bog ne daj z vojsko,
znak militarizacije duha in poprimitivljenja.
- Dovolj je tega desetkanja, četverjenja in razpolavljanja družbe na tako imenovano razumno javnost
pod praporom kulturnikov in umetnikov in na domnevno nerazumno, zasužnjeno javnost na čelu s
politiki.
Moralni teolog dr. Andrej Poznič na Časniku
odgovarja sociologinji Spomenki Hribar
Naš medvojni spor je bil načrtno
in zlobno izzvan s strani zločinske KPS. Ni bilo nobene »desne«
strani, temveč je bila demokratična stran, ki se je borila, kakor je
vedela in znala. Pa še zmagala bi, če ne bi Rusi pridrveli na svojih tankih in ustoličili Tita v Beogradu
(lahko bi namreč bil kdorkoli!). Če gospa Hribar že
tolikokrat uporablja pogojnik, ko ocenjuje za nazaj
(kar je za zapis o zgodovini nedopustno), naj si ga
privoščim tudi jaz. »Če« bi Američani prišli do Ljubljane, Slovenija ne bi imela komunizma. Zločince
bi postavili pred sodišče in ne bi imeli zatiranja in
trpljenja, ki ga je komunizem povzročil naši deželi. In danes ne bi imeli stricev iz ozadja, ampak bi
bili običajna razvita zahodna demokracija. Tako pa
smo otoček totalitarizma sredi Evrope, ki nikogar
ne zanima.

leto 2018. Nagrado za življenjsko delo sta prejela
režiser in scenarist Filip Robar Dorin in kostumografka Bjanka Adžić Ursulov. Nagrado Prešernovega sklada za pomembne umetniške dosežke v
zadnjih treh letih pa so prejeli: pesnik Jure Jakob,
igralka Maruša Majer, ustvarjalec animiranih filmov Dušan Kastelic, skladatelj Tomaž Svete, dirigentka Martina Batič ter arhitekta Aljoša Dekleva
in Tina Gregorič.
SLOVENIJA PREŠLA NA NOV KOORDINATNI SIS
TEM MED PRVIMI V EVROPI. Geodetska uprava je
v preteklih dneh uspešno končala prenos podatkov iz starega v novi državni koordinatni sistem,
povezljiv z evropskim in svetovnim koordinatnim
sistemom. »Izboljšave bodo omogočile elektronsko
poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin. Aktivnosti bodo olajšale življenje
vsem uporabnikom prostorskih podatkov,« je dejal
državni sekretar za področje prostora na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon.
PREDSEDNIK PAHOR NA OBISKU V SRBIJI. Slovenski predsednik Borut Pahor je na povabilo predsednika Aleksandra Vučiča in v spremstvu močne,
100-članske gospodarske delegacije, obiskal Srbijo.
Namen obiska je bila krepitev odnosov med drža9
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Kot si si postlal,
tako boš ležal

K

Stane GRANDA

o je bila potrjena nova vlada, so sklepali stave, kdaj bo razpadla. Podobno je bilo tudi ob nastopu prejšnje,
pa je vzdržala, dokler je hotela. Protijanšil je
j neverjetno
j t močan.
č
zem, ki je v Sloveniji najmočnejše politično lepilo,
Trenutno je Šarčeva po anketah izjemno priljubljena in njen predsednik naj bi zasenčil predsednika države. Nekateri v opoziciji se norčujejo iz javnomnenjskih anket. Gotovo so vsaj delno prirejene, kljub temu
pa bi se kazalo iz njihovega ozadja tudi kaj naučiti. Pretirana samozavest ni dober vir napredka.
Po stotih dneh vlade so si vsi bolj ali manj enotni, da ni še nič naredila, da uresničuje Cerarjeve obljube. Glede plač v državnih službah, ki
znajo uničiti proračunsko ravnovesje, to drži. Nasprotno pa se »nadkoalicijska« skrajna levica, ki formalno ni v vladi, trka po prsih, kaj vse
je morala za njeno pomoč izpeljati na socialnem področju. To bi bila v
prvi vrsti dolžnost krščanskosocialne stranke, če bi jo imeli. Ta se predstavlja kot najbolj podjetniška. Plače razume kot milost, ne kot pravice
delavcev. Še manj posluha ima za upokojence, ki so največje volilno telo. Da
g. Šarec kot predsednik vlade, ki rad
So ljudje neumni? Ne! Sa- govori o svoji verski vzgoji, Slovenije
mo nikomur ne verjamejo, ne bo približal osamosvojitvenim ciker imajo občutek, da jih ljem, je jasno. Domnevamo, da je provsi prinašajo okoli. Prema- blem v tem, ker jih ni nikoli ponotralo so tudi izobraženi, pred- njil. Torej jih v bistvu ne razume, ker ne
vsem pa prepričani, da so pozna slovenske zgodovine in prizapovsem brez moči.
devanj za demokracijo. Trdi, da v Sloveniji ni bilo državljanske vojne, tuji pa
mu niso očitki izdajalstva in kolaboracije med drugo svetovno vojno,
krono popolne politične nepismenosti pa predstavlja govorjenje, da
sta bila Jože Pučnik in France Tomšič, ki sta bila med glavnimi rušitelji
slovenskega komunizma, socialdemokrata. Sta, toda demokrata in najhujša nasprotnika teh, ki jih ima Šarec v vladi in so častilci totalitarizma.
O uničenju povojnih arhivov smo že pisali. Seveda jim ni uspelo vseh
sežgati. Bornih preostankov sta se lotila dva šolana in bistra ekonomista, ki razgaljata vzporedno komunistično ekonomijo, ki je vir slovenske gospodarske neuspešnosti. Njena temeljna filozofija je pravica
komunistov, da se smejo nekaznovano okoriščati z državnim premoženjem. To so ob »sestopu« z oblasti, ob prehodu iz komunizma v kapitalizem, ki je bil izvršen na pol, manjka mu pravna država, prenesli v samostojno Slovenijo. Zadnji tak primer se je razkril te dni. Kot je znano,
so v Šoštanju zgradili ogromno termocentralo, za katero so zagotavljali, da bo uporabljala velenjski lignit. Sedaj razglašajo, da ga je premalo,
da bodo morali premog uvažati. To bo prineslo strahotne dobičke. Že
ob gradnji, za katero je stala tamkajšnja partija, ki je regionalno najmočnejša v Sloveniji, so ogromno zaslužili. Seveda pa so glavni dobički
stvar načrtovane prihodnosti. Državljani bomo to krepko plačali. Se
jim bo zato majala oblast? Kje pa! Vse skupaj bodo zavili v »celofan«, ki
bo s pomočjo časopisja in zlasti televizije prepričal državljane, da jim
morajo biti neskončno hvaležni, ker tako dolgoročno skrbijo za njih. So
ljudje neumni? Ne! Samo nikomur ne verjamejo, ker imajo občutek, da
jih vsi prinašajo okoli. Premalo so tudi izobraženi, predvsem pa prepričani, da so povsem brez moči.
Politika, ki po volitvah ne izpolnjuje obljub, ki sklepa kompromise z
gnilimi politiki in poslovneži, ki trdi, da so zaslužene plače bonbončki,
ne zmaguje. Potrebujemo tako, ki bo izhajala iz potreb državljanov, ne
oblastnih želja posameznikov in strank. Ljudje živijo od kruha, ne od
ideologij. Njegov večji in boljši kos jim je merilo pri političnem odločanju. V demokraciji toliko bolj, ker lahko mislijo in govorijo, kar hočejo.
Slovenci si sami otežujemo življenje. Tudi zadnje volitve so to potrdile. Politika ni samo stvar volje in želja, ampak predvsem znanja. Tudi
slabo je boljše kot nič.
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vama in pogovori o razmerah v regiji. Ob sklenitvi uradnega obiska pa je Pahor
nenačrtovano obiskal še beograjskega nadškofa Stanislava Hočevarja.
INDEKS ZAZNAVE KORUPCIJE. Na indeksu zaznave korupcije za leto 2018 je
Slovenija zabeležila oceno 60, na lestvici držav pa se je uvrstila na 36. mesto.
V primerjavi z letom 2017 je oceno poslabšala za eno točko, na lestvici držav
pa padla za dve mesti.
ARBITRAŽA. Zunanji minister Miro Cerar je na zaprti seji predstavil slovenski
odgovor na hrvaški ugovor na tožbo zaradi arbitraže. Poslancem je povedal
še, da so se pred pripravo odgovora posvetovali s strokovnjaki za evropsko
in mednarodno pravo iz Slovenije in odvetniki iz tujine in da bo Slovenijo v
postopku zastopala agentka Maja Menard.
TISCHLERJEVA NAGRADA. Konec januarja sta
Krščanska kulturna zveza (KZZ) in Narodni svet
koroških Slovencev podelila Tischlerjevo nagrado, najvišjo nagrado obeh organizacij, dr. Janku
Zerzerju, dolgoletnemu predsedniku KZZ, za življenjsko delo na kulturnem, političnem, publicističnem in pedagoškem področju.

Dr. Janko Zerzer. Vir: splet

OTROŠKA SRČNA KIRURGIJA. Preiskovalna komisija državnega zbora o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije in področju nabav
medicinske opreme je sprejela dogovor o delu in določila obsežen seznam
prič, med katere je uvrstila med drugim tudi domače in tuje zdravnike s področja otroške kardiologije, sodelavce NIOSB-ja ter nekdanje in zdajšnje ministre za zdravje, generalne direktorje Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in predsednike zdravniške zbornice, skupaj jih je 57.
UMRL TOMAŽ PAVŠIČ. Sredi februarja je v 88. letu starosti po hudi bolezni
umrl Tomaž Pavšič, profesor slovenščine, primorski kulturni delavec, publicist, politik in velik domoljub, ena najuglednejših osebnosti primorskega
kulturnega in političnega prostora. Bil je reden obiskovalec Romanja treh
Slovenij, leta 2014 pa je na Svetih Višarjah nastopil tudi kot predavatelj.
UMRLA MILENA ŠOUKAL. Malo pred božičem, 21. decembra 2018, je v 97. letu starosti v Kentuckyju v ZDA umrla pesnica slovenskega rodu Milena Šoukal.
Več o njenem življenju in delu si boste lahko prebrali v aprilski številki Naše luči.

ŠPORT
ALPSKO SMUČANJE. Slovenska smučarska šampionka Ilka Štuhec je
ubranila naslov svetovne prvakinje v smuku izpred dveh let. Zmagovalno vožnjo je odpeljala na istih smučeh kot leta 2017 v St. Moritzu, ko je
prvič zmagala v tej kraljevski disciplini. »Preprosto sem stala na startu,
pripravljena, da smučam in uživam in to mi je tudi uspelo,« je svoje počutje pred tekmo komentirala Štuhčeva.
SMUČARSKI SKOKI. Osemnajstletni Timi
Zajc, trenutno najboljši slovenski skakalec, je že na svoji prvi tekmi na velikankah v avstrijskem Oberstdorfu poletel
do zmage. Na vrh se je zavihtel s sijajnim
finalnim poletom 223,5m. »Že pred prvo
tekmo smo vedeli, da je Timi lahko zelo
Timi Zajc, foto: EPA
močan na letalnicah. Vseeno je bila zmaga ob krstu presenetljiva in bili smo zelo veseli,« je zmago komentiral
glavni trener Gorazd Bertoncelj.
KOŠARKA. Devetnajstletni Luka Dončić je zopet blestel na parketu. Svojo ekipo Dallas Maverics je v zadnji četrtini z vsestransko igro popeljal do
zmage in bil z 28 točkami najboljši strelec pri domačih.
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE. V Ljubnem ob Savinji se je zopet odvijala tekma svetovnega pokala v smučarskih skokih. Od Slovenk se je
najbolje odrezala Nika Križnar, ki je za las zgrešila stopničke in zasedla
četrto mesto.
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RAFAELOVA DRUŽBA

Anamarija RAJK

John Corsellis posthumno prejel medaljo za zasluge

N

a predlog Rafaelove družbe, Narodne in
univerzitetne knjižnice, akad. prof. dr. Kajetana Gantarja in dr. Helene Jaklitsch je bila
Johnu Corsellisu posthumno podeljena medalja za
zasluge Republike Slovenije za požrtvovalno pomoč
beguncem, ki so po drugi svetovni vojni zbežali iz
Slovenije. To visoko državno odlikovanje je veleposlanik mag. Tadej Rupel 4. februarja 2019 na veleposlaništvu RS v Londonu izročil njegovi soprogi
Ann Corsellis.
John Corsellis je bil med drugo svetovno vojno humanitarec. Pod okriljem britanske 8. armade je požrtvovalno zagotavljal pomoč beguncem v različnih
taboriščih. Maja 1945 je prišel na avstrijsko Koroško
in kot kvekerski mirovniški prostovoljec prevzel tudi
naloge Organizacije združenih narodov za pomoč in
obnovo. Takoj se je zavzel za begunce, ki so pribežali
iz Slovenije na Vetrinjsko polje v strahu pred ukrepi
novih jugoslovanskih oblasti, in prevzel skrb zanje v
taboriščih v Peggetzu pri Lienzu, v Špitalu in drugje.
Njegovi skrb in zavzetost sta krepko presegali
njegove osnovne zadolžitve. Storil je vse, da bi taboriščnikom olajšal bedo in osmislil življenje. Kot
dvaindvajsetletni fant je velikokrat pisal različnim
britanskim oblastem in jih prosil, naj pomagajo
slovenski begunski skupnosti. Deloval je na vseh
ravneh, celo njegova družina je Slovencem pošiljala
pakete z nujnimi pripomočki. Še posebej je skrbel

Aleksander IGLIČAR

za otroke in mladostnike ter knjižnico, za katero
je na lastne stroške kupoval učbenike in strokovno literaturo.
Spomladi 1947 je na prošnjo glavnega zavezniškega štaba pripravil zapiske o slovenskih beguncih v Avstriji in Italiji. Zapiski izražajo njegova
prizadevanja, da bi vplival na odločitve pristojne
službe tako, da bi Slovencem še naprej dopuščale svobodno izbiro države, v katero želijo oditi.
Svoje zapiske in korespondenco ter pogovore,
ki jih je posnel v letih po vojni s 50 nekdanjimi
slovenskimi begunci v Angliji, Argentini, Združenih državah Amerike in Kanadi, je leta 2005
objavil v knjigi Slovenia in 1945. Slovenska izdaja
z naslovom Slovenija 1945, smrt in preživetje po
drugi svetovni vojni je izšla leto kasneje. Obsežno
gradivo, ki je nastalo v vseh teh desetletjih, je podaril Arhivu Republike Slovenije.
John Corsellis se je ob vsem svojem delu in
skrbi za slovenske begunce tudi sam učil slovenskega jezika, obenem pa vedno občudoval
slovenske značajske lastnosti, kot so pridnost, redoljubnost, požrtvovalnost, iskrenost, poštenost,
predvsem pa življenjski optimizem, po katerih so
slovenski begunci sloveli in izstopali.
Čeprav smo veseli, da se je država Slovenija
končno poklonila temu velikemu možu, pa je vendarle škoda, da se to ni zgodilo še za časa njegove-

Veleposlanik RS mag. Tadej Rupel izroča odlikovanje
za zasluge soprogi g. Johna Corsellisa, ge. Ann Corsellis.
(foto: Veleposlaništvo RS v Londonu)

ga življenja. Prvi predlog za podelitev odlikovanja
je bil namreč na Urad predsednika poslan že leta
2006, drugi pa leta 2017, ko je NUK v sodelovanju
z Rafaelovo družbo pripravljal odprtje razstave Rojstvo novih domovin. Takrat smo zamudili odlično
priložnost za podelitev, saj je bil John Corsellis povabljen na odprtje.

SLOVENSKA SKUPNOST V ARGENTINI

Krstna uprizoritev velikotedenskega muzikala Kerigma
na slovenskem dnevu v Buenos Airesu

N

a 63. slovenskem dnevu, ki je bil na nedeljo
Kristusa kralja, 25. novembra 2018, v Slomškovem domu v Buenos Airesu, so Slovenci
pripravili krstno uprizoritev velikotedenskega muzikala Kerigma, ki ga je napisal in uglasbil Martin
Sušnik, pripravila in režirala pa zborovodkinja zbora
Ex corde Marta Selan Brula in režiser Marcelo Brula.
Profesor filozofije Martin Sušnik, ki po očetu izhaja iz Jame pri Kranju, je muzikal spisal in uglasbil leta 2014. Kerygma je grška beseda, ki pomeni
»izjava, razglas, oznanilo«. Glavni vir besedila je
Božja beseda iz vseh štirih evangelijev in delo Ane
Katerine Emmerich Življenje in trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa. Vsebina muzikala Kerigma
se nanaša na glavne dogodke velikega tedna, od
Jezusovega vhoda v Jeruzalem, trpljenja in vstajenja do njegovega prikazovanja Mariji Magdaleni.
Muzikal Kerigma je izjemno izvedla skupina več
kot 70 pevcev in igralcev, večinoma iz Slomškovega doma. Med njimi prevladujejo mladi med 18.
in 25. letom, ki so predstavniki tretje in četrte generacije Slovencev, ki so večinoma prišli v Argentino konec leta 1948 in v začetku leta 1949.
Slovenski dan, ki je potekal pod geslom blaženega A. M. Slomška »Bodi v svoji besedi resničen, v
dejanju pa pravičen«, je bil posvečen tudi spominu 70-letnice množičnega prihoda Slovencev v
Argentino, ko jih je širokogrudno sprejel takratni
predsednik Argentine Juan Peron.
marec 2019 NAŠA LUČ

Zakonca Marta Selan Brula in Marcelo Brula sta z
igralci in pevci trdo vadila skoraj vsak večer več kot tri
mesece. Vloženo delo se je preko njihovega petja in
igranja preneslo v srca poslušalcev, ki so v celoti napolnili veliko dvorano Slomškovega doma. Srčnost,
predanost ter izjemna izraznost pevcev in igralcev,
skozi katero odseva tudi delovanje vseh rodov argentinskih Slovencev, je bila na koncu nagrajena z
bučnim stoječim aplavzom navdušenih gledalcev.
Med gledalci je bila tudi skupina romarjev potovalne agencije Trud pod vodstvom Toneta Rodeta, ki so bili v teh dneh na obisku Slovencev v
Argentini. Kot predsednik Muzejskega
društva Škofja Loka
se že več kot deset
let ukvarjam s Škofjeloškim pasijonom,
njegovo promocijo v
širšem slovenskem
prostoru in v mednarodni pasijonski
javnosti, še zlasti po
vpisu Škofjeloškega
pasijona na UNESCO-v reprezentativni seznam nesnovne
kulturne dediščine
človeštva decembra

2016. Med Škofjeloškim pasijonom in muzikalom
Kerigma vidim več povezav. Poleg same vsebine
je ena od zelo pomembnih sad delovanja dr. Tineta Debeljaka, ki je leta 1936 po več kot 150 letih
v Škofji Loki na gledališki oder postavil Škofjeloški
pasijon. Dr. Tine Debeljak, ki je po letu 1945 moral
zapustiti Slovenijo in je novo bivališče kot mnogi
drugi našel v Argentini, se v Slovenijo in rodno
Škofjo Loko ni nikoli več vrnil. Krstno uprizoritev
muzikala Kerigma je z uvodnimi besedami pričela
Andrejka Vombergar, vnukinja dr. Tineta Debeljaka. Kakšna naključna (ali ne) podrobnost.

Mogočno zapolnjen oder
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ŽUPNIJE
A N G L I J A

LONDON

N

aj omenim, da smo tudi v minulem letu 2018 v »Našem
domu« imeli manj obiskovalcev kot pretekla leta, in to morda
tudi zaradi hrupa pri gradnji sosednje stavbe, ki so jo končno tik pred
koncem leta že dogradili. Mnogi že
najavljeni za bivanje so odpovedali prihod in številni, ki so načrtovali
svoje bivanje pri nas v Londonu, so si
nazadnje premislili.
Na 2. adventno nedeljo, 9. decembra, ob štirih popoldne je bila slovenska maša v kapeli doma, daroval jo je
župnik. Tokrat je prišlo k sv. maši kar
nekaj rojakov iz Londona in okolice.

V kapeli »Našega doma« je župnik
v miru in v družinskem krogu (s stanovalci doma) obhajal sveti večer s
slovesnim kajenjem in kropljenjem
vseh prostorov in nato s slovesno
mašo na sveti večer in sam božič.
»Naš dom« je, kot vsako leto, tudi tokrat, prejel blagoslov s kajenjem še
na predvečer novega leta in na predvečer praznika svetih treh kraljev. Ta
blagoslov sledi večernicam, ko se blagoslovi in pokadi najprej jaslice s kapelo in nato še vse prostore doma.
V ponedeljek, 7. januarja, se je
dom v Londonu razveselil obiska našega ravnatelja za pastoralno delo
Slovencev po Evropi in svetu, msgr.
Janeza Puclja, ki je prišel na prošnjo

župnika Cikaneka urejat letni obračun »Našega doma«, katerega so-skrbnik je tudi sam. Hvaležni smo
mu za vse naporno administrativno
delo, ki ga je v tem tednu opravljal
za dom v Londonu. Dobri Bog naj mu
plača za vso njegovo požrtvovalnost
s svojim blagoslovom za zdravje in
vse drugo dobro.
Sicer pa se v mesecu januarju na
pastoralnem področju naše misije,
razen slovenske svete maše za rojake iz Londona in okolice na 2. nedeljo v januarju, 13. januarja, ni kaj
več dogajalo. Skozi ves mesec so bile
v kapeli redne dnevne in nedeljske
slovenske maše, ki pa so imele bolj
interni, hišni značaj. Bili pa smo veseli

obiska direktorja Zavoda sv. Stanislava, duhovnika mag. Toneta Česna in
duhovnika Martina Zlobka ter dveh
profesorjev s škofijske gimnazije v
Šentvidu pri Ljubljani. V času njihovega bivanja v »Našem domu«, od
23. do 27. januarja, je bila v naši kapeli vsak dan sv. maša – včasih celo
po dve.
V mesecu februarju smo slovesno
obhajali svečnico z blagoslovom sveč
in se tako z zaključkom božičnega časa poslovili od lepih jaslic, ki so krasile
kapelo »Našega doma«. Na god sv.
Blaža, ki je bil letos na nedeljo, tudi
tokrat pri nas ni manjkal blagoslov
grla in prošnja za varstvo pred različS. Cikanek
nimi boleznimi.

AV S T R I J A

GRADEC

N

aš p. Jože Lampret je 27. januarja slavil svoj 70. rojstni
dan. Rodil se je 23. januarja leta 1949 v Svečah. Po končani
osnovni šoli v Stopercah je nadaljeval šolanje v minoritskem semenišču
v Zagrebu. Povrh pa je bil eno leto v
noviciatu na Cresu. Po končani gimnaziji je leta 1970 študij nadaljeval
na teološki fakulteti v Ljubljani. Po
končanem študiju filozofije je odšel v

Rim, kjer je študiral teologijo. 29. junija 1975 je prejel mašniško posvečenje v mariborski stolnici. Pater Jože je
vsestransko angažiran duhovnik, tako v Olimju kot tudi pri nas v Gradcu.
Že vrsto let skrbi za duhovno oskrbo
slovenske skupnosti. V zadnjih osemnajstih letih se vsako soboto vozi iz
Olimja v Gradec, da pri nas daruje sv.
mašo. Iz srca mu želimo še mnogo
zdravih let in ga priporočamo Bogu,
da ga varuje na cesti, da bo ostal še
dolgo med nami.

Vsi zbrani pri slovesni maši.

Praznovanje v Kolbeljevi kleti z obiskovalci slovenske maše, med nami še 90 letna, ki se nam rada pridruži, čeprav ne govori slovensko.

B E N E LU K S

BRUSELJ

M

eseca januarja smo v več
skupnostih v Beneluksu
začeli z rednimi nedeljskimi mašami. V petek, 18. januarja,
je bila slovenska maša v Eisdnu, po
maši je sledil redni občni zbor Slovenske katoliške misije Eisden, ki
združuje slovenske vernike iz belgijskega in nizozemskega Limburga. V
soboto, 19. januarja, je bila družinska maša v Luksemburgu, vodil jo
12

je sobrat Jože Kamin. Njega pa sem
sam zamenjal na severu Francije, v
Méricourtu, kjer sem se ustavil na
poti v Pariz, v soboto, 26. januarja.
V lepo ohranjeni rudarski kapeli
slovenskega doma katoliške misije v
Méricourtu smo ob 17. uri imeli slovensko mašo, nato pa druženje ob domačih slovenskih kolinah, s katerimi
župnik za svoj god vsako leto počasti
svoje sodelavce v številnih skupnostih
Beneluksa, letos pa prvič tudi v Franciji, v Méricourtu in Parizu. Dolgo smo

Blagoslov sveč v spomin na Jezusovo darovanje v templju
NAŠA LUČ marec 2019
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Druženje po slovenski maši v Mericourtu

iskali francosko besedo za koline in na
koncu ugotovili, da je pravzaprav ni,
nekak približek je »abattage du porc
à la ferme«, kar dobesedno pomeni
zakol prašiča na kmetiji. Slovenske
koline so veliko več kot samo to, so
domači praznik, kot radi rečemo, na
tujem pa postanejo praznik slovenske skupnosti in domačnosti. Tako je
bilo v soboto, 9. februarja, v Haagu in
v nedeljo, 10. februarja, v Bruslju, ko
smo koline združili s praznovanjem

slovenskega kulturnega praznika. O
tem in o gostovanju duhovniškega
okteta Oremus bomo širše poročali v
naslednji številki Naše luči.
V SPC v Bruslju smo 20. januarja
imeli družinsko mašo, spet z lepim
obiskom mladih staršev in otrok.
Poseben poudarek smo dali drugemu berilu te nedelje, kjer sveti Pavel
govori o različnih duhovnih darovih,
s katerimi je obdarovana krščanska
skupnost: dar preroštva, dar modro-

Med mašo v Mericourtu

EISDEN
Železna obletnica poroke
Maasmechelenu v Belgiji sta
70. obletnico poroke obhajala Doroteja (Dora), roj. 1931
v Logu pod Mangartom, in Jože
– (Pepi) Mrakič, roj. 1924 v Logu
pod Mangartom. Poročila sta se 24.
septembra 1948. V Belgijo sta prišla
v letu 1955.
Ob praznovanju visoke obletnice se
je v Heerlenu zbralo devetnajst ljudi.
Oba sta odlično razpoložena. Pepi
je lansko leto še vozil avto. Zdaj je
pa že »pogruntal«, da je bolje, da to

V

umetnost prepusti živahni in zabavni ženi Dori.
Ko sem ju v januarju obiskal in
jima prinesel Našo luč, sta mi podarila 100 € za razne potrebe. Odločil
sem se, da njun dar predam naprej
za potrebe Slovenske katoliške misije v Eisdnu (SKM), ki je brez dohodkov. V letu 2018 je bilo 2.792 €
nujnih izdatkov. Samo zemljiški davek je 600 €, zavarovanje 650 €, pa
elektrika, voda, ogrevanje, popravila
itd. Konec decembra 2018 je bilo na
bančnem računu 1429 €, kar ne bo
zadostovalo za plačilo pravkar naročenega kurilnega olja …

Januarska maša v Luksemburgu

sti, dar spoznanja, dar ozdravljanja.
Po branju evangelija smo ustvarili
štiri skupine, ki so se pogovarjale o
naštetih štirih darovih, vsaka skupina je izoblikovala tudi posebno molitev in prošnjo vernikov. V nedeljo,
27. januarja, ko sem bil sam v Parizu,
je v Bruslju maševal jezuitski pater
Peter Rožič.

V nedeljo, 3. februarja, smo združili
praznik svečnice, to je Gospodovega
darovanja v templju, 4. nedeljo v letu
C in god sv. Blaža, škofa in mučenca.
V veži Slovenskega pastoralnega centra smo bili navzoči pri blagoslovu
sveč v spomin Jezusovega darovanja
v templju, prisluhnili smo Lukovemu
evangeljskemu poročilu o starčku Simeonu in prerokinji Ani v jeruzalemskem templju, nato smo s prižganimi
svečami v procesiji odšli v kapelo, kjer
smo nadaljevali s petjem in molitvijo
ter nedeljsko sveto mašo. Na koncu
smo prejeli še Blažev blagoslov. V
skupnosti imamo tudi rednega člana
z imenom Blaž. Pred blagoslovom
nam je povedal nekaj zanimivih stvari o sv. Blažu, škofu in mučencu.

Molitev s prižganimi svečami na svečnico

dr. Zvone Štrubelj

(Slovensko katoliško društvo Slomšek je
prispevalo za uporabo prostorov in zavarovanje 950 €. Že nekajkrat sta Jože
in Ida Globevnik primaknila 500 € v blagajno SKM, ker bi sicer blagajna ostala
prazna. Prepričan sem, da je med našimi
rojaki v Belgiji in na Nizozemskem še veliko dobrih ljudi, ki boste z veseljem prispevali kakšnega desetaka ali stotaka,
da ne bo misija popolnoma osirotela.
Morda kdo nima dedičev, a ima morda
kaj prihrankov, ki bi znatno presegali
stroške ob slovesu s tega sveta … Rajni
msgr. Vinko Žakelj je svoje prihranke namenil SKM Eisden – za vzgojo pokončnih
Lojze Rajk
krščanskih osebnosti.)

Doroteja in Pepi Mrakič (95) iz
Maasmechelena –70 let v svetem zakonu

H R VA Š K A

PULJ

V

leto 2019 smo zakoračili že
pred nekaj časa, vendar se po
»sili razmer« vračamo v prejšnje leto. Našim sponzorjem pišemo
poročila o uresničenih programih in
projektih v prejšnjem letu – za vsak
evro, kako smo ga porabili – in tako
je tudi prav.
Vam, dragi bralci, pa bomo »poročilo« oblikovali nekoliko drugače.
Predvsem kaj smo v zadnjih dveh
marec 2019 NAŠA LUČ

mesecih prejšnjega leta počeli, s kakšnim namenom in cilji, in kako je to
sprejelo naše okolje.
Namreč ni nam vseeno, kako nas,
pripadnike slovenske manjšine, drugi vidijo. Zelo nam je pomembno,
da nas prepoznajo kot soustvarjalce
kulturne scene v Pulju in da v nas vidijo someščane, ki se trudijo prispevati k dobremu sožitju v Istri in Pulju.
Dve manifestaciji, ki se dogajata
na pobudo našega društva in v naši
organizaciji, sta vredni omembe.

Voditelj programa Šandor Slacki jr. v pristnem kontaktu z otroki.
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Drugič zapovrstjo je 25. novembra v dvorani Italijanske skupnosti,
popularnem Circolu, bil organiziran
Otroški festival multikulturnosti. Sodelovali so otroci iz vseh osmih narodnih manjšin, ki organizirano delujejo v Pulju in tudi otroci večinskega
naroda. Naša pobuda za ta festival, ki
naj bi postal tradicionalen, je bila, da
se otrokom že v najmlajši dobi omogoči sodelovanje in s tem seznanjanje z drugimi jeziki in kulturami. Na
ta način se ustvarjajo temelji za strpnost in medsebojno sodelovanje.
Sodelovalo je sto otrok v skupinah,
od katerih je vsaka predstavljala svoj
narod, najsibo s folkloro, pesmijo ali
recitacijo v lastnem jeziku. Eno in
polurni program je pod vodstvom
Šandorja Slackega jr. potekal veselo, bolj kot igra, saj je voditelj izvrsten animator. Prav vsi, otroci, njihovi starši in voditelji otroških skupin,
so izrazili zadovoljstvo s programom
in željo, da sodelujejo tudi v bodoče.
Petje ob adventnem vencu na prostem v mestnem središču je tudi že
postalo tradicija, saj se to dogajanje
ponavlja že tretje leto. Za adventni
venec poskrbijo članice našega društva. Veliko kovinsko ogrodje opletejo s smrekovimi vejicami in okrasijo
s tradicionalnimi okraski. Tu so še
štiri steklene sveče, v katerih so žarnice. Vsako adventno nedeljo nekdo
iz mestne uprave prižge eno izmed
sveč več. Ob tem pa se vrsti program
zbora ene od manjšin, ki poje vsak
na eno adventno nedeljo. Tako so
nastopili s svojimi sakralnimi programi na prvo adventno nedeljo naš
zbor Encijan, pred tem pa je predsednica našega društva Danica Avbelj
z izbranimi besedami spregovorila o
pomenu adventa. Na naslednje nedelje so nastopili zapovrstjo: mešana
pevska skupina albanske manjšine,

zbor Brajša, ki je zastopal večinski
narod in nazadnje zbor italijanske
manjšine.
Za to pobudo našega društva je
bilo izrečenih veliko pohval, saj je s
tem uvedeno nekaj novega, kar je
obogatilo vsebino decembrskih dogajanj v našem mestu.
16. novembra je Pulj obiskala veleposlanica Republike Slovenije na
Hrvaškem v spremstvu ministra svetovalca Matjaža Marka. Prišla sta na
otvoritev dveh razstav, in sicer Pulj
pred prvo svetovno vojno in O znamenitem 87. celjskem pešpolku (ta
polk, s sedežem nabornega območja v Celju, je bil v okviru avstrijskega cesarstva ustanovljen leta 1883.
V Pulju je imel poveljstvo ter eno
polkovno enoto. Med prvo svetovno
vojno se je proslavil na soški fronti v
bitki za strateški hrib Škabrijel nad
Solkanom. Po mnenju zgodovinarjev je 87. pehotni polk uspešno prestal najhujši boj, kar jih je kadarkoli
bojevala katerakoli avstrijska enota).
Obe razstavi sta nastali ob proslavi
100. obletnice konca prve svetovne
vojne v sodelovanju celjske in puljske knjižnice.
Slovensko društvo se je priključilo tako, da sta razstavi postavljeni v
prostorih Društva.
Pred odprtjem razstav so gostje
obiskali Spominsko pokopališče v Pulju (za časa avstro-ogrske monarhije je
bil Pulj glavna vojaška luka. Leta 1862
je bilo odprto Mornariško pokopališče,
ki zajema 22 tisoč kvadratnih metrov
in je eno največjih vojaških pokopališč v Evropi. Po drugi svetovni vojni
je bilo razglašeno za spominsko in je
bilo leta 1990 prenovljeno. Vzdržuje
se s finančnimi sredstvi avstrijskega
Črnega križa in Nemške zveze za skrb
vojnih grobov). Tu sta veleposlanica
Smiljana Knez in namestnica pulj-

Otroci iz italijanskega društva Piccoli Teremoti z voditeljico Ester Richer Kontošić

skega župana Elena Puh Belci položili venec na spominsko ploščo, ki jo
je v spomin na pokopane pripadnike
avstrijske vojske slovenskega rodu
postavilo naše Društvo. Zbor Encijan
je ob tej priložnosti zapel dve pesmi.
Encijan je 21. decembra v frančiškanski cerkvi v Pulju priredil tradicionalni božični koncert, tokrat z novo dirigentko Ino Cerovečki. Zvesta
publika, ki zbor spremlja že dolgo,
je tudi tokrat napolnila cerkev. Zbor
so spremljali glasbeniki Alen Bellulo na kitari, Tomo Divić na bas kitari,
Srećko Savretić na violini in Ema Ulemek na klavirju. Člani zbora in dirigentka so bili zadovoljni z izvedbo

programa, saj je bil koncert pripravljen v dokaj kratkem času. Tudi publika je s toplim aplavzom pozdravila
nastopajoče.
Kot gost večera se je publiki predstavil tudi zbor sv. Vitala iz Poreča, ki
ga vodi Antonella Picinić.
Program koncerta je vključeval
skladbe z duhovno-božičnim pridihom, ki so poslušalcem sporočile
misli ljubezni in miru v pričakovanju
božiča.
P.S.
Poročevalka iz Pulja gospa Ivanka
Koletnik je na daljši bolniški; želimo
ji, da se čim prej vrne čila in zdrava
Klaudija Velimirović
med nas.

Zbor Encijan med nastopom ob glasbenem adventnem vencu. (foto: Bojan Bukovnik)
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PARIZ
Januarska slovenska maša in
druženje v Chatillonu
mesecu januarju so se pariški
Slovenci srečali v nedeljo, 27.
januarja. Ob 11. uri je bila sveta
maša. Cerkev na Slovenskem je tisto
nedeljo obhajala nedeljo Svetega pisma. Zato smo se po branju evangelija še posebej zaustavili pri Lukovem
evangeljskem poročilu o Jezusovem
prvem javnem nastopu v rodnem Nazaretu. »Danes se je to pismo izpolnilo na meni,« je Jezus sklenil branje iz
zvitka preroka Izaija. Pri Jezusu smo
občudovali skladnost med besedami
in dejanji. Zares, prišel je, ne le da bi
ljudem lepo govoril in oznanjal Božje
kraljestvo, ampak da bi tudi deloval v
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prid tega kraljestva: Prinašal blagovest
ubogim, oznanjal jetnikom prostost,
slepim dajal vid, zatirane puščal na svobodo, oznanjal leto Gospodove milosti.
Po nedeljski maši smo se zbrali v
župnijski dvorani, kjer je bilo skupno

kosilo. Predjed in sladico je pripravila gospa Eva, dobro kostanjevo juho
gospa Tončka, župnik pa je s seboj
pripeljal domače slovenske koline,
ki smo jih postregli z zabeljenim
zeljem in krompirjem. Koline že po

Druženje ob domačih slovenskih kolinah v Parizu

stari slovenski tradiciji dajo občutek
družine, zato kolinam rečemo tudi
domači praznik. Ta občutek skupnosti smo zares začutili in se prijetno
imeli. Veselo smo zaigrali in zapeli
priljubljene domače viže. Veseli smo

Jan z družino gost slovenske skupnosti v Chatillonu
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bili, da je bila z nami tudi preizkušana slovenska družina, ki je pripeljala sina Jana na operacijo glave v
Pariz. Diakon Ciril z družino skrbi, da
jih spremlja na preglede in prevaja.
Tudi to je eno od plemenitih poslanstev slovenske pariške skupnosti.

Na poti v Pariz se je župnik Zvone
ustavil še v skupnosti v Méricourtu,
blizu Lilla, kjer je bila v soboto, 26. januarja, ob 17. uri slovenska maša, po
maši pa druženje ob domačih kolinah.
Med redakcijo tega poročila smo
izvedeli, da je v Sloveniji umrl oče

Koline po maši v Mericourtu

FREYMINGMERLEBACH
COCHEREN
90-letna Marija Wetzel
taro leto je za nami, živimo v
času najtemnejših dni leta. A
v srcih nam še vedno žari svetloba božičnih praznikov. V nedeljo,
6. januarja, smo zaključili božična
praznovanja s sv. tremi kralji. Ob
tem praznovanju smo se prvič srečali pri celodnevnem srečanju, kjer
so novoletne želje medsebojno še
vedno krožile.
Gospa Marija Wetzel je izkoristila priložnost z željo, da pogosti vse
navzoče s prijateljskim kozarčkom
za svoj 90. rojstni dan. Praznovala
ga je še v starem letu, 11. decembra
2018. Praznovala je tudi njena prijateljica Danica Bedene, 9. decembra,
prav tako 90 let. Prijeten občutek in
ponos na naši zvesti Slovenki in njuno preživeto dobo življenja v Sloveniji in tujini.
Gospa Wetzel živi v Cochernu, kraju blizu Merlebacha. V Francijo je
prišla leta 1956. Rekla mi je, da je že
več kot pol življenja tujina njen drugi dom. Vdova je že 11 let; je mama
dveh sinov, Andreja in Štefana, oba
sta poročena in je stara mama že štirim vnukom, ki so ji v izredno veselje
in izpolnjujejo njena stara leta s topli-
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Po skupnem kosilu smo zapeli in zaigrali slovenske viže.

no družinske sreče. Vnukinja Léa igra
tudi vlogo angela, ko spremlja sv. Miklavža pri obiskih. Gospo Marijo, Mimi, v prijateljskih pogovorih odlikuje
značaj, v katerem se zrcali korajža in
veselje do življenja. Leta je ne ovirajo,
ovira jo slabovidnost. Kljub visoki starosti še vedno obdeluje svoj vrtiček.
Še vedno rada zahaja v Slovenijo, v
rojstni kraj Sv. Duh pri Krškem. Predvsem je izredno srečna, ker nosi s
sabo ključ lastnega doma, dediščino
svojih staršev. Mimi se zaveda te sreče, da ko prestopi prag, je spet doma,
čeprav dom ni več tisto, saj ko prideš
do rojstnega praga, so vrata zaprta.
To je boleč občutek za vsakega, ki
ljubi svoj rojstni dom. Gospa Mimi je
zvesta vsemu, kar jo veže na domače
običaje in materni jezik, saj ga govori
s ponosom. Je naša društvena članica
od vsega začetka in redna gostja celodnevnih srečanj. Tudi pri sveti maši je njen prostor v ospredju vedno
zaseden. Hvaležni smo za prevozno
uslugo gospe Mariji Reinhalter, saj jo
vsako nedeljo pripelje k sv. maši.
»Bog ohrani našo prijetno gospo
Mimi še dolgo let med nami, veselo
in zdravo.«
Ker je bila nedelja sv. treh kraljev,
smo med občinstvom iskali tudi zaželenega kralja leta 2019. Srečno
pot do kraljevske krone si je prislužil
gospod Michel Grimm.

Gospa Marija Wetzel iz Cocherena je praznovala
devedeseti rojstni dan.

našega diakona Cirila Valanta. Dočakal je skoraj sto let. Diakonu Cirilu in
vsej njegovi družini izrekamo sožalje in obljubljamo molitveni spomin.
Mašo za pokojnega Cirilovega očeta
pa bo daroval njegov vnuk, Cirilov
sin Leopold Valant, ki je slovenski

Enodnevni kralj je bil tokrat
Michel Grimm.

Pokojna Julka Adam
Staro leto nas še vedno opominja na
dogodke, ki so ostali do sedaj neomenjeni. Moram se vrniti v mesec
oktober 2018, ko je smrt neusmiljeno žela med našimi člani društva. Z
zamudo se oglašamo o smrti gospe
Julke Adam.
Gospa Julka je zapustila zemeljsko pot v starosti 83 let. S priimkom
Završnik se je rodila 6. junija 1935 v
Rodežu pri Podkumu v Sloveniji. Življenjska usoda je velikokrat tista, ki
ji moramo slediti. Se pa njena smer
večkrat obrne v nasprotne sanje,
kakor si človek v mladosti želi in zamišlja. Ko so sanje na vrhuncu, ti življenje velikokrat postreže z razočaranjem. Gospa Julka je mama hčerke
Marjane, poročene Christoph, in sina Zvonka. Življenjske razmere so
posegle v njeno življenje. Zapustila
je Slovenijo in sina Zvonka pri očetu.
V Francijo je prišla s hčerko Marjano
leta 1965. Za preživetje je morala iskati zaposlitev in našla jo je kot strežnica v gostilni »Café de la mairie« v
Merlebachu, nato še v drugih podjetjih, ki so ji nudila zaslužek. V Merlebachu je spoznala človeka, s katerim
je želela deliti življenje. Leta 1974 se
je poročila z Aristidom Adamom, s
katerim je delila zakonsko življenje
38 let. Po njegovi smrti je hčerka
Marjana prevzela skrb za mamo Julko in ji nudila vso manjkajočo ljubezen in nežnost življenja. Gospa Julka
je bila v duhu globoko verna žena. S
hčerko sta vsako nedeljo prišli k sv.
maši v kapelo sv. Jožefa. Dolga leta je bila članica društva Prijateljev,
prav tako tudi hčerka Marjana. Po
značaju je bila tiha in prijetna. Ko so
jo moči začele zapuščati, ji je hčerka
stala ob strani, a zdravstveno stanje
je zahtevalo bolniško pomoč. V bolnici je ostala kratek čas, saj je njeno
telo vidno pešalo. V bolnici sta kot
bolničarki zaposleni tudi obe vnuki-

izseljenski duhovnik v Kanadi in bo
v nedeljo, 24. februarja, na obisku v
Parizu in Evropi. Prihodnja slovenska
maša v Chatillonu bo torej v nedeljo,
24. februarja, ob 11. uri. Že sedaj lepo
vabljeni.
dr. Zvone Štrubelj

Tončka in Jože Šimc sta popestrila nedeljsko
srečanje v Chatillonu.

Pokojna
Julka Adam

nji, Margaux in Laurence, tako je bila
do zadnjega diha v oskrbi ljubečih
vnukinj. Predno je za vedno zaspala, ji je gospod župnik Jože Kamin
podelil bolniško maziljenje in jo priporočil v molitvi Božjemu objemu.
Obiskala sem jo nekaj dni, predno
je zaspala za vedno. Bila je že v svoji
globini in v tej tišini nas je zapustila
5. oktobra 2018.
Za vse veselje, za vse življenjske
preizkušnje, ki jih je prineslo življenje, vesta samo ona in njen Stvarnik,
v katerega objemu zasluženo uživa
svoj mir.
V soboto, 12. januarja, smo se pri
tradicionalnem družinskem večeru društva Jadran zbrali v izredno
velikem številu, kar 426 je doseglo
skupno število. Ansambel Krjavelj iz
Stične v Sloveniji nam je prinesel niz
domačih melodij in sproščenost.
Z gospodom župnikom Jožetom
Kaminom sva 17. januarja ponovno
obiskala naše ljudi, ki so priklenjeni
na domače okolje. Obiskala sva gospo
Pavlo Šturm. Zelo se naju je razveselila, saj sva ji z obiskom prinesla malo
svežine izven vsakdana. Gospa Pavla
je ohranila svoj vesel značaj. Še vedno
je korajžna in sproščena v pogovoru.
Božajo jo spomini na čase druženja pri
celodnevnih srečanjih in udeležbo nedeljskih sv. maš. Z obiskom sva ji darovala lep čas popoldneva.
Predno sva jo zapustila, ji je gospod
župnik ob molitvi podelil sv. obhajilo, kar je gospa Pavla pobožno spremljala.
15
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Obiskala sva tudi gospoda Janeza
Kukoviča. Vsa družina je bila zbrana
doma. Gospod Kukovič se je zelo razveselil obiska gospoda župnika Kamina,
ki je potekal v prijetnem vzdušju. Zašli
smo v pogovore o različnih temah, ki so
se odvijale ob postrežbi gospe Kukovič,
tako da je čas izredno hitro minil. Obisk
smo zaključili z molitvijo ob podelitvi
sv. obhajila – kruha življenja.
Noč nas je že spremljala proti domu, toda v srcu sva bila zadovoljna,
da sva obiskanim polepšala trenutke dneva.
Jožica Curk

Na obisku pri naši rojakinji Pavli Šturm v
Freyming-Merlebachu

80. rojstni dan Suzane Kencel –
Kresal in zlata poroka
preprosti kmečki družini v
Bjelovarju na Hrvaškem se
je 4. februarja 1939 rodila deklica, ki je dobila ime Suzana.
Deset let kasneje je dobila sestrico
Katarino. Danes obe živita v Augsburgu. Ko je Suzana končala osnovno šolo, se je vpisala na srednjo
ekonomsko šolo v Bjelovarju. Poleg
učenja je morala pomagati tudi doma na mali kmetiji. Ker se je s staro

mamo dobro razumela, se je od nje
že kot otrok naučila praktičnih veščin, ki so potrebne za vsakdanje
življenje. Po končani ekonomski šoli
je iskala zaposlitev. Vsa prizadevanja, da bi našla primerno delo, so
bila brez konkretnih rezultatov. Na
uradu za zaposlovanje so ji ponudili
možnost zaposlitve v tujini. Sprejela
je ponudbo in tako je Suzana prišla
v Nemčijo. Zaposlena je bila pri različnih firmah. V aprilu leta 1968 je
spoznala fanta Antona Kresala in se
z njim 4. januarja 1969 poročila. V
Augsburgu sta si uredila dom, kjer

Delni pogled na dvorano ob družinskem večeru društva Jadran
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Berlinu nas je ob sejmu Zeleni
teden obiskala kmetijska ministrica, dr. Aleksandra Pivec, ob
spremstvu veleposlanika Franca Buta.
Tudi vinska kraljica Meta Frangež nas
je razveselila s kraljičinim vinom. Ve-

Vinska kraljica Slovenije

Vera Šeme, predsednica slovenske
hamburške katoliške skupnosti,
in veleposlanik Franc But

Ministrica dr. Pivec v naši misiji v Berlinu pred staro trto iz Maribora
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Zlatoporočenca Suzana in Toni
iz Augsburga

seli smo tega tradicionalnega obiska
v naši misiji, kjer se z dragimi gosti po
maši družimo ob dobri hrani in pijači.
HAMBURG
Januarja je slovenska sv. maša odpadla, a zvrstilo se je kar nekaj drugih
dogodkov.
Kot vsako leto se tudi letos pripravljamo na svetovni molitveni dan
(Weltgebetstag 2019), ki ga letos
predstavlja Slovenija in slovenske žene pod motom: »Pridi, vse je pripravljeno!« Srečanja, med katerimi
navzoči spoznavajo Slovenijo in slovensko kulturo, se bodo nadaljevala
do 1. marca in zaključila z ekumensko sv. mašo, med katero bomo obiskovalcem predstavili tudi Slovenijo.
Drugi pomemben dogodek je bilo
srečanje mednarodnih misij na povabilo hamburškega nadškofa dr. Stefana Heßeja, moto tega dneva pa je
bil: »Medsebojni bratski odnosi med
tujimi in nemškimi župnijami v pastoralnih prostorih.« Naša skupnost se
je dneva udeležila kar s štirimi člani.
Smisel srečanja je bil kovati nove stike, graditi mostove in bratske odnose
med tujimi in nemško govorečimi farani. Dan je potekal tako v duhovnem
impulzu kakor tudi z medsebojnimi
diskusijami in izmenjavami izkušenj.
Pereče vprašanje je vključitev misij v
nove pastoralne prostore. Po pozdra-

živita še danes. S ponosom rada
povesta, da sta letos dočakala petdeset let srečnega skupnega življenja. Zaradi zdravstvenih razlogov
Suzi in Toni ne moreta s prijatelji in
znanci v širšem krogu obeležiti tako,
kot je navada, niti zlate poroke niti osemdesetletnice rojstnega dne.
Hvaležna pa sta vsakemu, ki jima
je izkazal pozornost ob omenjenih
obletnicah. Vsi, ki ju poznamo, jima kličemo: »Draga Suzi, dragi Toni!
Bog naj vaju ohranja med nami še
na mnoga leta!«
R. Kutin

vu in nagovoru nadškofa smo v duhovnem impulzu »biti cerkev na nov
način« slišali berilo iz pisma apostola
Pavla Korinčanom – Eno telo in več
telesnih delov. Sledil je živahen pogovor med vsemi navzočimi o našem
stališču danes in vzporednicami iz berila. Lahko smo izrazili tudi želje glede
našega stališča v župniji, ki nam nudi
prostore. Celodnevni program nam je
prinesel nova spoznanja in vidike o
pomenu naše misije. Dan smo zaključili z molitvijo in blagoslovom.
V soboto, 2. februarja, se je naša skupina napotila v Berlin. Obiskali smo g.
Dorija, bili prisotni pri sv. maši in dobili
tudi Blažev blagoslov. Po slovesnem
obredu smo se srečali v dvorani slovenske misije Berlin in bili gostje literarnega večera v počastitev slovenskega
kulturnega praznika, ki sta ga priredila
Veleposlaništvo republike Slovenije v
Berlinu in RTV Slovenija. Gospod veleposlanik Franc But je pozdravil vse navzoče in nam izrekel dobrodošlico. Kako
močna je kulturna dediščina slovenskega naroda in kako bogat je slovenski
jezik, smo lahko doživljali v nadaljnjem
poteku večera. Vodja kulturnega centra
gospod Gregor Jagodič je v program
vključil Prešernove poezije, ki jih je v
nemški jezik prevedel Boštjan Dvořak.
Gospod Aleš Valič, znan slovenski igralec in profesor na gledališki akademiji,
nam je s finim retoričnim občutkom reNAŠA LUČ marec 2019
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citiral Povodnega moža, Judovsko dekle, Sovražno srečo, Lepo Vido, Hčere
svet, Memento mori, O, Vrba in Zdravljico. Vse navedene pesmi pa je, prevedene v nemščino, poslušalcem posredoval znani nemški igralec Urs Remond.
Boštjan je s tenkočutnostjo prenesel
Prešernova čustva v nemški jezik. Na
klavir je program spremljal kulturni ataše Gregor Jagodič.
Po končanem kulturnem programu smo ob čaši slovenskega vina in
okusni slovenski potici živahno po-

kramljali med seboj in kdor je dobro
opazoval navzoče, je videl lesk sreče v
njihovih očeh.
V nedeljo smo se po obilnem zajtrku, ki nam ga je pripravila Vera Gabor,
napotili na ogled mesta skupaj s člani
RTVS. Vodil nas je Boštjan Dvořak in
nam razkazal znamenitosti Berlina.
Veri in Boštjanu se prisrčno zahvaljujemo za prijaznost in usluge, kajti ni
samo po sebi umljivo, da sta za nas žrtvovala svoj prosti čas. Hvala obema!
Vera Šeme

HARSUM/HANNOVER

T

Hamburška skupnost na obisku v Berlinu

ESSEN
CASTROP  RAUXEL
retjega februarja smo v Castropu darovali sv. mašo v zahvalo po namenu naše odlične
zdravnice dr. Bernarde Demschar, ki
je praznovala svoj 70. rojstni dan.
Za tole številko Naše luči nisem
vedel, o čem naj pišem, da bo zanimivo. Z gospo Bernardo sva se dogovorila, da bova pripravila njeno
življenjsko zgodbo. Ona je namreč
moja zdravnica, odkar sem pred 12
leti prišel v Essen. Moram reči, da to
karizmo zares odlično uresničuje in
pomaga ohranjati kolikor toliko stabilno zdravstveno stanje, za kar sem
ji zelo hvaležen.
Njena zgodba se mi zdi zares zelo
lepa in vzpodbudna. Takšnih bi si želeli še veliko.

T

Življenjska pot
Bernarde Demschar
Bernarda dr. Demschar, roj. Čas, je
bila rojena 26. januarja 1949 v Celju.

Dr. Bernarda Demschar - 70. let, zdravnica
tudi župniku Lojzetu Rajku - kmalu 75 let
marec 2019 NAŠA LUČ

Bila je prvorojenka v družini s šestimi otroki v Velenju.
Starša sta bila trdna, zgledna in
ponosna kristjana. Mama je bila
pred poroko katehistinja, oče pa je
bil v mladostnih letih v jezuitskem
samostanu. Svoje otroke sta vzgajala v živi veri do Boga in ljubezni
do sočloveka. Vsako nedeljo in ob
cerkvenih praznikih sta bila starša
skupaj z vsemi otroki pri sv. maši.
Bernarda je redno pela na koru pri
mladinskem pevskem zboru. To ni
bilo v skladu s takratno politično
nastrojenostjo, še posebej ne v Velenju, ki je bilo takrat pravo vzorno komunistično »gnezdo«. Takšno obnašanje je bilo nedopustno. Ker se želji,
da opusti takšno »demonstrativno«
obiskovanje cerkve, oče ni uklonil,
so ga kazensko degradirali z mesta
direktorja Gozdnega gospodarstva
v logarja v bližnjih in daljnih hribih.
Še dalje je hodil ponosno vzravnan
in to izkoristil za pomoč mnogim
ubožnim in nebogljenim hribovskim
kmetom, pomagal jim je pri iskanju
pravic za finančno podporo in izpolnjeval njihove prošnje za uveljavljanje pravic iz vojnih časov, ko so vsi
nudili pomoč partizanom. Bernardin
oče je bil med vojno partizan. Kot
pravi kristjan ni bil pripravljen streljati na sočloveka. Vse svoje lovsko
orožje je oddal štabu in deloval dalje
kot štabni intendant. V partizanskih
dneh se je spoprijateljil s partizanskim duhovnikom g. Kuščarjem. V
tesni prijateljski navezi sta ostala
vse do smrti. Redni obiski gospoda
Kuščarja pa tudi mnogih drugih do-

okrat smo imeli sv. mašo in srečanje pri nemških
prijateljih, družini Veronike in Henrija Heinike. Henri,
najboljši prijatelj našega Stanka
Ficka, je praznoval okroglo obletnico in je bil zelo vesel, da smo
bili njegovi gostje. Veseli smo, da
imamo njega in njegovo družino
za prijatelje. Veronika in Henri
sta redna gosta slovenskih maš
in srečanj.

Veronika in Heinri, gostitelja februarske
sv. maše in pojedine

Vesela druščina po maši

mačih in tujih duhovnikov, teoloških
profesorjev na domu so vso družino
vedno osrečevali in bodrili v težkih
preizkušnjah ter jim dajali moč.
Ob večerih sta starša vedno mnogo brala, mama vse Mohorjeve knjige in zgodovinsko literaturo, oče
pa sv. Avguština in knjige prof. dr.
Trstenjaka, katoliškega psihologa in
duhovnika. Sv. Avguštin je bil očetu
najmočnejši duhovni vodja in vzornik. Z Bernardo je oče v poznih večernih urah o prebranem redno diskutiral in analiziral, ji dajal moč in
trdnost za življenjske preizkušnje.
Očetu je bila najbolj sveta ljubezen
do bližnjega, poštenje, resnica in
skromnost. Otrokom je bil vedno
neprimerljivi zgled, vse družinsko življenje se je odvijalo po teh smernicah. Če so se kot otroci zgražali nad
pijanci, brezdelneži, primitivci, jih
je opozoril, da nikdar ne poznamo
vzroka, da so ti postali tako nesrečni.
Potrebni so naše pomoči! Tudi gostoljubje do nepoznanih, potrebnih
soljudi je bilo vedno čutiti. Vedno,

tudi ob praznikih, so bili dobrodošli,
četudi je za mizo zmanjkalo prostora za domače. »Mi bomo že zmogli,
nam je lepo.«
Od 1968 je Bernarda študirala medicino na medicinski fakulteti v Ljubljani.
Najlepši so za Bernardo spomini na božična praznovanja v njenih
študijskih letih. Mati in oče sta otrokom, ki so takrat že vsi študirali v
Ljubljani in Mariboru, svetovala, naj
vse prijatelje, ki doma ne poznajo
božiča, povabijo na božično praznovanje domov, zatem pa so vsi šli k
polnočnici. Med njimi so bili včasih
tudi črnski študentje. Bilo je ganljivo
lepo, v smislu krščanske ljubezni do
bližnjega!
Tudi v Ljubljani za Bernardo ni bilo
nedeljskega občutka, če ni šla k sveti
maši – običajno k frančiškanom. Lepo ji je bilo, če je tam srečala nekatere redke študijske kolege, s katerimi
je čutila neko globoko duhovno vez
v veri in je še danes z njimi – zdravniki, profesorji, akademiki – v toplih
17
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prijateljskih odnosih, v nekakšni tihi
krščanski navezi.
Po študiju je delala kot zdravnica
na Onkološkem inštitutu v Ljubljani,
od 1976 je specializirala infektologijo na Infekcijski kliniki v Celju. Tam
se je, po mladostnih simpatijah, ponovno srečala s svojim zdajšnjim
možem dr. Stanetom Demšarjem,
kirurgom in se z njim poročila. 1977
se jima je rodil sin Matija.
Ker njen mož ni dobil želenega
delovnega mesta v Sloveniji, se je
odzval vabilu Bernardinega strica
dr. Ivana Verdelja, ki je bil takrat šef
kirurgije na kliniki v Dortmundu. Tja
mu je 1980 sledila tudi Bernarda, ki
je tam specializirala interno medicino. 1985 je mož dr. Stane prevzel
splošno prakso s kirurško usmeritvijo v Castrop Rauxlu. Med specializacijo 1985 se jima je rodil drugi sin
Gregor. Njegov krst so praznovali v
slovenski katoliški misiji z veliko slovesnostjo in sodelovanjem slovenskega cerkvenega zbora iz Möersa in
rojakov iz Wettra, še pod duhovnim
vodjem msgr. Janezom Pucljem. Re-

dno so bili vsi z otroki, do njihovega
študija, obiskovalci slovenskih maš
in srečanj v Castrop Rauxlu.
1988 se mu je v ambulanti kot
internistka pridružila tudi Bernarda.
Oba sinova sta zaključila študij medicine. Matija je postal internist, je
srčno navezan na Slovenijo in vedno
hrepeni po njej. Gregor specializira
interno medicino, je globoko veren,
bil je štipendist in nagrajenec Cusanuswerk. Na poti v službo z vlakom
prebira Sveto pismo.
Po moževi upokojitvi je Bernarda
sama vodila svojo splošno internistično ambulanto, dokler je ni 2017
prevzel sin dr. Matija. Ona pa mu še
nadalje z velikim navdušenjem pomaga pri oskrbi pacientov.
Še nekaj zanimivosti o Bernardini širši
družini Noč
Medtem so se oče, mati, brat Miran in sestra Marija že poslovili. Najmlajša sestrica pa je žal umrla že v
starosti 7 mescev. Bernardina vez z
ostalima sestrama v Sloveniji je izredno topla in intenzivna. Obe sta glo-

boko verni in živita Kristusov nauk
z vsem bitjem. Alenka je bila psihologinja na Srednješolskem centru v
Velenju in je organizirala prostovoljno delo z begunci in Romi v osnovnih in srednjih šolah v vsej Sloveniji.
Mnogi begunci so potem sami po
lepem zgledu postali prostovoljci in
s tem zdravili svoje duševne travme
iz preteklosti. Sestra Marjetka je zaradi doživljanja političnega pritiska
zapustila dobro delovno mesto pri
Nedeljskem dnevniku in se začela
ukvarjati z dobrodelnim vzgojnim
delom z otroki po šolah širom po
svetu. S svojim projektom želi otrokom dati novo življenjsko kakovost
in moč na osnovi humanosti, dobrih
medsebojnih odnosov in tolerance
v družini in šolskem okolju. Večkrat
letno obiskuje in deluje v katoliških
šolah v Kalkuti, ki jih vodijo katoliški
redovniki. Večkrat se je srečala z materjo Terezijo, ki jo je vedno bodrila in vzpodbujala pri njenem delu.
Bernarda pogosto istočasno z obema sestrama moli v dober namen
devetdnevnico k sv. materi Tereziji.

Najbolj se je je dotaknila misel matere Terezije na osmi dan, ko pravi: »Verjemi, da On, Jezus, živi pod
podobo kruha in da je On, Jezus, v
lačnih, golih, bolnikih, osamljenih,
neljubljenih, brezdomcih, nemočnih
in obupanih.«
Ta misel Bernardo prežema in ji
daje moč in veselje pri delu s svojimi pacienti. Njeno delo ji je največja
nagrada in veselje.
Bernarda je že leta članica cerkvenega zbora v župniji »Zu den
Heiligen Schutzengeln«. Petje v tem
zboru jo zelo osrečuje, kajti cerkveno pesem čuti kot najlepšo in najglobljo molitev.
Še naprej je redna obiskovalka
slovenskih maš, ki se žal zaradi bližajoče upokojitve g. Alojzija Rajka
iztekajo. Kaj pa potem? ... Sam Bog
ve! On nas bo vse vodil po pravi poti,
zaupajmo vanj! Z Bogom!
Draga gospa zdravnica dr. Bernarda, naj vam dobri Bog obilno povrne za vse, kar dobrega storite za
paciente, za družino, za našo in tudi
vašo nemško župnijo! Še NA MNOGA ZDRAVA, SREČNA, BLAGOSLOVLJENA LETA!
Lojze Rajk in dr. Bernarda Demschar

ESSEN

Pavla Wolfs iz Essna - 30. jan. - 95 let

FRANKFURT

T

udi letošnja prva februarska
nedelja je bila v Frankfurtu v
znamenju prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku. Že v
petek zvečer so prispeli k nam letošnji gostje, pevci Mešanega pevskega zbora Motiv iz Nove Gorice, ki jih
vodi zborovodja in skladatelj Miran
Rustja. V soboto so si nekoliko ogledali mesto Frankfurt ter tako dobili
nekaj vtisov o kraju, kjer živi nekaj sto

Slovencev. Nedeljski popoldan pa je
bil seveda namenjen nedeljski maši
s praznično prireditvijo. Pevci so obogatili naše nedeljsko srečanje v cerkvi
pri nedeljski maši, saj so peli vse stalne in spremenljive dele mašnega bogoslužja. Njihovo petje je seveda dobilo mesto in prostor tudi v dvorani,
ko so sooblikovali letošnjo prireditev.
Učiteljica gospa Robnik je z otroki
evropske šole in dopolnilnega pouka
ter z nekaj starejšimi pripravila recitacije in druge oblike nastopa otrok,

Mami s sinovoma sta predstavili Prešerna.
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Ena lepa iz Hildena v januarju 2019

pevci pa so njihove točke zaobjeli
v slovensko pesem. Že ob začetku
prireditve, ki smo jo seveda začeli z
državno himno, je zbrane nagovoril
župnik Martin Retelj:
»Spoštovani gostje, spoštovani
vsi, ki ste prišli k praznovanju slovenskega kulturnega praznika!
‚Preblečen sem menišič bil, in rad
sem pel, še rajši pil‘ (F. Prešeren, Zabavljivi napisi, Vodnik). Tako je Prešeren na hudomušen način opisal
svojega pesniškega predhodnika

10. marca bomo v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Altenessnu s sveto mašo in nato v dvorani nad
cerkvijo praznovali DAN STARŠEV. Saj veste – to je zadnjikrat
v tej naši župniji, ki se konec septembra 2019 poslovi.
Lepo vabljeni!

Valentina Vodnika (1758–1819). Ta
pa je zapisal o sebi, da ‚v letih nerodnih okrogle je pel‘.
In kar nekaj okroglih let se bo v
letu 2019 obrnilo v povezavi s kulturo in njenim življenjem: 200-letnica
smrti profesorja, pesnika, pisatelja,
časnikarja, jezikoslovca in seveda tudi duhovnika Valentina Vodnika. Na
mnogih področjih tako jezikoslovja,
pisateljevanja in pesništva je oral
ledino. Za področje Ilirskih provinc
ima zasluge, da se je v šolah in jav-

Nastopajoči otroci pa so s pomočjo gospe Nine tudi zapeli.
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nosti uveljavila slovenščina namesto
dalmatinske hrvaščine.
Tu je tudi 200-letnica smrti mecena umetnosti Žige Zoisa, pa 200-letnica rojstva misijonarja, raziskovalca
v južnem Sudanu ob Belem Nilu in
etnografa Ignacija Knobleharja, poimenovanega Abuna Soliman, 100-letnica slovenske univerze v Ljubljani, 100-letnica priključitve Slovenske
krajine, to je Prekmurja (žal pa ne
tudi Porabja) k matičnemu narodu
in slovenskemu ozemlju. Tudi v tem
slednjem je bilo v ozadju vseh naporov za združitev z matičnim narodom
kulturno delo mnogih. Jezik je imel
okvir Trubarjeve slovenščine ter protestantskih in katoliških piscev tega
območja, zaradi odrezanosti od matičnega naroda pa se ni razvijal. Znani
so zlasti trije Küzmiči: Štefan (1723–
1779), Mikloš (1737–1804) in Juri
(1752–1810). Mnogi katoliški duhovniki 19. in 20. stoletja, ki so močno
kulturno delovali, pa so pripomogli
k združitvi z matičnim delom naroda.
Samo nekaj imen: Franc (Kodila) Ivanoci (1857–1913), potem sta dva Jožefa Klekla (1879–1936, 1874–1948)
in Matija Slavič (1877–1958), biblicist
in teolog. Leta 1919 je bil izvedenec
mirovne konference v Parizu in je z
dvema znanstvenima razpravam utemeljeval zahtevo po priključitvi Slovenske krajine (Prekmurja in Porabja)
k matičnemu narodu (po Wikipediji in
Leksikonu Cankarjeve založbe).
In še veliko več takih in podobnih
obletnic bi lahko našli. Odšla pa sta v
preteklem letu dva velikana slovenske literature, pisatelja Alojz Rebula
in Andrej Capuder.
Pesnik Prešeren je menda celo
obupaval nad slovenskim jezikom
ter je bil nad sprejemom svoje poezije med rojaki razočaran. Kot odziv
na to je spesnil pesem v nemškem
jeziku Sängers Klage. Ta preskok v

Za Prešernovo proslavo smo napolnili dvorano.

V pripravi na svetovni molitveni dan žena
Božja beseda tudi v slovenščini

Skupinska slika na Römerju ni smela manjkati.

tuj jezik pa je bil k sreči le kratek čas.
Tudi v današnjem času poskušajo v
zamejstvu nekateri pisati v jeziku večinskega naroda, da bi dosegli večji
odziv in odmev. Pokojni pisatelj Rebula pa je ob literarnem ustvarjanju
Slovencev na Koroškem v tujem jeziku dejal: ‚In to bi vam tudi priporočal:
če moramo imeti kaj radi na svetu,
moramo imeti radi tista tla, ki so nas
rodila, in tisti jezik, v katerem smo
spregovorili. Zvestoba lastni biti, to,
kar je globinsko čutil naš Prešeren,
in v tem vidim njegovo veličino!‘ In
o svojem ustvarjanju pravi: ‚Kajti za
ustvarjalna dejanja mi ustreza samo
moja slovenščina‘ (Mladika 8/18).
In še nekaj krepkih misli, vrednih
premisleka: ‚Narodna skupnost pa

Zala, Karolina, Aljaž in Rok so pri maši izrazili prošnje vernikov.

MANNHEIM

P

o veselih praznovanjih okroglih rojstnih dni in miklavževanjih v decembru je prišel
januar. V dolini ob Renu ni nič kaj
zimski, če že malo naletava sneg, že
po nekaj urah izgine. Pravo nasprotje pa je v Schwarzwaldu. Tam pa je
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prava zima z veliko snega kot v starih časih. Veliki kupi snega pred hišami pričajo, da imajo ljudje kar dosti
dela s kidanjem snega. Zoprno je le,
če zjutraj na novo zapadli sneg začne padati dež. Sneg postane težak in
če ga je 40 centimetrov, je to lahko
velika muka. Ko pa gredo v rensko
dolino, se čudijo, kako je vse zele-

lahko gradi le na jeziku in kulturi‘
(Florjan Lipuš, Nedelja, 7. 10. 2018).
‚Ni pomembno, koliko ljudi govori
en jezik, temveč kako precizno znajo s tem jezikom ravnati in kako sami sebi z jezikom gradijo hrbtenico‘
(Lojze Wieser, Delo, 2. 10. 2018).
V zadnjih mesecih pa se je v domovini v območju kulture zgodilo
oziroma odkrilo kar nekaj žalostnih,
gnojnih stvari. Bi Valentin Vodnik, ki
je pred več kot 200 leti v Dramilu zapisal ‚Slovenc, tvoja zemlja je zdrava
in pridnim nje lega najprava‘, še mogel in smel zapisati kaj takega? Še
je potrebno obujati in osvežiti ‚Lej,
stvarnica vse ti ponudi, iz rok ji prejemat ne mudi! Lenega čaka strgan
rokav, palca beraška, prazen bokal‘.

Naj še vedno velja njegov napis v
Pratiki za mesec svečan: ‚Bolj bode
pridna pozimi predica, dal bo rožlala
pod palcam petica‘.«
Razumljivo, da smo to naše praznovanje zaključili z jedjo in pijačo
ter sladkimi dobrotami, za kar so poskrbeli člani župnijskega sveta in še
mnogi drugi. Vsem tem in tudi vsem,
ki se jim je zdelo vredno priti na tako
bogato prireditev (tako so jo ocenjevali tudi gostje), velja naša hvaležnost. Zahvalo pa izrekamo tudi Uradu za Slovence v zamejstvu in po
svetu za denarno podporo tej naši
prireditvi.
Tja do devete večerne ure se je slišalo petje in harmonika, ko so pevci,
njim pa so pritegnili tudi gostitelji,
vriskali in prepevali. Nekaj zadnjih od
župnijskega sveta pa je seveda moralo zaključiti praznovanje s pospravljanjem in podobnim ritualom tistih, ki
ugasnejo luč in zaklenejo prostore.
Pred svetovnim ekumenskim molitvenim dnevom žena (letos je to
1. marca) pa se je župnik nekajkrat udeležil pripravljalnih srečanj
v Frankfurtu in eni šoli v Limburgu,
saj je osrednja tema tega letošnjega dneva ravno Slovenija. Kar dosti
vprašanj, tudi o verskem življenju v
naši domovini, se pojavlja in jih je
tudi na ta način možno osvetliti in
razjasniti.

Zbor Motiv poje med nedeljsko mašo.

rem

no. Ko sem se vozil sredi januarja v
Vöhrenbach, sicer nisem imel težav,
saj so ceste dobro splužene, pa tudi
dovolj izkušenj imam še iz Slovenije
za vožnjo po hribih v snegu. Skrbelo
me je le, da jih bo sneženje odvrnilo od obiska slovenske maše. Toda
proti pričakovanju me je presenetil
velik obisk. Tudi v dolinah je bil v

januarju dober obisk svete maše, v
Mannheimu celo rekorden v zadnjih
letih, vreme pa nima pri tem nobene
zasluge. Mislim, da že dolgo let ni bil
januar tako sončen, brez megle, kot
je bil letos.
Konec prvega tedna v januarju je
Bog nepričakovano poklical k sebi
Bernardo Baša, višjo medicinsko
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sestro in gospodinjo pri gospodu
župniku Jožetu Cimermanu. Rojena
je bila v zelo verni katoliški družini v
Prekmurju. Izučila se je za višjo medicinsko sestro. Ker je bila sposobna
in pogumna, se je kmalu odločila,
da gre delat v bolnico v Švici. Tam se
je izkazala z odločnostjo in strokovnostjo in si je upala tudi zdravnikom
ugovarjati, kadar je vedela, da se
motijo. Po več letih se je nato odločila, da gre delat na drugo stran Rena

v Nemčijo. Kmalu so tudi na nemški
strani spoznali njene sposobnosti
in so jo spoštovali, kar je v poslovilni žalni slovesnosti povedala njena
precej mlajša sodelavka.
Najbolj pa se je s požrtvovalnostjo
izkazala, ko poleg službe sprejela še
gospodinjenje pri župniku Jožetu
Cimermanu. Ko mu je zdravje začelo pešati, je skrbela tudi za njegovo
zdravje, ko ga je usmerjala na preglede in terapije. V nemški župniji
so jo klicala kar »sestra Bernarda«.
Ko se je upokojila, se je želela vrniti

Pokojna Bernarda Baša ob biserni maši g.
Jožeta Cimermana

v rodno Prekmurje, a se je žrtvovala
in ostala, da je skrbela za gospoda
župnika, ki je postajal čedalje bolj
potreben pomoči. Zadnjega pol leta, ko ga noge niso več ubogale, mu
je mnogokrat priskočila na pomoč
in ga dvignila, če je padel. Čeprav je
bila močna, se človek sprašuje, kje
je dobila toliko moči, da je zdržala.
Človeku se vsiljuje tudi vprašanje,
zakaj jo je Bog z možgansko kapjo
v noči med sedmim in osmim januarjem poklical k sebi, ko bi bila najbolj potrebna nemočnemu župniku

Zima v Schwarzwaldu

Jožetu. Lahko le ugibamo, pravega
odgovora ne bomo prej poznali,
dokler tudi sami ne pridemo k Bogu. Z daritvijo svete maše za pokoj
njene duše smo se v polni cerkvi
poslovili od njenega upepeljenega
telesa v ponedeljek, 14. januarja, v
Öfflingenu. Nato je njen brat žaro z
njenim pepelom vzel s seboj, da so
jo pokopali v rojstni župniji. Bog naj
ji poplača za vse dobro, kar je storila
bolnikom v bolnicah in še posebno
župniku Jožetu. Bernarda, odpočij
Janez Modic
se pri Bogu!

Jezero na obrobju Mannheima se prebuja.

MÜNCHEN

N

ovo leto je minilo v prazničnem vzdušju. Srečevali smo
se pri mašah na praznike in
nedelje in se razveseljevali z voščili.
Kaj bi bilo brez Božjega varstva in
njegove pomoči? Na praznik Gospodovega razglašenja smo bili povabljeni po maši še v župnijski dom,
kjer si je manjša skupinica ogledala
dokumentarni film o papežu Frančišku. Film je požel kar precej hvale
tudi v strokovnem filmskem svetu,
vendar je še več zanimanja zbudil
med ljudmi ne glede na pripadnost
veri. Tudi v Münchnu je več mesecev
polnil kinodvorane. Tega moža razumejo v njegovi govorici in dejanjih
tudi ljudje, ki sicer ne živijo povezani
s Cerkvijo.
Obisk zbora iz Šmarjete je prinesel
v prvi polovici januarja svež in mladosten duhovni vetrič v župnijsko skupnost. Mlade mamice iz te dolenjske
župnije povezuje plemenita dejavnost
– petje. Sodelujejo v domači župniji
pri mašah in na prireditvah, rade pa se
postavijo tudi pred občinstvo drugod.
Tokrat so razveselile našo skupnost. Sicer je bil njihov nastop možen le v petek zvečer, vendar je prišlo k maši in na
koncert kar lepo število faranov.
Seja ŽPS, prva v tem letu, je razpredla naše načrte na župniji in tudi naloge, ki jih imamo do krajevne Cerkve.
Iskali smo možnosti, kako bomo sodelovali tudi na svetovnem molitvenem
dnevu žena 1. marca 2019, kjer je letos
osrednja tema Slovenija in življenje
žensk v naši domovini.
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Slovenski glasbeniki v Münchnu so nam pripravili lep
glasbeni dogodek

Glasbeni večer nam je pripravila
proti koncu meseca skupina petih
glasbenikov in pevcev, ki študirajo ali
že delujejo v Münchnu: Tajda Krajnc
(citre), Veronika Hudobivnik (klavir), Barbara Grahor (viola), Anžej
Gračner (tenor), Samo Vovk (kitara). Na tretjo nedeljo v januarju se je
po maši zbrala v župnijskem domu
skupina 30 ljudi, ki je uživala v glasbi
domačih in tujih avtorjev. Večer je bil
deloma navdihnjen še z božičnimi in
ljudskimi melodijami, vsekakor posrečen izbor domačega in tujega blaga. Navzoči smo bili zelo veseli tega
dogodka in hvaležni umetnikom iz

Barbara in Tajda, duet z violo in citrami

našega mesta. Zadišalo je po še. Hvala za lep blagoglasni dar.
Letna konferenca delegatov, govorcev in predstavnikov narodne pastorale ali narodnih župnij v Nemčiji ter
referentov vseh 27 nemških (nad)škofij
je potekala zadnje tri dni januarja v Fuldi, kjer je pokopan apostol Nemčije, sv.
Bonifacij. Delo je bilo zelo zgoščeno,
saj je bilo treba poleg poročil navzočih predstavnikov narodne pastorale
in referentov obdelati precej perečih
tem v krajevni in vesoljni Cerkvi. Poleg
tega so prišla na vrsto organizacijska in
upravna vprašanja s statusom narodnih
župnij in celotne pastorale priseljencev.

Del udeležencev pred stolnico v Fuldi

Anžej Gračner prepričljiv
s svojim lepim tenorjem

Posebna problematika je umeščanje v
pravni in strukturni sistem nemške Katoliške cerkve tistih skupnosti, ki imajo
svoj lastni obred in tudi lastno notranje
pravo. To so skupnosti pravoslavnega
obreda in drugih vzhodnih obredov, ki
pa so povezani z Rimom in priznavajo
papeža. So torej katoličani. Za nas in
naše župnije je posebej zanimivih nekaj drugih aktualnih vprašanj, ki jih ni
mogoče obdelati v tem poročilu, bodo
pa tema na spomladanski pastoralni
konferenci slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi konec marca. Oni
bodo kasneje prenesli potrebne informacije svojim župljanom na misijah.

Gospa Schneeweis Gumilar in g. Krajnčič z voščilom
v imenu skupnosti
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ŽUPNIJE
V začetku februarja so naši župljani ugotovili, da se je njihov župnik
postaral. Želeli so ga na to spomniti.
Zapeli so mu nekaj zahvalnih pesmic in z dobro mero hudomušnosti
posrečeno obhajali veseli večer v
župnijski dvorani. Vsekakor zaslužijo
veliko pohvalo za vztrajnost in ohranitev dobre volje, saj so nanj čakali
dve debeli uri zaradi težkih vremenskih razmer na cestah tega sveta.
jp

STUTTGART

INGOLSTADT
Januarski prazniki so potekali v skupnosti v običajnem prazničnem
vzdušju in veselju. Obisk pri mašah
okrog novega leta je po tradiciji
nekoliko skromnejši, saj odide kar
precej faranov v domovino ali kam
drugam k sorodnikom.
Na prvo nedeljo v februarju smo
v naši sredi smeli pozdraviti msgr.
Janeza Puclja. Na poti iz Nürnberga je zaradi slabih razmer in velikih

rava, da bo gledala samega Boga,
kakršen je, Boga, ki ga ni mogel videti noben človek; gledala ne več v
zrcalu in nejasno, temveč iz obličja
v obličje in bo sprejela v neizrekljivem veselju večnega gledanja tisto,
kar oko ni videlo in uho ni slišalo in
kar ni prišlo v človekovo srce. Zbudi
se, človek, in spoznaj dostojanstvo
svoje narave! Spomni se, da si bil
ustvarjen po Božji podobi; Adam
je to podobnost sicer zmaličil, toda
Kristus jo je obnovil. Vidne stvari
rabi po pameti, kakor uporabljaš
zemljo, morje, nebo, zrak, potoke in
reke. Kar najdeš v njih lepega in občudovanja vrednega, naj ti pomaga
hvaliti in slaviti Stvarnika. S telesnimi očmi opazuj zemeljsko luč,
obenem pa se z vsem srcem oklepaj
tiste prave luči, ki razsvetljuje vsakega človeka na tem svetu. 0 njej pravi
prerok: Glejte nanj in se razveselite,
ni vam treba zardevati, če smo namreč Božji tempelj in če v nas biva
Božji Duh, je tisto, kar nosimo v srcih, veliko več vredno od onega, kar
občudujemo na nebu. Poslušajmo
apostola, ki pravi: Umrli ste in vaše
življenje je s Kristusom skrito v Bo-

Pastoralni utrip župnije
raznični čas nam je prinesel
veliko dela in pastoralnih obveznosti, vendar smo vse dobro in kakovostno opravili. In ob
tem se mi poraja vprašanje, za koga
smo vložili toliko napora, dela, skrbi,
težav in vseh tegob. In odgovor je:
v služenju skupnosti. Tega se mora
vsak župljan zavedati, da ne delate
in ne pomagate župniku, ampak slovenski župniji in skupnosti.
Papež Leon Veliki pravi takole:
»Spoznaj, kristjan, kako nekaj velikega je ta tvoja modrost, in uvidi,
kakšnih naukov se moraš učiti, da
jo boš dosegel, in h kakšnemu plačilu si poklican. Usmiljenje hoče, da
si usmiljen, pravica, da si pravičen,
da se tako Stvarnik pokaže v svoji
stvari, in da v zrcalu človeškega srca odseva Božja podoba, zarisana s
potezami posnemanja. Kdor si prizadeva živeti po veri, je lahko miren;
tvoje želje se ti bodo spolnile in to,
kar ljubiš, boš imel brez konca. Ker
pa je tebi zaradi izkazovanja miloščine vse čisto, boš dospel tudi do
tistega blagra, ki ga potem
obljubljajo Gospodove besede: Blagor čistim v srcu,
zakaj ti bodo Boga gledali.
Velika je, preljubi, sreča tistih, ki jim je pripravljeno tako veliko plačilo. Kaj namreč
pomeni drugega imeti čisto
srce, kakor prizadevati si za
poprej omenjene kreposti?
Gledati Boga, kateri razum
more spoznati in kateri jezik
razložiti to veliko radost? In
prav to bomo dosegli, ko se
Blagoslov novega stanovanja pri družini Vugrinec
bo spremenila človeška na-

P

Gospa Karolina in zakonca Fabčič na predstavitvi potopisa
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zastojev na cesti ugotovil, da bo
zamudil mašo v Münchnu in se je
zato odločil priti k nam v Ingolstadt
ter opravil slovensko sveto mašo
namesto župnika Marjana Bečana.
Z blagoslovom sveč in okrepljeni z
blagoslovom sv. Blaža smo se poslovili od božičnega časa v cerkvenem
letu. Po končanem bogoslužju smo
gospodu Puclju voščili vse dobro in
mu zaželeli obilo Božjega blagoslova in moči pri njegovem poslanstvu.

Ob tej priložnosti smo z drobno pozornostjo pokazali našo hvaležnost,
da imamo še vedno vsako nedeljo
sveto mašo in izrazili priznanje g.
Bečanu za vso njegovo požrtvovalno podporo naši skupnosti. Tako
Slovenci v Ingolstadtu še naprej obhajamo slovenske svete maše in se
srečujemo v tukajšnjih župnijskih
prostorih. Bog poplačaj!
Lidija Schneeweis Gumilar

Lepi trenutki druženja Slovencev

Prijetno vzdušje na tomboli

gu. Ko se prikaže Kristus, naše življenje, takrat se boste tudi vi prikazali v
slavi z njim, ki v občestvu z Očetom

in Svetim Duhom živi in kraljuje na
veke vekov. Amen.«
Aleš Kalamar

Srečanje slovenske župnije v dvorani

Z mladimi si vzamemo čas za razvedrilo.

Marinka je pri 80-tih še vedno mobilna.
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ŽUPNIJE
Š V E D S K A

GÖTEBORG
Slavko Dolničar se je poslovil
odil se je 10. marca 1963 v
Mariboru, živel pa je v manjši vasi, ki se imenuje Šikole,
blizu Pragerskega. Ko je bil star dve
leti in pol, je skupaj s svojimi starši
prišel na Švedsko. Družina je živela v
Landskroni. Tam je Slavko obiskoval
osnovno šolo. Kasneje je v tem kraju obiskoval tudi gimnazijo tehniške
smeri. Ko je gimnazijo končal, je šel
k vojakom v svojo rojstno domovino
Slovenijo. Po odsluženi vojaščini se
je vrnil na Švedsko, kjer je spoznal
svojo partnerko Jeanette Malmros.
Živela sta v Klippanu v deželi Skåne,
kjer sta imela manjšo kmetijo, na
kateri sta se ukvarjala z živinorejo.
Skupaj sta dobila tri sinove. Marcus
je danes star 28 let, Kevin 25 let in
Simon 23 let. Slavko je bil zaposlen v
papirnici v Klippanu, nazadnje pa je
delal v podjetju v Helsingborgu, kjer
so izdelovali bakrene žice in druge
bakrene izdelke.

R

Pokojni
Slavko
Dolničar

Slavko je bil tih in miren, vendar
vedno nasmejan in dobre volje. Vsakemu, ki ga je prosil za pomoč, je
rad pomagal, če je le mogel. Bil je
skrben mož in dober oče. Najraje je
imel šport. Spremljal je vse športne
dogodke, ki so se dogajali bodisi na
Švedskem ali v Sloveniji. V mladih
letih je igral nogomet. Umrl je 7. decembra 2018 na svojem domu. Preprosto je zaspal in se ni več zbudil.
Pred smrtjo ni ničesar čutil, da bi bil
kaj bolan. Pogreb je bil 14. januarja 2019 v kraju Klippan. Naj počiva
v miru!
sestra Ljubica Brglez

Korajžno v leto 2019
Leto, ki je za nami, je bilo v mesecu
decembru zelo pestro. Obisk vseh
enajstih slovenskih skupnosti na terenu petih Slovenij, vmes obiski bolnih in ostarelih ter veliko spovedovanja, tudi na terenu, dve pripravi na
krst, eden je bil koncem decembra,
drugi pa v začetku januarja, priprava programov za krstno bogoslužje
in še kaj bi se našlo. Poti pa so bile
v mesecu decembru primerne, moram reči, da za ta čas precej ugodne,
saj je večji del bil čas brez snega ali
pa ga je bilo malo.
Slovenska skupnost v Göteborgu
je na štefanovo praznovala tudi dan
samostojnosti in enotnosti po sv. maši, ko je bil najprej kulturni program,
nato pa srečanje ob kavi in pecivu,
kjer so bili rojaki deležni blagoslovljene soli in blagoslovljenega vina,
s prošnjo za dušno in telesno zdravje.
Leto 2019 bo zaznamovano z malim jubilejem, to je 45 let vseslovenskih romanj in srečanj rojakov pri
sv. Brigiti Švedski v Vadsteni. Leta
1974 je p. Janez Sodja prvič organiziral romanje in srečanje rojakov
v Vadsteni. Jože Drolc je to tako
pomembno srečanje za ohranjanje
slovenske vernosti, kulture in slovenskih korenin z veseljem nadaljeval. Tudi sedanji narodni dušni pastir
na Švedskem si, skupaj z Misijskim
pastoralnim svetom ter od časa slovenske državnosti ob podpori Urada
vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu ter ob podpori Slovenske
zveze na Švedskem in še ob podpori
dobrih ljudi, prizadeva, da bi ta srečanja zbirala rojake na Švedskem,
da bi se na teh srečanjih duhovno
ter narodnostno okrepili in tako v
novi domovini opravljali ambasadorsko delo predstavitve Slovenije
na Švedskem.
Letošnje leto bo polnih 20 let, kar
je bila posajena in blagoslovljena
»slovenska lipa« v Vadsteni, v spomin na ustanovitev slovenske države.
Tudi slovensko bandero v Vadsteni
je take starosti. Poleg teh dogodkov
je vredno omeniti tudi srebrni jubi-

Švedska in Slovenija pri svetogorski Materi Božji

Švedsko-slovenski vzpon na Zelenico

lej, polnih 25 let švedsko-slovenskih
vzponov v slovenske gore, zadnje
čase bolj v slovenske hribe. Vzpon na
Triglav se je zgodil 1994 in 1995 ter
2001. Rojaki s Švedske, z njihovimi
partnerji Švedi, povezani z rojaki iz
Slovenije, so bili deležni lepot Slovenije, vse od vzhoda in jugovzhoda tja
do najvišjih vrhov prelepe Slovenije.
Haloze nazadnje, ampak potem pohod čez Pohorje, Savinjsko-Kamniške
Alpe, Karavanke, Julijske Alpe, čudoviti vrhovi nad smaragdno reko Sočo,

Koritnico itd. Hvala Vladu Pečniku, ki
nam je pomagal velikokrat organzirati te pohode, ki je pohodnike sprejel
pod streho, jih gostil itd. Hvala Marjanu Brezočniku, ki že leta z veseljem
priskoči na pomoč, si prej ogleda
teren, kamor bo pot peljala pohodnike in pomaga pri organizaciji ter
kot vodnik skrbi za varno hojo. Tudi
letos se načrtuje švedsko-slovenski
pohod: 25 let zvestobe, prijateljevanja. Hvala!
Zvonko Podvinski

Švedsko-slovenski vzpon zaključuje 25 let.
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ZGODBA

Lloyd DOUGLAS

Njegova suknja –

L

Šesto poglavje

ucija je bila prepričana, da je brat na tej galeri. Že celo uro je stala v senčnici in, naslonjena na balustrado, opazovala, kako se je
ladja približevala.
Če niso ladje »Vestris« kje zadržali, je lahko priplula predvčerajšnjim v Ostijo. Vsekakor je oče pripomnil, da je pot od Gaze dolga in da je ne moreš
natančno preračunati. Toda tudi oče je bil nemiren
kakor lisica v kletki; to si opazil že po tem, kako se
je ukvarjal z vsemi nepotrebnimi stvarmi, samo da
bi ukrotil razburjenje.
Vsa hiša je nestrpno pričakovala, da se Marcel vrne. V Terciji je kar plalo od razburjenja, ker je pričakovala tudi Demetrija. Škoda, je razmišljala Lucija,
da se je Demetrij ob slovesu tako malo zmenil za
Tercijo. Marcipora je gnalo od sobe do sobe, da bi
pregledal, če je vse v redu. Mati je dala okrasiti sinovo stanovanje z novimi zastori v veselih barvah. Bila
je edina v hiši, ki je ohranila oblast nad seboj, potem
ko je ob prvi novici od veselja potočila nekaj solza.
Lucija pa ni skušala svoje neučakanosti z ničimer
prikriti. Že od včeraj je skoraj venomer čepela v
senčnici in zrla na vodo. Nekajkrat je zapustila svojo
postojanko in se šla sprehajat med rožne grme, ki so
bili tedaj v najlepšem junijskem razcvetu, a po petih
minutah jo je noga spet zanesla nazaj na opazovališče na vzhodnem koncu pokritega hodnika.
Ko se je galera bližala pristanu, se je še bolj vznemirila. Če je pravilno uganila, bo Marcel kmalu tukaj
– morda bo prišel z vozom, ki ga bo najel v pristanišču. Kako bo oče presenečen! Danes ni pričakoval
sinovega prihoda, zato je odšel proti Aventinu zaradi nakupa nekih konj. Morda bo Marcel ob očetovi
vrnitvi že doma!
Kakšna škoda, da Diana ne bo mogla biti pri sprejemu! Dolgočasni stari Tiberij jo je spet poklical k sebi in morala je ubogati.
»Ne sme ga užalostiti,« je rekel oče, ko mu je Lucija
potožila o tem. »Če ga Diana ne bo ohranila pri dobri
volji, bi starec Marcela spet prepustil princu. Ubogo
dete je v nerodnem, da, nevarnem položaju. Nismo
tega neposredno krivi, toda stvar me zelo skrbi.«
»Toda cesar vendar ne bo storil Diani kaj žalega?«
je vzkliknila Lucija. »Tak starec!«
Oče je zahrkal globoko v grlu. »Cesar,« je zarenčal
zaničljivo, »je do zadnjega diha sposoben največje
hudobije, pa naj bi živel tisoč let!«
Zdaj je bilo videti, kako se je ladja usidrala. Lucija ni mogla več strpeti. Služinčad se bo morda
čudila, če pojde sama k vhodu. Toda to je čisto
posebna priložnost. Stekla je nazaj v hišo, stopila

skozi veličasten vhod in pohitela navzdol po marmornatih stopnicah. Na senčni poti med akacijami, akanti in cvetnimi grmi je dospela do kamnite
klopi, spremljali pa so jo začudeni pogledi nekaterih sužnjev, ki so delali na vrtu. Sklenila je, da
bo ostala tu in mirno počakala na veliki trenutek.
Čas pa se je vlekel, dokler ni končno neki najeti
voz zavil z glavne ceste. Ob vozniku je stal Demetrij,
visok, vitek in zagorel. Zagledal je Lucijo, ustavil voz,
stisnil lastniku novec v roko in pohitel k Luciji, ki mu
je skočila naproti. Opazila je, kako je Demetrij resen,
čeprav so mu zažarele oči, ko mu je nehote ponudila roke.
»Demetrij!« je vzkliknila. »Se je kaj zgodilo? Kje je
Marcel?«
»V pristanišču ni bilo pripravnega voza,« je pojasnil Demetrij. »Prišel sem, da bi preskrbel boljše
vozilo.«
»Ali bratu ni dobro?« Lucija ga je še vedno držala
za roke ter mu zaskrbljeno zrla v oči.
»Ne ... gospodu ... vožnja ni bila prijetna,« se je
izvijal suženj.
»A, tako!« je olajšano vzdihnila. »Mislila sem, da
brat laže prenaša morje. Ali je bil vso pot bolan?«
Demetrij je odsotno prikimal. Očitno je bilo, da je
nekaj prikrival. Luciji so se zastrle oči.
»Povej mi, Demetrij,« je prosila hripavo, »kaj je
bratu?«
Nastopil je vznemirljiv molk.
»Tribun je doživel nekaj hudega tisti dan, preden
sva odpotovala.« Demetrij je govoril počasi in tehtal
vsako besedo. »Predolga je zgodba, da bi jo zdaj pripovedoval, kajti gospod čaka. Zelo je potrt in si še ni
opomogel. Na ladji je slabo spal.«
»Je bilo morje viharno?«
»Ne, popolnoma mirno. Tudi jedel je gospod le
malo.«
»Mar hrana ni bila okusna?«
»Ne slabša, kot je navadno na ladji, vendar gospod ni jedel in zato je oslabel ... Smem zdaj oditi in
vzeti zanj veliki voz?«
»Demetrij, ... mislim, da bi mi rad z nečim prizanesel.« Lucijine oči so prosile, da bi povedal vse po
pravici.
»Tvoj brat je potrt,« je premišljeno odgovoril Demetrij. »Ni mu do govorjenja, ni pa rad sam.«
»Saj si je vendar želel domov, ne?«
»Tvoj brat,« je odvrnil Demetrij mračno, »si ne želi
ničesar več! ... Smem zdaj oditi?«
Lucija je prikimala. Demetrij je pozdravil s kopjem
ter se obrnil, da bi odšel. Stopila mu je ob stran in šla

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.
Na čudoviti lokaciji pri Ptuju med
Dornavo in Polenšakom prodam hišo z
gospodarskim poslopjem v izmeri 180
m2 in 4781 m2 zemljišča, posebej je še
vinska klet z večjim prostorom
za druženje. Tel. 031 384 684.
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ob njem z enakimi koraki, on pa se je obotavljal iti z
njo, zato je zaostal; pa tudi Lucija je zadržala korak.
Tedaj se je Demetrij ustavil.
»Prosim, pojdi naprej,« je vljudno ponudil. »Ne
spodobi se, da bi šel suženj ob gospodarjevi sestri.«
»Neumen predpis.«
»Pa vendarle predpis!« Zaradi nestrpnosti je Demetriju glas malce ostro zazvenel, a se je takoj zavedel, da je Lucijo užalil. Lica so ji zažarela in oči so
se ji osolzile. »Žal mi je,« je skesano priznal, »nisem
te hotel žaliti.«
»Sama sem kriva,« je rekla. Nato je z odločnimi koraki stopila naprej. Čez čas je Lucija, upiraje oči predse, vzkliknila: »Sovražim vse suženjstvo!«
»Ne morem trditi, da bi bilo meni pri srcu,« je suho
odvrnil Demetrij.
Skoraj po dveh mesecih je bilo prvič, da ga je spet
obšlo veselje. Potlačil je smehljaj in šel za Lucijo. Njena ljubka hoja ga je prijetno razburjala.
Med vrati je Lucija obstala. Demetrij je stal v pozoru.
»Povej mi odkrito,« je prosila z glasom, ki se ni
zmenil za njegovo suženjstvo. »Je prizadeta Marcelova pamet?«
Demetrij je sprejel ponudeno svobodo in odgovoril brez strahu: »Marcel je doživel hud živčni zlom.
Morda se mu doma obrne na bolje. Obljubil mi je,
da se bo skušal zanimati za vse. Toda ne smete se
prestrašiti, če se bo ustavil sredi stavka in se bo zdelo, kot da ne ve več, o čem je govoril. Potem pa, po
dolgem čakanju, bo nenadno zastavil vprašanje ...
vedno isto vprašanje ...« Demetrij se je obrnil proč,
kakor da noče govoriti dalje.
»Katero je to vprašanje?« bi rada vedela Lucija, ko
je Demetrij umolknil ter se ogibal njenega pogleda.
»Vprašal bo: ,Si bil tam?’«
»Kje?« je rekla Lucija in skrivnostno nagubala čelo.
»Tega zdaj ne morem pojasniti. Toda, če bo to vprašal, mu je treba odgovoriti ,Ne!’ in ga prav nič spraševati naprej. Nato se kmalu spet znajde in odleže
mu. Vsaj na ladji je bilo tako. Včasih se je neprisiljeno
razgovarjal s kapitanom, kot bi se ne bilo nič zgodilo.
Nenadoma pa mu ni bilo več mar za pogovor in je
poniknil vase. Nato pa je prišlo tisto vprašanje. Če je
kapitan Fulvij odgovoril: ,Ne!’, se je Marcel razveselil in
rekel: ‚Seveda, ti nisi bil tam. To je dobro. Bodi vesel!’«
»Ali je kapitan vedel, za kaj gre?«
Demetrij je prikimal, precej nerad, je mislila Lucija.
»Zakaj mi ne poveš vsega?« Njen glas je bil skoraj
zaupen.
»To je ... to je dolga zgodba,« je ječal. »Morda kdaj
pozneje.«
Stopila je korak bliže in vprašala skoraj šepetaje:
»Si bil ti tam?« Oklevaje je prikimal ter se izmikal
njenemu pogledu. Nato je nenadoma opustil vsako
obzirnost in rekel kakor sebi enakemu:
Se nadaljuje

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

MALO ZA ŠALO

Stari čebelnjak Antona Janše.
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»Natakar, svojo kravato namakate v mojo
juho!«
»Ne skrbite, gospa, jo nosim v čistilnico.«
Frizerka vpraša stranko: »Kakšno pričesko
želite?«
»Me lahko na eni strani postrižete na kratko,
na drugi pustite dolge lase, spredaj bi postrani
fru fru, na vrhu glave pa velik čop!«
Frizerka začudena odgovori: »O, tega pa ne
znam.«
»Kako da ne!« se razjezi stranka. »Zadnjič ste
naredili prav to.«
Zdravnik zaskrbljeno: »Temperatura se vam je
zelo dvignila.«
»Torej zato imam tako mrzle noge.«
»Lažeš! Sram te bodi, v tvojih letih nisem
lagal,« se jezi učitelj nad Janezkom.
»Kdaj ste pa začeli?« je zanimalo fanta.
»Metka, sinoči sem te videla na cesti z nekim
fantom. Kaj to pomeni?«
Metka je zardela, a vseeno dobro odgovorila:
»To pomeni, da še ni bilo dovolj temno.«
Rok in Boštjan opazujeta labode v ribniku.
»Ko bi jaz imel tak vrat,« zavzdihne Boštjan.
»Zakaj bi ga pa hotel?«
»Zaradi prepisovanja.«
»Čisto malo je manjkalo in dobil bi petico,«
se je pohvalil Tine, ko je prišel iz šole.
»Si dobil štirico?«
»Ne. Petico je dobil moj sosed v klopi.«
»Ste videli Labodje jezero?«
»Sem. Pa nisem navdušen.«
»Zakaj?«
»Morje je le morje.«
Učiteljica ošteva Janeza.
»Janez, Janez, zakaj ti naloge vedno piše oče?«
»Ker dedek ne zna, mami pa časa nima.«
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