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Bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji

Ob koncu druge svetovne vojne se je na obrobju velike zgodovine in neopazno za večino celine, ki si je po zmedenem času lizala rane, 
dogajal v tragedijo ovit čudež. Slovenski begunci so se maja 1945 v strahu pred novo komunistično oblastjo skupaj z begunci drugih 
narodnosti znašli v begunskih taboriščih v Italiji in Avstriji. A vendar so se, kljub negotovim razmeram in še posebej ob dejstvu, da je 
angleška taboriščna uprava 12.000 pripadnikov slovenskih domobrancev in civilistov vrnila v Jugoslavijo v smrt, zavedali, kaj je v tistem 
trenutku odločilno. Niso se prepustili malodušju in obupu. Že nekaj dni po odhodu iz domovine so v taborišču sredi polja ustanovili šolo; 
osnovnošolski in srednješolski otroci so lahko nadaljevali in zaključili šolanje. Nastali so prvi časopisi, sprva natipkani v nekaj izvodih na 
pisalnih strojih, prinesenih od doma. V begunskih taboriščih so delovali pevski zbori, gledališke družine, telovadna in športna društva. 
Zaživele in razmahnile so se tudi obrtne delavnice, kjer so kljub pomanjkanju orodja in materiala izdelovali skoraj vse; od življenjskih 
potrebščin do otroških igrač.

Msgr. dr. Janez Zdešar je preživel koncentracijsko taborišče Teharje. Uspelo mu je pobegniti 
in se bosemu prebiti do Ljubljane. 19 let starega fanta so skrile sestre usmiljenke in v času 
bivanja pri njih je napisal prvo verzijo svojih spominov – opisal je pot čez Ljubelj, izdajo 
Angležev, vrnitev v Jugoslavijo, dneve na Teharjah in končno beg v svobodo. Drugo verzijo 
spominov je napisal leta 1946 v bogoslovju v Briksnu. Obe verziji sta se po sklopu srečnih 
naključij in Božje previdnosti ohranili. Spomini, ki jih je Zdešar zapisal leta 1946 so dvakrat 
izšla pri založbi Družina pod naslovom Spomini na težke dni.

Rojstvo novih domovin
Helena Jaklitsch, Helena Janežič, Lenart Rihar

Janez Zdešar: Pričevalec težkih dni
Tamara Griesser-Pečar

Spremna beseda: Kajetan Gantar

Cena: 19,50 eur
Akcijska cena: 15,90 eur

Cena: 24,90 eur
Akcijska cena: 19,90 eur
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z Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK)

Družina d. o. o.
Krekov trg 1
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T (*43) 042. 3927 19
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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
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SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA NICA
6, rue Vernier, 06000 NICE
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Via Appia Nuova 884, 00178 ROMA
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cerkev Corpus Domini, ul. Canova 4
informacije: Karel Bolčina, M (*39) 338 195 8889
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govorec: msgr. Janez Pucelj
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T (*49) 089.2193 7900, M 0173.9876 372
F (*49) 089. 2193 79016
e-naslov: jpucelj@msn.com

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
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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

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:  slowenischsprachige-

mission.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

Postni čas kliče k pokori v ponižnem priznavanju, da smo ne le nepopolni, 
ampak krivdno grešni. Post kliče k osebni in polni izročitvi sebe in našega 
stanja Bogu. Zahtevno, prenaporno za človeka? Kje je njegovo dostojanstvo?

Postna dela narekuje dejstvo, da življenja človek nima iz sebe. Po poti posta, 
odpovedi in omejevanja telesnih in drugih potreb se bližamo gori, na kateri se je za nas zgodilo tisto 
dejanje popolne samoodpovedi in dokončne izročitve Bogu Očetu, ki je resnična zmaga nad vsem 
zlom in grehom. Ta je rodovitna in daje življenje.

Po enkratni in popolni izročitvi Očetu se je Jezus prepustil človeškim rokam, ki so strle njegovo 
telo in ga 'usposobile' za grob. Sam je sprejel odpoved vsemu, da bi nam lahko dal vse, kar je Oče 
pripravil tistim, ki bodo vanj verovali in začeli stopati po poti vere za njim. Pot učenca ni drugačna 
,kot je pot njegovega Učenika. Daritev bodi ti življenje celo, je zapisal pesnik v luči spoznanja, kako 
silna in velika je zmaga na križu in kako sijajna je svetloba vstajenja. Tu najde človek svoje prvotno 
dostojanstvo.

Obdarjeni smo z njegovimi zaslugami, ki se za nas izkazujejo kot edina in resnična življenjska 
šansa. Zato je velikonočno slavje tako presenetljivo in upanja polno. Golgota je velika zmaga in sve-
tla luč v naše življenje, v dogodke tega sveta. Naj bo na njem še toliko smrtonosnih sil in dejanj, ki 
uničujejo človekovo dostojanstvo in svobodo, naj bo človek še tako zoprn s svojim grehom sebi in 
drugim, naj bo še tako pogubno delovanje sil teme, ki sejejo žalost in pogubo, naj bo ...

Na tem svetu stoji gora in na njej zasajen križ, na katerem je viselo Zveličanje sveta.
Po končani veroučni uri smo stopili v hišno kapelo in deklica iz vrtca se je zazrla v križ ter se stisnila 

k svoji mamici. Prestrašene oči je zakrila z roko in tiho vprašala, zakaj tam gori visi človek. To je Jezus, 
pove mamica. On je trpel, ker so ga hudobni ljudje obsodili, pretepli, križali, da je umrl. Zakaj, so še 
bolj tiho vprašala otroška usteca. Na svetu so tudi hudobni ljudje, je rekla mama. Zakaj, je šepetaje 
odzvenelo v prostor brez besed.

Zakaj ostaja neodgovorjen za male in velike otroke vseh časov. Zla ne znamo pojasniti, strašljivo 
je. Razbija, razmetava in uničuje mir. Zanj ni drugega zdravila kakor oni z gore, na kateri je stal križ. 
In pod njo v skalo vsekan grob po treh dneh  prazen in poln svetlobe, ki sije skozi vso zgodovino 
do nas. Komur zastane korak ob njem in se zazre vanj, ga objame in napolni neopisljiva radost. Go-
spod je vstal. Aleluja!

Janez Pucelj
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P O G O V O R

Duhovniški oktet Oremus

pel. Ker smo želeli nadaljevati, smo takoj našli no-
vomašnika, Martina Zlobka, ki se je z nami odlično 
ujel do konca leta 2015, a nas je prav tako zaradi 
drugih obveznosti zapustil. 

> Kdaj ste člani duhovniškega okteta Oremus za-
čutili, da ne morete nehati, da je lepo prepeva-
ti skupaj in bogatiti vernike s svojimi nastopi?
Kmalu. Saj veste, kako je, če so Slovenci veliko 

skupaj. Takoj postanejo pevska skupina! Izbrali 
smo si srede zvečer, prilagodili svoje pastoralne 
obveznosti. Ker je bil Marko Čižman v tistem času 
nadškofijski tajnik, smo se kar nekaj časa dobiva-
li tudi na škofiji v Ljubljani. Seveda, postali smo 
tudi bratsko »usklajeni«. In tako je bilo jasno, da 
bomo nadaljevali. Ljudje so nas začeli spoznavati, 
gostovali smo predvsem po naših župnijah, med 
znanci. Seveda toliko, kolikor nam čas dopušča. 
Žal moramo kakšen koncert tudi odkloniti. Če ne 
moremo priti vsi skupaj, potem ne gremo. V teh 
letih smo ugotovili, da se lahko odzovemo pred-
vsem ob nedeljah zvečer, morebiti ob sredah … 

> Spomnim se, ko ste leta 2010, pred devetimi 
leti, gostovali v Stuttgartu, kjer sem bil takrat 
župnik. Bilo je na začetku februarja, za slo-
venski kulturni praznik. Vam je to gostovanje 
ostalo v spominu?
Seveda, z veseljem se spominjamo vsakega go-

stovanja! Iz Zagreba smo prileteli z letalom, po-
tem pa uživali v gostoljubju stuttgartske župnije. 
Spominjam se tvoje pobude, da smo obiskali ško-
fijo v Rottenburgu in Trubarjeve kraje v Derendin-
genu. Predvsem pa nas vedno pretresejo oziroma 
zelo ganejo trenutki, ko se izseljenci preko naše 
pesmi spominjajo svoje rojstne domovine. 

> Skupaj prepevati v oktetu je lepo, toda po-
trebne so tudi redne vaje. Kako je bilo s tem 
v vašem prvem obdobju? Si predstavljam, da 
je potrebno imeti veliko volje in discipline. 
Pomagali pa ste si kar sami, je res?
Res je. Pomagali smo si sami, vsi smo imeli radi 

glasbo, Janez Rihtaršič nas je vodil, tudi Bogdan 
Oražem je bil že v bogoslovju organist. Ampak to 
gre do neke mere. Ni bilo pravega napredka … 

> Sedaj nastopate z dirigentko, profesorico Da-
mijano Božič Močnik. Kdaj je dozorelo spo-
znanje, da potrebujete kvalificirano dirigent-
sko palico?
Hvala Bogu, smo se leta 2013 odločili za drugo 

zgoščenko in že prej se spominjam, da smo bili v 

morda največji »krizi«, kako bo naprej. Prav po-
trebovali smo nekoga, ki bi nas strokovno vodil. 
Ga. Damijana, ki jo je poznal Janez Rihtaršič še iz 
svojih kaplanskih let v Cerkljah na Gorenjskem, 
je z veseljem pristala. Smo zelo veseli, da lahko 
sodelujemo. Skoraj lahko rečem, da smo – nonet! 

> Poleg nastopov doma, v vaših župnijah in 
drugod po Sloveniji ste nastopali med Slo-
venci po Evropi in tudi po drugih kontinentih. 
Omeniva najprej vaša gostovanja v Evropi: 
Avstrija, Nemčija, Italija in Luksemburg.
Luksemburg je prišel zelo kmalu. Tam smo bili 

po bolj prijateljskih vezeh. 
Z veseljem smo bili tudi med zamejci, prisrčno 

je bilo v Münchnu, pa lansko leto v Frankfurtu. 
Spet smo se ustavili tudi v Stuttgartu … 

> Kako ste doživeli naše rojake v evropskih dr-
žavah, je v teh srečanjih kaj izstopalo, vzbudi-
lo pozornost?
Kakor sem že rekel, presenečeni smo nad tem, 

kakšno moč ima slovenska pesem, predvsem pri 
nekom, ki je že dalj časa zdoma. Četudi so mnogi 
izmed izseljencev morali oditi od doma, sicer bi 
bili morda celo ob življenje, domovine niso poza-
bili. Plemenitost! 

> Čez lužo ste prvič odšli leta 2015, ko ste bili 
gostje slovenske skupnosti v Lemontu in ko 
ste potovali po Baragovih poteh. To vas je za-

Duhovniki so s petjem povezani predvsem 
pri bogoslužju. Na naših tleh pa je bil du-
hovnik, župnik, vedno tudi steber vzgoje za 

narodnost, domovinskost, domoljubje. Zato mu je 
blizu domača pesem, ki tolikokrat govori o ljubezni 
do domovine, o hrepenenju po domačih krajih, o 
starodavni želji naših prednikov po samostojni dr-
žavi. Prav to skuša oktet duhovnikov ljubljanske in 
novomeške škofije tudi s svojo pesmijo predstaviti. 
Njihovi nastopi pravzaprav niso koncerti, temveč 
pričevanje o Božjem klicu, Božji ljubezni in sinovski 
vdanosti slovenstvu. V prvi vrsti pa so duhovniki.

S svojim petjem in pričevanjem so razveselili ver-
nike in poslušalce v svojih župnijah, na dobrodelnih 
koncertih, pa tudi med Slovenci v Avstriji, Nemčiji, 
Italiji in Luksemburgu. Jeseni 2015 so bili gostje v 
slovenski skupnosti v Lemontu v Chicagu ter obiskali 
kraje na Baragovi poti. Spomladi leta 2017 pa so bili 
na odmevni turneji v slovenskih župnijah v Avstraliji 
(Sydney, Melbourne in Adelajda). Letos februarja so 
prišli k nam, v Belgijo in na Nizozemsko.

V teh letih skupnega dela in petja je oktet pri za-
ložbi Salve že izdal zgoščenko, in sicer z naslovom 
Cerkveno leto s pesmijo (2010). Druga zgoščenka z 
naslovom Oremus za domovino je izšla maja 2013. 
V letu 2016 je oktet obhajal 10-letnico delovanja.

Pogovor s Sebastjanom Likarjem, župnikom v 
Šmartnem pod Šmarno goro, članom duhovni-
škega okteta Oremus. Sledijo zapisi brezniškega 
župnika Marjana Lamperta, dirigentke Damijane 
Božič Močnik in pastoralne sodelavke Metke Dijk-
stra Murko iz Haaga na Nizozemskem.

> Sebastjan, poglejva najprej na prve korake 
duhovniškega okteta Oremus. Izoblikoval se 
je leta 2006, v zamejstvu, na avstrijskem Ko-
roškem. Na kakšen način?
Jože Kopeinig, ki je nekakšen steber duhovni-

kov na Koroškem v Avstriji, nas je povabil, da bi 
peli na prireditvi Koroška poje, ko so ravno obha-
jali 100-letnico Sodalitas. Pravzaprav je poklical 
enega izmed nas, Marjana Lampreta, ki je nato 
povpraševal, kdo bi pel kateri glas. V bistvu je šlo 
za »enkratno« srečanje, ki pa je potem preraslo v 
redno prakso. Če sem odkrit, sam nisem bil v ti-
stem času najbolj navdušen nad moško zasedbo. 
Bil sem tudi najmlajši in v našem času v bogoslov-
ju že ni bilo več tako močnih zasedb glede petja. 

> Koliko časa in kako je deloval v tej prvi sestavi?
Tako smo delovali nekaj let, ko se je Bojan Likar, 

župnik v Šmartinu pri Kranju, odločil, da ne bo več 

Sebastjan Likar

  Zvone ŠTRUBELJ

Oktet Oremus po nastopu v Slovenskem pastoralnem centru

Oktet Oremus je na slovenski dan kulture zapel pred spomenikom Zdravljic

 pred Evropsko komisijo v Bruslju.
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gotovo navdušilo in vam dalo novega zago-
na. Se motim?
Ne, absolutno se ne motiš. Takrat smo bili prvič 

skupaj deset dni. Lep vtis smo pustili in ga še bolj 
prejeli med Slovenci v Lemontu, posebej pa nas je 
pritegnil Božji služabnik Friderik Baraga. Potovanje 
po njegovih krajih so bile za nas duhovne vaje in pa 
predvsem priložnost za bratsko druženje, za katere-
ga zaradi obveznosti doma zmanjka časa. 

> Čez dve leti, leta 2017, pa ste bili na odmevni 
turneji v slovenskih župnijah v Avstraliji (Sy-
dney, Melbourne in Adelajda). Tudi to potovanje 
je bilo zagotovo enkratno in nepozabno. V čem?
No, tukaj bi se pa lahko razgovorila … Zelo oseb-

no lahko rečem, in mislim, da v imenu vseh nas okte-
tovcev, da je bilo naše »romanje« med Slovenci tam 
doli ena sama velika Božja milost. Kljub temu da te 
župnije številčno niso več tako velike, smo denimo v 
Melbournu imeli mašo in potem druženje, ko se je 
zbralo še vedno dvesto ljudi. Neka gospa je s svojo 
mamo prišla iz Canberre, tako smo se jim prikupili, 
pa je vožnje približno sedem ur, če se ne motim. Ve-
selje, smeh, solze, radost … Kakor sem rekel, sama 
Božja milost. Poleg tega pa smo obiskali tudi nekaj 
prekrasnih naravnih parkov pod vodstvom patrov 
frančiškanov Cirila, Davida in Darka, ki so nas go-
stoljubno sprejeli. Še en lep dogodek, ki se nam je 
vtisnil v spomin: med vožnjo je vsak izmed nas pred-
stavil svojo pot do duhovniškega poklica … 

> Vaš načrt je, da bi obiskali tudi Slovence v Ar-
gentini, kar se bo zagotovo zgodilo v bližnji pri-
hodnosti. Si to zelo želite in zakaj?
Tako upamo in si želimo spoznati tudi argentinske 

Slovence. Želimo tudi njim prinesti pričevanje du-
hovnikov-pevcev. Morda pride enkrat na vrsto tudi 
Kanada, nič se ne ve. 

> Od 8. do 10. februarja letos ste bili v Belgiji in na 
Nizozemskem. Imeli ste tri nastope, dva v Bru-
slju in enega v Haagu, na Nizozemskem. Kako 
ste doživeli prestolnico Evrope in Slovenke in 
Slovence v Bruslju in Haagu?
Predvsem drugače. Tukaj so Slovenci mlajša gene-

racija, številčno manjša, pa vendar so nas z veseljem 
sprejeli. Seveda, gre velika zahvala tudi tebi, ki si nas 
povabil. Občudujemo delo izseljeniških duhovnikov, 
ker je zelo naporno in predvsem drugačno od naše-
ga, bolj ustaljenega. 

Sicer pa smo bili deležni sprejema pri poslancu 
Milanu Zveru, ogledali smo si Evropski parlament 
pod dobrim vodstvom, sprejela nas je veleposlanica 
v Haagu. Pa bogoslužja so nas spet zelo nagovorila. 
Vsak človek ima svojo zgodbo. Ko vidiš jokati koga 

Sobrat Marjan Lampret, si najstareši član okte-
ta Oremus, tudi odgovoren, da se je prvič zbral 
in obstal. Od leta 2011 si župnik v Breznici na 
Gorenjskem. Ob praznovanju slovenskega kul-
turnega praznika in ob obisku vašega okteta 
Oremus v Beneluksu sem te v Bruslju izzval, da 
poveš nekaj o kulturnem izročilu svoje sedanje 
župnije. Pod drobnogled sva vzela eno samo 
slovensko župnijo in bogastvo duhovnega in 
kulturnega izročila, ki je raztreseno po celo-
tnem slovenskem ozemlju. Bi lahko za bralce 
Naše luči, ki vsak mesec obkroži Evropo in svet, 
povzel, kar si v Bruslju povedal? Naši otroci so te 
pozorno poslušali in tudi starejši so bili navdu-
šeni nad tem, kar si povedal. Lepo prosim.

Županija Breznica, kjer župnikujem skoraj osem 
let, se je do leta 1788 imenovala župnija Rodine. 
Sedež župnije so z Rodin prenesli na Breznico leta 
1821, ko so posvetili novo župnijsko cerkev Žalo-
stne Matere Božje. Brezniška župnija je – upošte-
vajoč korenine rodinjske prafare – stara že več kot 
1000 let. Ohranjeno imamo znamenito pridigo 
brezniškega rojaka Toma Zupana, literarnega 
zgodovinarja, prešernoslovca, pesnika, pisatelja, 
jezikoslovca in pridigarja, iz leta 1912. V tej pridigi 
omenja pomembne brezniške župljane zadnjih 
(tedanjih) 130 let. Omenja 120 Slovencev, ki so bi-
li rojeni na območju sedanje brezniške fare in so 
dali močan pečat slovenski kulturi do današnjega 
dne. Omenimo le nekatere!

ob pesmi Hišica domača, potem veš, da imaš zelo 
pomembno nalogo. In odgovornost. In si sprašu-
ješ vest, če smo mi v Sloveniji vsaj malo ponosni na 
domovino. 

> V sedanjem sestavu prihajate iz sedmih župnij, 
najmlajši izmed vas, Matevž Mehle, dela z mla-
dino na škofijski ravni. Kako vaše druženje in 
delovanje v zboru Oremus vpliva na vaše delo v 
župnijah?
Ni lahko. Potrebno je veliko prilagajanja. Vse pa se 

da in naši sobratje in prijatelji nam priskočijo na po-
moč, ko je potrebna zamenjava. Verjamem, da nas 
pri našem delu podpirajo tudi predstojniki. 

> Rad bi, da bi spoznali še imena in župnije vseh 
članov duhovniškega okteta Oremus. 
Takole: 1. tenor pojeva Andrej Župan (Radovljica) 

in Sebastjan Likar (Šmartno pod Šmarno goro), 2. 
tenor sta Marko Čižman (Ljubljana Podutik) in Janez 
Avsenik (Ig), 1. bas Matevž Mehle (SKAM) in Bogdan 

Oražem (Polhov Gradec), 2. bas pa Janez Rihtaršič 
(Mirna Peč) in Marjan Lampret (Breznica). Občasno 
nam priskoči na pomoč tudi Gašper Mauko, župnik 
na Homcu.

Hvala lepa za pogovor, Sebastjan. Tebi in tvojim 
sobratom v duhovniškem oktetu Oremus želim 
veliko vztrajnosti in veselja v prepevanju cerkve-
nih, liturgičnih in narodnih slovenskih pesmi.

Oktet na obisku pri Slovencih v Avstraliji. Člani okteta Oremus pri bratskem obedu pri Metki Dijkstra Murko v Haagu

Sobotni dan smo sklenili v župnijski cerkvi sv. Bonifacija v Haagu.

Marjan Lampret med pridigo v Slovenskem pastoralnem centru v Bruslju.
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Največji slovenski poet dr. France Prešeren se je 
rodil leta 1800, v Rib’čevi hiši v Vrbi. Njegov največji 
doprinos kulturi vobče je dejstvo, da je slovenski je-
zik, tolikokrat zaničevan in ne spoštovan, dvignil do 
višine, ki je ni presegla niti germanščina … S prijate-
ljem Matijem Čopom, doma iz brezniške podružni-
ce Žirovnica (rojen leta 1797), sta med drugim razi-
skovala in kranjskemu človeku približala Petrarkove 
sonete. Brez Čopa ne bi imeli takšnega genialnega 
Prešerna, zagotovo! Čeprav je bil Matija Čop bolj li-
beralne narave, je vendar spoštoval svoje krščanske 
korenine. Ohranjen je dialog med njim in starim oče-
tom Toma Zupana – Urbanom, ko sta šla mimo bre-
zniškega pokopališča. Urban ga je pobaral, češ, kako 
je Čop pameten in kako močno vero mora imeti. Čop 
je odgovoril nekako takole: »Urban, 19 jezikov znam, 
prebral sem knjig, da ti ne vem povedati, koliko – a 
ko bi tega ne veroval, kar so me mati doma učili, ne 
imel bi nič in nobene vere!« Ob tem je prešernoslovec 
Tomo Zupan v znameniti pridigi poudaril: »Brezniške 
matere: ali ste čule, kako imenitne učiteljice ste ve?!«

Naslednji veliki mož brezniški je Anton Janša, 
rojen leta 1734, na Breznici. Poznamo ga kot prve-
ga učitelja čebelarstva na dunajskem dvoru in kot 
akademskega slikarja. Je začetnik modernega čebe-
larstva. Na njegov rojstni dan – 20. maja – je bil leta 
2018 na Breznici razglas svetovnega dneva čebel. 
Znan je njegov ‘kopernikanski obrat’ v čebelarstvu. 
Dotlej je namreč veljalo: ko čebele rojijo in zapustijo 
panj, gre z njimi mlada matica. A Janša je dokazal, da 
ni tako: z mladimi čebelami panj zapusti stara mati-

ca, mlada pa ostane v panju. Ko sem lani pridigal o 
tem, sem malce pikro dodal, da naj se po čebelah 
ravnajo tudi sodobne tašče (in tasti). Ko ta mlada 
pride k hiši, se mora ta stara umakniti, to je dati 
prednost ta mladim: novi družini. Nemalo pobožnih 
brezniških vernic je ob tem polglasno zavzdihnilo …

V sosednji vasi Doslovče se je leta 1871 rodil 
Fran Saleški Finžgar. Poznamo ga kot duhovni-
ka, pisatelja, dramatika in prevajalca. Kot politik 
se ni najbolje izkazal … Je pobudnik preimenova-
nja Prešernove hiše v muzej kulturnega pomena, 
kar se je zgodilo leta 1937.

Na Rodinah se je leta 1891 rodil še en duhovnik 
in pisatelj Janez Jalen. S Finžgarjem sta bila riva-
la, nemalokrat sta bila na nasprotnih bregovih, saj 
je bil Jalen brez dlake na jeziku. Poznan je njegov 
rek, da so grde stvari tri: pijana baba, zaflekan (za-
packan) župnik in soldat z marelo (dežnikom) … 
Ministrstvo za kulturo želi njegovo trilogijo Bobri 
obelodaniti na filmskem platnu.

Ob koncu se ustavimo še pri enem Brezničanu, ki je 
zaznamoval zgodovino Cerkve na Slovenskem in naš 
narod vobče. To je Anton Vovk, rojen leta 1900, v roj-
stni hiši pesnika Prešerna. Bil je eden največjih škofov 
ljubljanske škofije. Z blaženim škofom Alojzijem Ste-
pincem sta bila v nekdanji Jugoslaviji največja stebra 
pravovernosti in pokončnosti, ko so komunisti hoteli, 
da se ‘jugoslovanska Cerkev’ loči od Rima in postane 
narodna Cerkev, brez papeža v Rimu. Ostala sta zve-
sta Kristusovi Cerkvi in svojo zvestobo drago plačala. 
Škofa Stepinca so komunisti dolga leta zastrupljali v 

hišnem priporu, škofa Vovka pa dolga leta zasliševa-
li in utrujali v nočnih urah. Dne 20. januarja 1952 so 
organizirali napad nanj in ga zažgali na železniški po-
staji Bršljin pri Novem mestu. Zažig je preživel in sto-
rilcem odpustil. Na prvem zasedanju koncila v Rimu 
je izjavil: »Jaz Cerkev tako ljubim: rad bi se dal zanjo 
še enkrat sežgati.« 1. decembra 1946, po škofovskem 
posvečenju, je zapisal: Moja posebna misel in molitev 
hiti danes k vsem duhovnikom in redovnikom naše 
škofije. Mnogi so v tujini, mnogi v zaporih, premnogi 
v stiskah. Naj vse Bog varuje in naj od našega naroda 
odvrne šibo pomanjkanja duhovnikov. 

Prav za konec se zaustavimo še pri njegovi pesmi 
Rojstni hiši, v kateri izkazuje hvaležnost in spoštova-
nje svojemu rodu in seveda svojemu sorodniku in 
rojaku Prešernu:

Hiša rojstna, dvakrat sveta meni,
raj preljubi, vedno zaželjeni!
Tu tekla zibelka je možu Slave,
ki dvigal male je in nepoznane;
tu pela pesmi mati meni je ljubko,
bitje, ki ljubilo me je presladko.
Hiša rojstna dvakrat sveta meni!
Odšel od tebe je prvak – poet,
odšel prezgodaj jaz
v goljufivi daljni svet.
Njemu v slovo si dala pesmi snov,
mene naj spremlja duh njegov –
in tvoj blagoslov.

Marjan Lampret, brezniški župnik

> Gospa dirigentka Damijana Božič Močnik, kako 
se počutite, ko dirigirate kar osmim duhovni-
kom? Znano je, da si župniki zlepa ne pustimo 
dirigirati?
Na vaje Duhovniškega okteta Oremus sem bi-

la povabljena leta 2013 z namenom, da na nekaj 
vajah malo »popeglam« skladbe, ki so jih namenili 
posneti za svojo novo zgoščenko. No, to moje »pe-
glanje« traja še danes. Je že Božja volja, da v tej naši 

različnosti dobro delamo, da gospodje uspešno na-
predujejo pri skupnem muziciranju. V dobrih petih 
letih so se bili kot pevci pripravljeni spopasti z malo 
težjimi skladbami iz različnih stilnih obdobij, tudi 
ob spremljavi orgel, klavirja, godal ... So dovzetni 
za moje »pridige«, ko jim razlagam smisel uglas-
bene vsebine skladb, tudi take, ki je njim že preko 
Svetega pisma zelo dobro poznana. Ker so manjša 
zasedba, jih želim z izborom posameznih skladb 
spodbuditi, da vsak zapoje tudi kakšen solističen 
del in s tem krepiti njihovo pevsko samozavest, da z 
vztrajnim delom, vajami, zmorejo vedno več. 

Sprašujete, kako se počutim, ko jim dirigiram? 
Moram priznati, da sem jih v zadnjem času s tem, 
ko jim na koncertih iz prvih vrst dajem intonacijo, 
nakazujem z glavo in ostalimi obraznimi mimi-
kami tempo, fraze, dinamiko, vstope ... kar malo 
razvadila!!! Iz glasbenih strokovnih krogov sem si-
cer dobila namig, da je dobro, da se tudi manjšim 
vokalnim skupinam dirigira, saj so skladbe tako 
bolj muzikalno in tudi tehnično bolje izvedene. 
Zato se za določene skladbe in težje nastope v za-

dnjem času tudi pred oktet postavim kot dirigent-
ka in je tako njim precej lažje, saj se teža odgovor-
nosti razporedi še na devetega člana.

> So dirigiranje, druženje in potovanje z osmimi 
duhovniki za vas posebna doživetja?
Posebna doživetja z oktetom so zame skupne 

molitve večernic pred vajo in ostalih molitev iz bre-
virja, ko smo na potovanjih; pa udeležba pri »tihih« 
(brez petja) sv. mašah, ko eden izmed njih mašuje, 
ostali somašujejo; pričevanja, ki jih kot duhovniki iz-
ražajo preko petja ali z besedo. Seveda pa je največji 
blagoslov to, da je nam vsem glasba velik izziv kot 
tudi sprostitev, pravi balzam za dušo. Tudi na dolgih 
poteh s kombijem po Evropi se da po več ur skupaj 
prepevati najrazličnejše skladbe! 

Naši pogovori so kdaj tudi »glasnejša izražanja 
svojih mnenj« na temo politike in širšega družbene-
ga življenja, pa na naše delo in poslanstvo v Cerkvi, 
pri njihovem pastoralnem in mojem šolskem in dru-
žinskem delu, pri vzgoji mladih ... Ja, smo kar zanimi-
va druščina. Nikoli nam ni dolgčas.

Kulturni dan z mašo in nastopom okteta Oremus 

Slovenske maše v nizozemskem Rijswijku so za 
tukajšnjo slovensko skupnost, naše družine in za 
prijatelje Slovenije vedno tudi kulturni dogodki, 
s katerimi ohranjamo svoj jezik in tradicije. Pri 
februarski maši in po njej je pozornost posebej 
namenjena slovenskemu kulturnemu prazniku. 
Letos so nam ga polepšali pevci okteta Oremus iz 
Slovenije.

Naš izseljenski duhovnik Zvone Štrubelj je svoje 
kolege-duhovnike, ki kot Oremus pod vodstvom 
dirigentke Damijane Božič Močnik nastopajo pri 
rojakih po vsem svetu, povabil v Bruselj. Tu so v 

petek, 8. februarja, obiskali Evropski parlament 
in zapeli pri Prešernovem obeležju pred zgradbo 
Evropske komisije. V soboto, 9. februarja, pa jih 
je pripeljal v nizozemski Haag, kjer jih je sprejela 
veleposlanica Sanja Štiglic. Po sprejemu so pevci 
spremljali mašo v rijswijški cerkvi sv. Bonifacija, 
kjer se na tem koncu Nizozemske zbiramo k slo-
venskim bogoslužjem. Župnik Štrubelj je svoje 
duhovniške kolege posrečeno pritegnil tudi k pri-
digi in jih povabil, da so nam povedali o svojem 
poklicu in bogatih izkušnjah, ki si jih nabirajo pri 
svojem požrtvovalnem delu. V počastitev kultur-

nega praznika je Oremus nastopil še po maši ter 
zbrane rojake in druge prijatelje Slovenije navdušil 
z venčkom domovinskih pesmi.

Prisrčno srečanje smo nadaljevali s kolinami, ki 
so jih Zvonetu naložili doma v Sloveniji, in z do-
mačimi dobrotami, ki jih znamo sami tudi še pri-
praviti. Pri tem se nam je pridružil domači župnik 
Bakker, ki se je slovenskim pevcem v mogočni, 
akustični Bonifacijevi cerkvi pridružil pri petju Ma-
rijinih pesmi, tokrat v univerzalni latinščini.

Turneja okteta Oremus se je naslednji dan na-
daljevala z mašo in praznovanjem v Bruslju. Na 

Dirigentka Damijana Božič Močnik 
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Nizozemskem ne bomo pozabili tega vrhunskega 
nastopa, pa tudi prijetnega druženja z gosti iz Slo-
venije.  Metka Dijkstra Murko

Muzikologinja in urednica mag. Simona Moličnik

Oltarna skupnost v Haagu na Nizozemskem se je veselila gostovanja duhovniškega okteta Oremus.Participirana homilija med mašo v Haagu

R A F A E L O V A  D R U Ž B A Marko PETROVIČ 

Slovenska ljudska pesem in njeno bogato izročilo
Predavanje Simone Moličnik med mladimi na Višarjah

Nekateri so si vzeli petek »frej« in že čez dan 
uživali svež zrak in naravo, drugi pa smo še 
tlačanili in se nato popoldne čim hitreje po-

dali v smeri Višarij ter po možnosti ujeli gondolo do 
vrha. Ob izstopu iz gondole smo doživeli vesel poz-
drav dveh udeležencev tokratnih višarskih dnevov 
in razveseljujoče srečanje je nakazalo, da se bomo 
zopet imeli zelo lepo na tem posebnem kraju. Ehr-
lichov dom vedno pričara domače vzdušje in že pri 
večerji smo uživali ob živahnem klepetu s starimi 
znanci in novimi obrazi.

Ta večer smo posebej pričakovali predavanje go-
spe Simone Moličnik, urednice na Radiu Slovenija, 
ki že več let pripravlja radijsko oddajo o slovenski 
ljudski glasbi »Slovenska zemlja v pesmi in bese-
di«. Že na začetku je poudarila, da ni razloga, da bi 
ljudsko glasbo podcenjevali in jo smatrali za manj 
vredno od drugih glasbenih zvrsti. Verjetno nas je 
večino presenetila z izborom prve pesmi, ki je bila 
kombinacija presunljivo lepe melodije, a srce para-
joče zgodbe. Govori o mladi punci, ki je storila de-
tomor in je bila zato še sama obsojena na smrt na 
ljubljanskih vislicah. Take pesmi so nastale kot način 
pripovedovanja in poročanja o dogodkih. Imele so 
tudi namen vzgajati in svariti. Zamislili smo se nad 
tem, kako sta pesem in zgodba preživeli več stoletij. 

Spoznali smo izredno pestrost glasbenega izro-
čila iz različnih slovenskih regij in širše – na primer 
pesem Adio, the Mass Now is Ended (na melodijo 
Adijo, pa zdrava ostani) – slovenski valček, ki so ga 
izseljenci v Ameriki tako priredili, da je postal pesem 

smo predavateljičino ljubezen in spoštovanje do 
pristne glasbe in njen smisel za umeščanje glasbe v 
zgodovino in prostor.

Če nas je ob začetku večera nežno zdramil avizo 
Uroša Kreka (gotovo imate v ušesih njegovo obde-
lavo melodije Aj, zelena je vsa gora, ki se od samih 
začetkov oddaje oglaša vsak torek ob 20. uri), smo 
uradni del druženja sklenili z Zelenim Jurijem, eks-
tatičnim zadnjim stavkom Slovenske suite Alda Ku-
marja, ki je bila prvič izvedena v Cankarjevem domu 
na razprodanem koncertu ob 50-letnici oddaje Slo-
venska zemlja v pesmi in besedi.

Po takšnem predavanju smo komaj čakali, da še 
sami kaj zapojemo. Nekaj pesmi nam je gospa Simo-
na prijazno pripravila na listih, nadaljevali pa smo s 
pesmimi, ki smo se jih naučili v preteklih letih. Razve-
seljivo je videti, kako nas višarski dnevi navdušujejo 
za ljudsko glasbo in se tako oživlja dragocena glas-
bena dediščina. Prav tako razveseljivo je bilo videti in 
predvsem slišati pevski talent tokratnih udeležencev. 
Uživali smo lepe harmonije še dolgo v večer.

za ob koncu maše. Poslušali smo tudi ljudske pevce 
Raduha iz Luč v Savinjski dolini, od koder prihaja 
gospa Simona, ki so zapeli Nocoj je en fajn večer. V 
njihovih pesmih se čuti koroški vpliv, ker imajo zelo 
lepa blagoglasja. Zanimivo je, kako moški dodajajo 
glasove navzgor in ne navzdol, kot bi pričakovali.

Prek ljudske glasbe nam je Moličnikova pred-
stavila tudi različna glasbila od opreklja do sopel, 
violinskih citer in celo bršljanovega lista, ki daje 
neverjetno krepak zvok glede na to, da je le list. Iz-
vedeli smo, da se je nekoč tamburico igralo po celi 
Sloveniji, ker je bilo glasbilo preprosto za izdelavo. 
Poslušali smo tudi Murnove godce iz Selške doline, 
ki so zaigrali godčevsko vižo na restavriranih glasbi-
lih. Čeprav takšna glasba ni perfektno uglašena, je 
vseeno užitek za poslušanje – morda zaradi pristno-
sti izvedbe še večji.

Predavanje so pospremile tudi slike godcev in 
pevcev. Prav posrečena je bila koroška harmonikar-
ka Betka Božank, ki že od rosne mladosti igra po po-
rokah. Ko je odraščala, ženskam še ni bilo dovoljeno 
gosti, zato se je igranja učila na skrivaj, tako da je z 
očetovo harmoniko vadila na podstrešju. Kasneje se 
je poročila s harmonikarjem, kar je pomenilo, da se 
je lahko še bolj posvetila glasbi.

Tekom večera je mag. Simona Moličnik opisala, 
kako nastajajo oddaje in tematsko zaokroženi pro-
jekti. Njena srečanja z glasbeniki na terenu in v stu-
diu so doslej izšla v petih izjemno bogatih album-
skih zbirkah: Sijaj, sonce, Za gorami, Strast godca, 
Robovi izročila ter Skozi prostor in čas. Občudovali 

Pogled s smučišča na Mangart in Jalovec. Foto: Katja PogačarZ zanimanjem smo prisluhnili ljudskim pesmim, ki nam jih je predstavila naša gostja.
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6. Ali poznate besede?

Kako se imenuje boleče 
delovanje mišic, pri katerem 
se spremeni zlasti njihova 
napetost?
a) krč
b) zlom
c) zvin

Kako se imenuje snov, 
ki zapolnjuje poškodovan, 
izvotljen zob?
a) proteza
b) zalivka
c) aparat

Kako se imenuje rana, 
povzročena z ostrim 
predmetom, rezilom?
a) zareza
b) ureznina
c) obreza

7. Katere besede manjkajo? 

Zaželel mi je čimprejšnje … 
a) ozdravljenje
b) okrevanje
c) olajšanje

Medicinska sestra mi je … 
telesno temperaturo.
a) izračunala
b) izmerila
c) odmerila

Ker me boli grlo, težko ... hrano.
a) požiram
b) grizem
c) žvečim

Zdravnik mi je … dieto.
a) podpisal
b) napisal
c) predpisal

Na zdravje

Igra za učenje jezika: SADJE ZA ZDRAVJE

Učenci se razdelijo v štiri ali pet skupin in se odločijo, katero vrsto sadja bodo predstavljali (jabolka, 
hruške, jagode, pomaranče, banane …). Nato se vsi posedejo v krog, en učenec, npr. jabolko, pa se postavi 
v sredino kroga. Ko jabolko pokliče eno od izbranih vrst sadja – npr. jagode – morajo vse »jagode« v krogu 
med seboj zamenjati prostore, »jabolko« pa poskuša ukrasti eno od trenutno praznih mest v košu sadja. Če 
mu uspe, ga učenec, ki je ostal brez prostora, zamenja v sredini in nadaljuje igro. 
Če želi sadež v sredini povzročiti zmedo, lahko zakliče »koš sadja« in vsi sadeži morajo menjati prostore.

REŠITVE:

1. povoj, termometer, tablete, obliž, 
bolnišnica, reševalno vozilo, zdravnik, 
zobozdravnik

2. Mavec, opekline, slušni aparat, žulj, 
ozebline, očala, alergijo, sirup, kapljice, 
kremo

3. Pojdi k zobozdravniku. / Počivaj. / Jej 
zdravo hrano. / Toplo se obleci. / Pij čaj./ 
Pij vodo.

4. okulist, pediater, dermatolog, 
zobozdravnik 

5. Na zdravje!, Obliž, Rak, Injekcija, Celjenje, 
Energija – NORICE

6. a, b, b

7. b, b, a, c

2. Dopolni z ustreznimi besedami.

1. Kaj je na sliki?

O J P V O
_ _ _ _ _

Š N N I I B O L C A
_ _ _ _ _ _

M T E T E E R M O R
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O V R E Š O E V A L O L N Z I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

T E T A L E B
_ _ _ _ _ _ _

K D R Z V N I A 
_ _ _ _ _ _ _ _

I O B Ž L
_ _ _ _ _

V N I Z O B D R A O Z K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

mavec            alergijo             sirup             žulj             ozebline             kapljice             kremo 

opekline             slušni aparat             očala

Toni si je zlomil roko, zato je dobil ________________.

Predolgo se je sončil, zdaj ima ___________________.

Dedek slabo sliši, zato ima ______________________.

Zaradi novih čevljev imam na prstu velik ___________.

Ker je bil brez rokavic, je dobil ___________________.

Preden kupiš __________, pojdi na pregled k okulistu.

Dermatolog mi je rekel, da imam ____________ na prah.

Ker zelo kašljam, moram redno jemati ______________.

Zdravnik mi je zaradi vnetja predpisal _________ za oči.

Ne pozabi na _______________________ za sončenje.

3. Svetuj bolnikom.

Boli me glava. – vzeti aspirin → Vzemi aspirin!
Zob me boli. – iti k zobozdravniku → ___________________.

Slabo se počutim. – počivati → ________________________.

Imam preveč kilogramov. – jesti zdravo hrano → __________.

Zebe me. – obleči se toplo → _________________________.

Prehlajen sem. – piti čaj → ___________________________.

Žejen sem. – piti vodo → ___________________________.

4. Kako se imenuje …

Zdravnik za oči (K L I S T O U) →
__________________________________________

Zdravnik za otroke (I A T E P E D R) → 
__________________________________________ 

Zdravnik za kožne bolezni (M A T O G O L D E R) →
__________________________________________ 

Zdravnik za zobe (O Z D R A V N Z O B I K) →
__________________________________________ 

5. V vsaki vrsti obkroži besedo,
ki je vsiljivec. Prve črke teh besed 
ti povejo, kako se imenuje otroška 
bolezen …

TREBUH ZOB NA ZDRAVJE! PRST

OBLIŽ ZDRAVNIK KIRURG PACIENT

POVOJ RAK TERMOMETER BERGLA

GRIPA PREHLAD ANGINA INJEKCIJA

ZLOM CELJENJE BOLEČINA UDAREC

SLAB ENERGIJA BOLAN UTRUJEN

Rešitev: __ __ __ __ __ __
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ki bodo v času vlaganja prošnje v državi živeli že 
najmanj pet let. Tistim, ki do 30. junija 2021 ne 
bodo izpolnjevali tega pogoja, pa je namenjen 
prednaselitveni status.

KOROŠKA POJE. V Domu glasbe v Celovcu se je 
10. marca odvijalo tradicionalno pomladansko 
pevsko srečanje Koroška poje, ki jo pripravlja Kr-

skupina, ki bi imela napisan nek svoj socializmu 
škodljiv program. /…/

Rdeča buržoazija je preživela, živi predvsem v 
večjih mestih, nima razvidne politične strukture, 
sledi logiki roja, značilni za žuželke. Nje ne vodi ne 
Udba ne Kučan ne Šarec, vodi jo kolektivni preži-
vetveni nagon. Rdeča buržoazija bi izginila, če bi 
v devetdesetih vladala pomladna opcija kakšne tri 
mandate. Izginila bi brez lustracije in čistk. V bistvu 
bi sama sebe ukinila, a na način, da bi se spreobr-
nila, prilagodila, postala masovna pomladna bur-
žoazija, temelj meščanske sredine; tista podlaga, ki 
je v Sloveniji nimamo in zato tudi nimamo klasične 
sredinske ali desnosredinske meščanske stranke.

Publicist in nekdanji poslanec Ervin Anton 
Schwarzbartl na Časniku o odzivih 
na spolne zlorabe in zločine

Niti najmanj ne želim omalovaževati zla spolnih 
zlorab in psihičnih ter fizičnih posledic, ki ostane-
jo žrtvam teh dejanj. Se pa ob odzivu na to temo 
znotraj Cerkve sprašujem, zakaj se »javnost« in ci-
vilni mediji o hujšem zlu, kar so gotovo umori in 
poboji civilistov iz povsem političnih razlogov, ne 
ukvarjajo toliko in tako pompozno. Do danes se še 
ni zgodilo, da bi naša slovenska »javnost« zagnala 
krik in vik ter obsojala množične povojne poboje 
in druge oblike mučenja ter preganjanja civilistov.

Poskušam potegniti vzporednico med zlom 
spolnih zlorab in mnogo h ujšim zlom povojnih 
genocidnih umorov ter pobojev v Sloveniji. Ali 
se niso tudi v okviru »legalne« povojne oblasti 
tovrstne stvari zamolčevale, o njih se je lagalo in 
uničevalo dokumente. O obsodbah poimenskih 
krivcev teh zločinov sploh ne govorim! Kako le, saj 
jih do danes še ni bilo. In še. Kaj pa abortivni umo-
ri nerojenih otrok? O teh umorih se, kot se kaže, 
sploh ne sme govoriti, saj je po mnenju »javnosti« 
in propagandistov to vendar »pravica« žensk!

te odstotke približati vsaj 70 odstotkom. Nekaj, kar 
se za Slovenijo včasih zdi kot znanstvena fantastika.

Umreti doma je tako postalo največja vrednota, 
ki na koncu pravzaprav pokaže vrednostni sistem 
naše družbe, ki jo je po drugi strani skorajda tabu-
iziral in brez dvoma institucionaliziral. Toplino in 
mir umiranja smo tako namesto svojcev prevzeli 
tujci. A četudi se trudimo vašega očeta, mamo 
držati za roko zadnje minute, mu to ne bo pome-
nilo toliko kot vaš stik. In omogočiti svojcu umreti 
doma, resda ni naša zakonska dolžnost, je pa mar-
sikdaj moralna.

Duhovnik Branko Cestnik na blogu 
o nujni spremembi oblasti

Od našega učitelja marksizma 
sem najprej poslušal, kaj je ta 
negativen pojav, imenovan rde-
ča buržoazija. Ravno naš učitelj 
mark sizma nas je prvi poučil o misli in delu Milo-
vana Đilasa, ki je ta oz. podoben pojav zaznal zelo 
zgodaj in ga analiziral v knjigi Novi razred. Izgleda, 
da je naš učitelj v tistem času moral na nekak zago-
vor, saj nam je pri krožku zaupal, da »požira slino 
zaradi svojega učenja«.

Rdeča buržoazija, kot ime pove, je komuni-
stično meščanstvo, ki je meščanstvo ali postalo 
vsled komunistične revolucije ali pa je meščan-
stvo že prej bilo in se je revoluciji povsem uklo-
nilo. S tem, da je sčasoma dalo na stran svojo 
revolucionarno plat in začelo razvijati svojo no-
vomeščansko plat. Učili smo se, da v naslednjem 
koraku rdeča buržoazija postane ovira za sociali-
stični razvoj, saj se oddalji od delavskega razre-
da in se posveti svojemu blagostanju. Boj proti 
rdeči buržoaziji da je izjemno težek, ker so njeni 
člani praviloma dobro izobraženi in na višjih po-
ložajih. Poleg tega so tovrstni buržuji ideološko 
lojalni in niso formirani kot razvidna družbena 

 Premisleki
Zdravnica Nina Kozorog v Večeru 
o umiranju doma

Odnos do smrti je eden najbolj 
kompleksnih indikatorjev stanja 
našega vrednostnega sistema, 
odvisen je od verskih, etičnih in 
splošnih družbenih norm in spre-
jemljivosti. Predvsem pa od zmožnosti vsakega po-
sameznika, da smrt jemlje kot del življenja. Narava 
mojega dela (specializacije) prežema moj delavnik 
s smrtjo na dnevni bazi. Ne nazadnje pa mi je tudi 
življenje postreglo z nekaj povsem intimnimi iz-
kušnjami izgube, soočenjem s tem. Ljudje na dia-
gnoze svojih ljubih, ki so jim dnevi šteti, reagirajo 
povsem različno. Navadno je prva faza šok, ki mu 
sledi zanikanje. Slednje s svojo rušilno močjo nava-
dno izgleda kot obtoževanje zdravnikov, »ki nis(m)
o naredili ničesar«, ki »so ga ali jo kar odpisali« in 
na koncu gnev nad medicinskimi sestrami, »ki niso 
bolnika dovolj dobro negovale«. Četudi nihče od 
nas ni bil zraven, ko je nekdo padel po stopnicah, 
se ustrelil s svinjsko pištolo, ker je želel končati ži-
vljenje ali se zaletel z neprilagojeno hitrostjo. /…/

Vse evropske študije kažejo, da si več kot 90 od-
stotkov bolnikov želi umreti doma, dejansko pa jih 
doma umre nekaj manj kot 20 odstotkov. Pred leti 
sem med svojim delom na terenu srečala brezdom-
ca z obsežnim tumorjem prebavil v terminalni fazi. 
Ni želel v bolnišnico. Želel je umreti »doma«. Četudi 
mu je dom predstavljala vlažna garaža pod Kalva-
rijo. Na Nizozemskem jih po podatkih doma umre 
približno 50,3 odstotka, v Belgiji 48,5 odstotka, 
podobno višje številke so v Španiji (42,7), Nemčiji 
(45,6). Slovenski podatki so nepopolni, a ne prese-
gajo 20 odstotkov. Z vključitvijo družinskega zdrav-
nika, družinskih sestankov in principov paliativne 
medicine si vse države v naslednjih desetletjih želijo 

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

Novice
TAJANI OBLJUBIL, DA BO PREUČIL POROČILO 
O SLOVENSKOITALIJANSKIH ODNOSIH. Pred-
sednik republike Borut Pahor je konec februar-
ja predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu 

Tajaniju uradno pre-
dal poročilo sloven-
sko-italijanske zgo-
dovinsko-kulturne 
komisije o sloven-
sko-italijanskih od-
nosih 1880–1956 v 
knjižni obliki. Taja-
ni je poročilo sprejel 
in obljubil, da ga bo 
tudi preučil. Na sre-
čanju pa je slovenski 
predsednik Tajaniju 
tudi predlagal, da se 
po uspešnem nem-

ško-francoskem zgledu pripravi skupni sloven-
sko-italijanski zgodovinski učbenik, ki bi temeljil 
na poročilu skupne zgodovinske komisije.

40 DNI BREZ ALKOHOLA. Letos že 14. postna 
akcija 40 dni brez alkohola poteka pod geslom 
Za odgovoren odnos do alkohola. Akcijo pripra-
vlja Slovenska karitas s soorganizatorjema Javno 

agencijo Republike Slovenija za varnost prometa 
in Zavodom Med.Over.Net.

PREDSEDNIK DZ DEJAN ŽIDAN IN NJEGOV MA
DŽARSKI KOLEGA LASZLO KÖVER STA V PREK
MURJU IN PORABJU OBISKALA PRIPADNIKE SLO
VENSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI. 
Židan in Köver sta se v Lendavi najprej srečala s 
predstavniki madžarske narodne skupnosti, za-
tem pa sta se odpravila čez mejo in na Gornjem 
Seniku obiskala predstavnike avtohtone sloven-
ske narodne skupnosti. Po obisku je Židan pove-
dal, da sta si skupaj z Laszlom Köverjem zadala kar 
nekaj nalog. V ospredje je postavil predstavitev 
razvojnega programa slovenskega Porabja, infra-
strukturnega projekta predstavnikov slovenske 
manjšine. Gre za prvi pilotni projekt za 13 naro-
dnih skupnosti na Madžarskem, ki bo pomagal 
učvrstiti gospodarske temelje manjšine, pripravila 
pa ga je Državna slovenska samouprava.

SLOVENCI, KI ŽIVIJO V VELIKI BRITANIJI, BODO 
MORALI PO BREXITU UREDITI SVOJ STATUS. Slo-
vensko veleposlaništvo v Londonu je pripravilo 
informativni dogodek, na katerem je pojasnilo, 
da bo status posameznika po izstopu Velike Brita-
nije iz Evropske unije odvisen od tega, kdaj se je 
priselil na Otok. Za naselitveni status bodo lahko 
zaprosili tisti državljani ali njihovi družinski člani, 

ščanska kulturna zveza. Letos je bila prireditev 
posvečena Pavletu Kernjaku ob 120. obletnici 
njegovega rojstva in 40. obletnici smrti. Tokrat so 
nastopile male vokalne skupine iz treh koroških 
dolin: Roža, Podjune in Zilje. Gostja prireditve je 
bila ženska vokalna skupina Rupa-Peč iz Italije.

Foto: Twitter Boruta Pahorja

Oktet Suha Foto: Ksenja Hočevar
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SMUČARSKI SKOKI. Peter Prevc je 
po enem letu zopet stal na zma-
govalnih stopničkah. Na tekmi v 
Oslu je z odličnim finalnim sko-
kom osvojil 3. mesto. Dobro uvr-
stitev pa je dosegel tudi Petrov 
mlajši brat Domen, ki je bil po prvi 
seriji peti, v finalu pa je nato izgu-
bil eno mesto in bil na koncu šesti. 

DESKANJE NA SNEGU. Tim Mastnak se je v Švici uvrstil v četrtfinale pa-
ralelnega veleslaloma, kar je zadostovalo za osvojitev malega kristalne-
ga globusa v tej disciplini. Tam je tudi končal tekmovanje in osvojil konč-
no 6. mesto. Tekmovanja sta se udeležila še Žan Košir in Gloria Kotnik, a 
sta žal izpadla že v kvalifikacijah.

SMUČANJE. Meta Hrovat je v Špindlerjevem Mlinu na Češkem osvojila 
peto mesto v veleslalomu, kar je njena druga najboljša uvrstitev v sve-
tovnem pokalu.

Na veleslalomski tekmi za svetovni pokal v Kranjski Gori je Žan Kranjec 
zasedel 9. mesto. Po prvi vožnji je bil šesti, toda na dodobra zmehčani 
progi ni našel pravih občutkov in je tako s 23. časom finala zdrsnil na 9. 
mesto.

KOLESARSTVO. Primož Roglič je zmago-
valec dirke svetovne serije po Združenih 
arabskih emiratih. V zadnji etapi je kljub 
neugodnemu vetru zanesljivo nadziral 
položaj in zmagal. Ta uspeh pa mu je 
omogočil tudi napredovanje na lestvi-
cah Mednarodne kolesarske zveze. Na 
lestvici etapnih dirk je drugi, na svetovni 
in evropski pa osmi.

 » Srečna« Slovenija

Politične razmere v Sloveniji so zmede-
ne. Celo razgledani državljani jih vse 
težje razumejo. Ni minilo pol leta, ko 

so, ostanimo vljudni, zaradi nespodobnosti 
odstopili trije ministri. Enaka usoda grozi 
sedanjemu zunanjemu ministru bivšemu 
predsedniku vlade. Kljub vsemu uživa vla-
da pri volivcih veliko podporo. V začetku postnega časa je spravila pod 
streho tudi rebalans proračuna, ki je doslej največji v zgodovini sloven-
ske države, obljublja pa celo presežek. Resni ekonomisti so si dokaj eno-
tni, da je preoptimističen in ni v skladu z evropskimi smernicami. Sreča 
spremlja pogumne. Vseeno se velja zamisliti nad mnenji njegovih kriti-
kov. Ni posledica nekih notranjih gospodarskih uspehov, ampak med-
narodnih razmer, zlasti izvoza. Vrsta srednjih in manjših podjetij spretno 
izrablja svojo majhnost in se hitro in kakovostno prilagaja evropski in 
svetovni avtomobilski industriji. Problem slovenske produkcije je v pre-
majhni dodani vrednosti. Je bolj posledica fizičnega dela kot pa moder-
ne industrijske proizvodnje.

Poglavitni vir slovenske sreče so zvišane plače državnih uslužben-
cev, ki so bile vrsto let omejevane. Malo manj kot 3 % so se dvignile 

tudi pokojnine in socialne pomo-
či. Žal je to izpeljano z levo roko. 
Mnogi reveži imajo sedaj manjše 
dohodke in večje davke, ker niso 
bili prirejeni predpisi za njihovo 
odmero. Tipična levičarska politi-
ka, ki ne zna misliti malo naprej. 
Kljub temu je treba ugotoviti, da 
so upokojenci največja žrtev vla-
de. So številčno najpomembnejši 
volivci, vendar preveč pod vpli-
vom raznih ideologij, ki jim dajejo 
prednost pred kakovostjo vsakda-

njega življenja. Državne inštitucije so hitro dvignile cene in na koncu 
imajo manj denarja kot poprej. Samo starostni domovi so se podražili 
za 4 % in več. Nasedanje navideznim izboljšavam je ena tipičnih posle-
dic več desetletne komunistične vladavine, katere osnovno sredstvo je 
bilo »farbanje« ljudi. Spremljati jih mora tudi hinavsko nasmihanje in 
govorjenje tistega, kar ljudje radi slišijo.

Kot smo že večkrat omenili, slovenska tranzicija v moderno evrop-
sko demokratično državo caplja na mestu in celo nazaduje. V časopisih 
lahko beremo, kako je bilo pod komunizmom lepo, kako je bilo samo-
upravljanje gospodarsko uspešno, družba demokratična, skratka, ce-
dila sta se nam med in mleko. Nehvaležneži tega nismo videli in smo 
nasedli osamosvojiteljem, ki so nas vsega lepega oropali in pahnili v 
kapitalizem in večstrankarstvo. To aktualni politiki zelo ustreza, ker tako 
blati Janšo, ki je še eden redkih politično preživelih. Peterletu, ki tudi še 
vztraja v politiki, je namenjena grda usoda. Stranka ga ni pripravljena 
postaviti na prvo mesto za evropske poslance in reši ga lahko samo ču-
dež. Politična hvaležnost ne obstaja.

Kljub vsemu je treba izpostaviti vsaj nekaj dobrega. Frančiškan dr. 
Tadej Strehovec, tajnik Slovenske škofovske konference, je bil po več-
mesečnem procesu oproščen obtožbe širjenja nestrpnosti zaradi na-
sprotovanja splavom kot obliki kontracepcije. Šibkost svetovne in slo-
venske Cerkve skušajo mnogi izkoristiti in jo v skladu s komunistično 
prakso zastrašiti ter izriniti iz slovenske družbe. Vse v imenu boja proti 
sovražnemu govoru, katerega prava vsebina je dejansko prikrivanje so-
vražnih dejanj. Govoriti, opozarjati na njih naj bi bilo prepovedano, ne 
pa njihovo izvrševanje. Pri tem se sklicujejo na ločitev Cerkve od države, 
kar pa jim pomeni izločitev in utišanje. 

Zgoraj opisano dogajanje pa zakriva poglavitne probleme slovenske 
družbe. To so neskončne čakalne vrste za obisk pri zdravnikih specialistih, 
nujne operacije – mnogi jih ne dočakajo – in bivanje v domovih za osta-
rele in onemogle. Največji žrtvi slovenske gospodarske in socialne politi-
ke so starostniki in mladostniki. Slednji ne morejo dobiti stalnih služb in 
posledično stanovanj. Zato ni družin in otrok. Slovenija se vse bolj sooča 
z dejstvom, da postaja družba revnih, starih in brez naraščaja.
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Največji žrtvi slovenske gospo-
darske in socialne politike so 
starostniki in mladostniki. Sle-
dnji ne morejo dobiti stalnih 
služb in posledično stanovanj. 
Zato ni družin in otrok. Sloveni-
ja se vse bolj sooča z dejstvom, 
da postaja družba revnih, starih 
in brez naraščaja.

 Stane GRANDA PRITISKI ZA UZAKONITEV EVTANAZIJE. Društvo Srebrna nit je sprožilo peti-
cijo za pravno ureditev evtanazije, ki jo je podpisalo več kot 120 ljudi. Soavtor 
pobude je profesor na ljubljanski filozofski fakulteti Igor Pribac. Svoj odločen 
ne proti evtanaziji in strokovni pomoči pri samomoru pri nas izrekata Komi-
sija za medicinsko etiko Republike Slovenije in Odbor za pravna in etična 
vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije.

SPREJET DRŽAVNI PRORAČUN. Po zapletu z Levico so poslanci državnega 
zbora vendarle sprejeli predlog rebalansa proračuna. Naposled so rebalans 
podprli tudi v Levici, s katero je koalicija po več mesecih parafirala sporazum 
o sodelovanju.  

POROČILO VLADE KOMISIJE ZA REŠEVANJE VPRAŠANJ PRIKRITIH GROBIŠČ. 
Poročilo 4 v 60 prispevkih 28 avtorjev predstavlja opravljeno strokovno delo 
in pokop žrtev, ki ga je komisiji omogočil zakon iz leta 2015. Odkrili so po-
smrtne ostanke vsaj 2.532 oseb. Od teh so jih pokopali 1615. 162 grobišč in 
morišč so uredili v naravi. Med raziskavami so odkrili več tisoč predmetov. 
Poročilo posebej opozarja na neurejeno stanje vojnih grobišč v Sloveniji, pa 
tudi slovenskih vojnih grobišč v tujini.

UMAKNILI OBTOŽNICO ZOPER GENERALNEGA TAJNIKA SLOVENSKE ŠKO
FOVSKE KONFERENCE TADEJA STREHOVCA. Sodili so mu zaradi domnev-
nega sovražnega govora na portalu 24kul.si. Tožilstvo je umaknilo obtožni 
predlog, saj zadnja priča, izvedenec računalniške stroke, iz podatkov, ki jih je 
lahko pridobil, ni mogel ugotoviti, ali je Strehovec avtor spornega članka, saj 
je z njegovim geslom na portal dostopalo več ljudi. Sodišče je tako izreklo 
zavrnilno sodbo.

SLOVENSKI PRORAČUN JE PRVIČ V ZGODOVINI PRESEGEL DESET MILIJARD 
EVROV. Rebalans letošnjega proračuna je po besedah finančnega ministra 
Andreja Bertonclja stabilen in razvojno naravnan ter nagovarja vse genera-
cije državljank in državljanov. V opoziciji so na podlagi opozoril iz Bruslja kri-
tični in svarijo pred srednjeročno nestabilnostjo financ.

Peter Prevc Vir: splet

Primož Roglič

Foto: Fabio Ferrari / Lapresse 
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Z A K L A D I  S L O V E N S K E  U M E T N O S T I Mojca Polona VAUPOTIČ

Prominentna modra posoda

Širša javnost arheologijo načeloma enači 
zgolj z izkopavanjem kot njeno osnovno 
dejavnostjo, a je v zadnjih letih ta disciplina 

doživela presenetljive spremembe. V precejšnji 
meri gre za aerofotografijo, slikanje iz zraka. No-
vejša tehnologija je lidar oz. lasersko snemanje 
površja, z uporabo katere se lahko natančno iz-
meri zemeljsko površje z vsemi sledovi preteklosti 
pod vegetacijskim pokrovom. Za natančnejše ne-
destruktivno preverjanje arheoloških ostankov na 
najdiščih pa je v uporabi širok nabor geofizikalnih 
metod, s katerimi se lahko na podlagi odstopajo-
čih fizikalnih lastnosti materialov pod površjem 
prepoznavajo različne arheološke strukture. V Lju-
bljani odkrita arheološka najdišča, izbrana po svo-
ji izpovednosti in geografski razprostranjenosti, 
prikazujejo tipološko, časovno in prostorsko širok 
spekter nepremične arheološke dediščine dolo-
čenega območja, ki nam zelo zgovorno razkrivajo 
svojo pestrost. Morda se dnevno sprehajamo mi-
mo katerega izmed njih, pa ob tem niti ne vemo, 
kaj vse skrivajo tla pod našimi nogami.

Večkrat se pred arheologi razkrije jasna interpre-
tacija najdišča šele, ko imajo pred sabo končen na-
črt vseh arheoloških ostalin. Tako je bilo tudi v pre-
teklem letu na Gosposvetski cesti v Ljubljani, ko so 
med sabo povezali vse zidove, odkrite na tamkaj-
šnjih izkopavanjih. Sprva se je zdelo, da gre za ka-
mnite ograje grobnih parcel, vendar ko je bilo raz-
iskanega območja vedno več, je tloris postajal vse 
bolj izpoveden. Tako so ugotovili, da gre za zidove 
zgodnjekrščanskega cerkvenega središča, v kate-
rem in okoli katerega se je v 4. stoletju izoblikovalo 
pokopališče zgodnjekrščanske skupnosti v Emoni. 

Ob številnih najdenih sarkofagih ter drobnih 
predmetih iz tega obdobja je bilo spektakularno 
predvsem odkritje modre steklene posodice, ki ima 
sijoč in eleganten čar. Revija National Geographic 
Slovenija, ki je izšla meseca februarja, ji je podelila 
častno mesto na naslovni strani, kar šteje arheo-
logom (Ne)odkrite arheologije Ljubljana v posebno 
čast. Znašla se je prav tako na ameriškem spletnem 

National Geographicu v Washingtonu. V njem je 
hkrati objavljena reportaža z Marjanom Žiberno ter 
odlične fotografije Arneja Hodaliča in Katje Bidovec.

Strokovni koordinator izkopavanj na Gosposvet-
ski, arheolog dr. Andrej Gaspari, je ob predstavitvi 
najdb v Muzeju in galeriji mesta Ljubljana med 
drugim dejal, da je bila modra posoda najdena na 
zgodnjekrščanskem grobišču, ob približno štiride-
set let stari gospe. Ob tem je šlo hkrati za odkrit 
mavzolej ali kapelico, ki je bila zgrajena po letu 
276 in porušena pred letom 325, ko je bil čas naj-
hujših preganjanj kristjanov, katerih emonska sku-
pnost s 120-timi pokopi na generacijo ni bila prav 
velika. Na omenjenem območju niso našli niti ene 
arheološke plasti iz časa 3. st. pr. Kr. in prav tako 
niso niti odkrili pričakovane rimske predhodnice 
Gosposvetske. To pomeni, da je šlo za izključno 
pokopališko območje poznega obdobja Emone. 

Na skledi z drobno ročko, dekorirani z motivi 
vinske trte in grozdjem, je v grščini v visokem re-
liefu napis: »Pij, da boš živel večno, na mnoga leta« 
– sporočilo antične dediščine. Izdelana je bila v 
kakšni izmed aleksandrijskih ali sirijskih delavnic 
in je čudovite, izrazito modro-vijoličaste barve. 
Spoštovanje in posluh za material, kot je steklo, pa 
so odlike, ob katerih se lahko uče sodobni obliko-
valci. Izraziti žarki svetlobe, ki pronicajo skozi njo, 
so nam v trenutkih, ko uvidevamo, kako sta naša 
kultura in umetnost na preizkušnji, še kako potreb-
ni. Posoda ima premer 21 cm in je za našo deželo 
ter za svetovno arheolo-
gijo vrhunsko odkritje, 
saj je znanih le še 10 do 
12 primerljivih predme-
tov iz vzhodnega Sre-
dozemlja, od koder po 
vsej verjetnosti prihaja 
tudi emonska. Pokojni-
ca je imela na levi roki 
še dve zapestnici iz te-
mnega gagata. Gre za 
mineral, kamen ali oka-
menelo snov, ki se ga 
lahko po obdelavi upo-
rabi za izdelavo nakita. 
Razstava v Narodnem 
muzeju odkriva sledo-
ve, fragmente iz več kot 

pol tisočletja dolgega obdobja, ko se je znamenje 
krščanske vere dotaknilo našega ozemlja. Sledo-
vi tedanje kulture so že močno zabrisani, zato so 
odkritja iz tistega časa še posebno dragocena. Po-
žrešni čas nam jih je pustil le za prgišče, vendar so 
ti fragmenti nabiti s sporočili, saj strokovnjakom 
včasih že košček lahko govori o celoti.

Vodja izkopavanj iz Muzeja in galerij mesta Lju-
bljana Martin Horvat je pojasnil, da so arheologe 
ob njihovem delu presenetile tri stvari. Najprej 
veliko število sarkofagov – več kot 40; nato pre-
senetljiva pokopališka arhitektura; in da je ob 
koncu izkopavaj možen ogled drobnih predme-
tov v muzejski zakladnici. Sijajna modra posoda 
bo po razstavi v zakladnici in postopku muzejske 
obdelave svoje mesto kot reprezentativen pred-
met zagotovo našla na stalni razstavi »Ljubljana. 
Zgodovina. Mesto«.

Arheološke najdbe pod Gosposvetsko

Modra posoda ob odkritju 

Modra posoda 

Zapestnici

 Keramika v grobovih
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Goreče smo molilil za Slovenijo.

Nedeljska maša v SPC ob kulturnem prazniku z duhovniškim 

oktetom Oremus

Obisk gostov iz Slovenije v kapeli SPC

Pesem Vrba na slovenskem kulturnem prazniku v Genku Zbor Slomšek je sodeloval na kulturnem prazniku v SPC v Bruslju.

BRUSELJ

T ridnevno praznovanje sloven-
skega kulturnega praznika z 
obiskom duhovniškega okte-

ta Oremus v Belgiji in na Nizozem-
skem. V petek, 8. februarja, je duhov-
niški oktet Oremus iz Slovenije obiskal 
Evropski parlament in zapel pred spo-
menikom Zdravljic v krožišču Schu-
man, pred Evropsko komisijo. V soboto, 
9. februarja, so obiskali slovensko vele-
poslaništvo v Haagu, peli pri slovenski 
maši v Rijswijku, v Haagu na Nizozem-
skem in priložnostnem koncertu. V ne-
deljo, 10. februarja, je oktet Oremus pel 
pri družinski maši v SPC v Bruslju. Nato 
je skupaj z zborom Slomšek iz belgij-
skega in nizozemskega Limburga obli-
koval koncert v počastitev slovenske-
ga kulturnega praznika. Praznovanje v 
Haagu in Bruslju smo združili s prijetno 
družabnostjo in domačimi slovenskimi 
kolinami. Več o tem gostovanju si lahko 
preberete v pogovoru meseca, kjer je 
objavljenih tudi več fotografij.

Slovenija v toplem molitvenem 
objemu vsega sveta. Nekaj utrin-
kov s svetovnega ekumenskega mo-
litvenega dne za Slovenijo v Bene-
luksu in Evropi, petek, 1. marca 2019.

Že dobrih 100 let deluje žensko 
ekumensko molitveno srečanje, poi-

menovano »Svetovni molitveni dan«. 
Gre za žensko laično in ekumensko 
gibanje, ki se je začelo v Ameriki in Ka-
nadi in se je do danes razširilo na več 
kot 120 držav z vsega sveta. Molitveno 
srečanje poteka vsako leto prvi petek 
v mesecu marcu, letos je bil to petek, 
1. marec. V Sloveniji obstaja odbor 
Svetovnega molitvenega dne, v kate-
rem so Slovenke različnih veroizpove-
di. Letos so one pripravile molitveno 
srečanje, ki je bilo prvič v zgodovini 
tega gibanja namenjeno Sloveniji.

Sam sem v Bruslju sodeloval pri 
molitvi v anglikanski cerkvi Sv. Tro-
jice (Holy Trinity Church) v petek, 
1. marca dopoldne. Zvečer ob 19. 
uri sem bil navzoč pri ekumenskem 
molitvenem srečanju v protestantski 
cerkvi Emavs, kjer se zbirajo evange-
ličanski nemško govoreči verniki. Po-

vabili so me, da sem za uvod v moli-
tveno srečanje predstavil Slovenijo.

V molitvi se je v teku 24 ur za roko 
prijelo veliko vernic in vernikov različ-
nih krščanskih veroizpovedi. To je bil 
topel objem solidarnosti, ki so ga zmo-
žne le žene. Pridite, vse je pripravljeno, 

je bilo geslo molitvenega dne. V osrčju 
bogoslužja je bila prilika o veliki gostiji 
iz Lukovega evangelija (Lk 14,15-24). 
Ob bogato obloženi mizi gostitelja (Bo-
ga) je dovolj prostora za vse. Na mesto 
tistih, ki so bili povabljeni na gostijo, pa 
se nizo odzvali, so prišli revni in bolni 

A N G L I J A

LONDON

Slovenska februarska sv. maša v 
kapeli Doma v Londonu je bila 
na drugo nedeljo v februarju, 

tokrat na peto nedeljo med letom, kar 
je bilo letos 10. februarja. Udeležba 
je bila skromna. Bili pa smo vsi veseli 
prihoda k sv. maši mlade družine Je-
lenc iz Selc in Železnikov s tremi de-
klicami: Dorico, Anico in Vidko. Vse tri 
ljubke deklice! Anica nam je po maši 
povedala še nedolžno predpustno ša-
lo o župniku, ki je imel težave s pri-
diganjem. Vsi smo se lepo nasmejali. 
Njihov ati pa je bil tudi bralec pri naši 
sveti maši v kapeli Doma. V molitvi 
smo se pri maši spomnili naših po-
kojnih rojakov iz Londona in okolice.

Po maši vedno sledi družabno sre-
čanje v dnevni sobi Doma, kjer se 
naši rojaki radi srečujejo.

Bogoslužje na začetku postnega 
časa smo spokorno, polni vere, ob-
hajali po vseh katoliških cerkvah na 
Otoku na pepelnično sredo (6. marca) 
s sv. mašo in obredom pepeljenja – 
tudi v kapeli »Našega doma«. 

Še pred prvo postno nedeljo, 10. 
februarja, je bil pripravljen in razpo-
slan na naslovnike, slovenske rojake 
na Otoku, župnijski list »Bogoslužna 
sporočila Slovencem v Veliki Brita-
niji«, ki je namenjen našim rojakom 
v Angliji in Walesu za postni in veli-
konočni čas. Tokrat naša župnijska 
sporočila vsebujejo na prvi strani 

razmislek o postu. Na drugi strani je 
predstavljen veliki teden in spored 
bogoslužja v postnem in velikonoč-
nem času. Na tretji strani je predsta-
vljen v besedi in sliki praznik Gospo-
dovega vstajenja. Na četrti (zadnji) 

strani pa je še poseben poudarek na 
srečanju z Vstalim Kristusom. Temu 
sledi še praznično voščilo. 

Vsem rojakom želi župnik milosti 
poln postni čas in veselo ter blago-
slovljeno veliko noč. S. Cikanek



april 2019 NAŠA LUČ 13

Ž U P N I J E

z vseh križišč sveta. Globoka duhovna 
tema, ki je tudi socialna. Nabirka pri 
vseh bogoslužjih je bila namenjena 
otrokom in ženam iz Slovenije.

Kako močno povezuje molitev, sem 
ta dan globoko začutil. Na Nizozem-
skem, v Haagu in Leidnu so pri bogo-
služju sodelovale sodelavke Slovenske-
ga pastoralnega centra. Za Slovenijo 
so molili v 500 cerkvah na Nizozem-
skem. V Parizu so pri bogoslužju ob 16. 
uri zbranim posredovali moje uvodno 
razmišljanje. V Hamburgu je skupaj z 
drugimi molila slovenska družina. Iz 
Švedske je poročal sobrat in soimenjak 
Zvone Podvinski, da je srečanje lepo 
potekalo s številno slovensko udelež-
bo, tudi z narodnimi nošami, potico, 
krofi, keksi in slovenskim kruhom.

Metka Dijkstra Murko pa je zapisa-
la: »V Haagu smo se v petek, 1. marca, 
pozdravili z ‘Dober večer’ in v Lukovi 
cerkvi – Lukaskerk se je glasil ‘Oče naš’ 
v slovenščini. Slovenke Mojca, Roma-
na in Metka smo tudi po molitveni 
uri zelo zainteresiranim udeležencem 
pripovedovale o življenju v Sloveniji: 
o vsakodnevnih težavah, s katerimi se 
srečujejo številne Slovenke, pa tudi o 
njihovem občudovanja vrednem po-
gumu in trdoživosti. Nabirka pri bogo-
služju je bila namenjema centru ASPI 
za otroke z Aspergerjevim sindromom, 
materinskemu domu Karitas in projek-
tu za Rome v Pušči. Poleg materialne je 
predvsem ta molitvena podpora znak 
tople solidarnosti, ki jo Nizozemke ču-
tijo z vrstnicami v Sloveniji. Katerih ži-

vljenje in deželo sedaj poznajo malo 
bolje in ki jim bodo še dolgo ostala v 
spominu in njihovi molitvi.«

V nedeljo, 3. marca, smo v Sloven-
skem pastoralnem centru v Bruslju pri 
maši ob 18. uri podoživeli svetovni mo-
litveni dan za Slovenijo. Goreče smo 
molili, med evharističnim slavjem pa 
prebrali tudi nekaj prošenj, ki so jih iz-
oblikovali člani anglikanske in evange-
ličanske skupnosti v Bruslju.

Maša in slovenski kulturni pra-
znik v Limburgu. V nedeljo, 24. febru-
arja, smo v Našem domu v Genku ob 
11. uri imeli slovensko mašo, sledilo je 
slovensko kosilo, nato pa kulturna pri-
reditev, na kateri so nastopali pevski 
zbor Slomšek, glasbena družina Kranjc 
in recitatorji iz Bruslja. Prisluhnili smo 

ubranim pesmim Ženskega in nato 
Združenega zbora Slomšek. Program 
je povezoval predsednik društva Sta-
ni Revinšek. Presenetil nas je kratek, 
a kakovosten glasbeni nastop družine 
Kranjc. Nato smo prisluhnili Prešerno-
vim pesmim: Kam, Pevcu, Nezakonska 
mati. Na koncu smo ob Tomaževi in 
Markovi kitari zapeli še pesem Vrba.

Obisk članov Krščanskega foruma 
SDS v  Pastoralnem centru. V pone-
deljek, 4. marca, smo v Slovenskem 
pastoralnem centru gostili slovenske 
goste iz Krščanskega foruma SDS. Ob 
10. uri smo imeli sveto mašo, nato pa 
kratko informativno srečanje. Skupino 
je spremljal duhovni vodja, Andrej Fir-
bas iz Maribora. dr. Zvone Štrubelj

F R A N C I J A

V petem nadstropju so bile na delu naše klekljarice. Svetovni molitveni dan v Sarregueminesu se je zaključil ob pogrnjeni mizi.

Škof Jean-Christophe Lagleize iz Metza pri oltarni mizi kapele sv. 

Jožefa v Merlebachu.

Duhovna akterja na mednarodnem molitvenem dnevu 

v Saargueminesu pastor Samuel Mahler in delegat Jože Kamin

FREYMINGMERLEBACH

Obisk škofa Jean-Christopha 
Lagleiza na slovenski misiji v 
Merlebachu

V soboto, 26. januarja, je me-
stna občina Freyming-Mer-
lebach priredila posebno že 

tradicionalno srečanje v stavbi ki jo 
imenujejo mediateka. Prebivalstvu 
je hotela prikazati posebnosti dveh 
skupnosti, poljske in slovenske, iz 
različnih zornih kotov, tako kulina-
ričnih, pevskih kakor knjižnih, dru-
štvenih in za našo misijo predvsem 
kleklarskih. Popoldanski in večerni 
obisk je bil množičen in zanimanje 
za obe skupnosti zares neverjetno 
veliko. Društvo Jadran je s petjem 
in pokušnjo domačih dobrot boga-
to sodelovalo na tem dnevu, ki ga 
bodo prihodnje leto ponovili. Ob 
spretnosti Klekljev pa so se ustavile 
tudi otroške roke in naredile nekaj 
korakov v to smer. Prihodnje leto se 
ponovno dobimo na tem vsestran-
sko zanimivem srečanju!

Četrtek, 21. februar. Z dekanom 
Frankom sva že na pločniku pred 
slovensko misijo. Zunaj je zadišalo 
po pečeni perutnini, ki jo vrtijo ka-
kih slabih dvesto metrov pod mi-
sijo. Četrtek je dan, ko se glavna 
ulica mesta spremeni v velikansko 
tržno kačo. Cunje, oprostite, cene-
ni blagovni izdelki se dotikajo bolj 
ali manj sveže zelenjave. Prevladuje 
severna Afrika. Domačini imajo sire, 
meso, kakšno ribo in seveda med 
ter izdelke iz čebeljega panja. Za 
zahtevnejše potrošnike bi rekel, da 
je tržnica dokaj nezanimiva. Mogo-
če se kdo poda le z voljo po spre-
hohu ali srečanju s tem in onim ... 
Duhovniki merlebaške dekanije se 
tokrat ne bomo podali na tovrstno 
srečanje ... Ura je devet. Sivi jekleni 

konjiček se je ustavil. Iz avtomobila 
stopi škof Jean-Christophe Lagleize, 
ki je med vožnjo odpiral osebno po-
što. Z velikim nasmeškom naju na 
ulici pozdravi s stiskom roke. Šofer, 
laik, konkordatno ozemlje, ker sle-
dnjega plačuje država, je že zagrabil 
za veliki kovček. Komaj sem položil 
roko na kljuko vhodnih vrat, mi škof 
že reče: »Dajte, prosim, takoj poka-
zati mojemu šoferju Gabrijelu vašo 
kapelo. Nikoli si človek ne misli, da 
bi pod to streho našel kaj takega! 
Veste, te dni sem bil z bogoslovci 
deležen posebnega darila. V Vatika-
nu so nam odprli vrata papeževe ka-
pele Redemptoris mater ...« Ozrl se 
je v naši kapeli na očeta, ki v svojih 

rokah drži in hkrati dviga izgublje-
nega sina. Koliko snovi ... Kako lepo 
se lomi svetloba ... Kako otipljiv je 
njegov plašč, plašč očetove dobrote 
... Pričel sem z razlago skupnega dela, 
ki je naša molitev in tudi delo posa-
meznikov ki teden za tednom prina-
šajo kamenčke iz vseh dežel sveta 
in jih vstavljamo v skupno delo ... V 
kapeli je tudi škof in vsak duhovnik, 
ki je preživel dan in srečanje z njim, 
je vgradil v mozaik svoj kamenček. 
Škof Jean-Christophe je vgradil v 
pot kamen, ki ga je na začetku me-
seca prinesla redovnica, ki je s tež-
kim srcem zapustila Merlebach in 
šla v Alzacijo, verjetno zadnjo posto-
janko na poti zemeljskega življenja. 

Nanj je napisala besede, ki so lahko 
vodilo vsakemu človeku predvsem 
v postnem času »Ne bojte se!« Ob 
pogledu na križ je škof dejal pri ma-
ši: Koliko križev nosimo sami, koliko 
nam jih nalagajo drugi, včasih je ta-
ko težko biti škof, duhovnik, kristjan, 
človek ... Da bi najraje vse pustili, 
vse zapustili in se umaknili ... Odšli! 
Vsak duhovnik je nato dodal misel 
ob Božji besedi dneva ali osebno 
izkustvo. Osebno sem omenil do-
godek, ki me je pred nekaj tedni v 
nasi kapeli presenetil. Po končani 
maši se približa tabernaklju moški 
srednjih let, obrne ključ in gleda v 
notranjost dalj časa ... In kaj ste mu 
ob tem rekli? doda škof ... Ničesar. Bil 
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sem tiho. Mislil sem si pa, da smo v 
današnjem svetu močno izgubili ob-
čutek za sveto, za sakralno ... In škof 
je nadaljeval po manjšem premoru 
z besedami: »Gospod, kje stanuješ?« 
Na te besede v trenutku, ko je pre-
drzna roka odpirala vrata Najsvetej-
šega, se zdaleč nisem pomislil. Pa so 
bile mogoče edino prave. Če je bila 
sveta maša središče dneva in sreča-
nja z Gospodom, smo dan po ogle-
du kapele nadaljevali ob skodelici 
kave in medsebojnem razgovoru. Po 
maši smo se za nekaj časa preselili v 
protokolarni salon in nato prisedli v 
dvorani k mizi skupnega kosila. Na-
men obiska je bil osebno se srečati 
in pogovoriti s škofom. Hvala vsem, 
ki ste poskrbeli, da je bila misija na 
ta dan čista in da je bila kuhinja in 
kosilo, ki ste nam ga podarili izraz 
vaše skrbi in ljubezni, ki jo je škof 
ponovno začutil pod našo streho. Na 
mojo prošnjo, da bi za prvi maj, ko 
bomo obhajali 90-letnico obstoja slo-
venske katoliške misije v Merlebachu 
poslal novega pomožnega škofa Jean-
-Pierra Wuillemina,ki je bil 3. februarja 
posvečen v stolnici v Metzu, mi je z 
veseljem ugodil in slednji mi je svojo 
navzočnost potrdil dan pozneje. Kako 
lepo človeško in duhovno doživet dan!

SARREGUEMINES
Prvega marca je popoldne potekal sve-
tovni molitveni dan, ki so ga tokrat 
pripravile slovenske žene iz domovi-
ne. V Sarregueminesu smo se zbrali 
v avli svetega Nikolaja. Molitev je na 
ta dan izrazito ekumenskega značaja. 
Povsod sodelujeta obe skupnosti, tako 
katoliška kot protestantska. Molitveno 
bogoslužje je bilo zelo bogato in lepo 
opremljeno s pesmimi. Navzoče je na-
govoril v pridigi luteranski pastor Sa-
muel Mahler. V predstavitvi Slovenije iz 
različnih zornih kotov pa Kristina Žitnik 
H. in župnik Jože Kamin. Slednji je v 
svojem daljšem uvodu v končni blago-
slov po dobrem dveurnem srečanju v 
molitvi poudaril, da so ves čas molitve 
v tišini roke naših klekljaric izdelovale 
počasni nastajajoče izdelke. Mnogi že 
dokončani so krasili stene dvorane, v 
kateri smo se nahajali. V tem trenutku 
smo, zbrani po vsem svetu, tudi mi tka-
li nevidne vezi medsebojne povezano-

Gospod škof je po maši vgradil svoj kamen 

v mozaik slovenske kapele.

Slovenska in poljska skupnost na dnevu vsestranskih predstavitev v petih nadstropjih mediateke

Občni zbor Prijateljev slovenske katoliške misije Freyming-Merlebach Nagrajene pustne maske letošnjega pustovanja na misiji v Merlebachu

Slovenska katoliška misija letos obhaja svojo 90. obletnico rednega 
stalnega delovanja na področju Freyming-Merlebacha in vzhodnega 
dela Lorene. Ob tej priložnosti se bomo Bogu zahvalili za prehojeno 
pot 1. maja v Habsterdicku ob 10. uri pri romarski sveti maši ki jo bo 
vodil novi pomožni škof škofije Metz, Jean-Pierre Wuillemin. Ob 12. 
uri je romarsko kosilo v Merlebachu (prijavite se na tel 03 87 01 07 
01). Ob 15.30 je koncert v slovenski kapeli svetega Jožefa in nato pe-
te litanije z blagoslovom z Najsvetejšim ob 16. uri. Vsi rojaki iz Fran-
cije in sosednjih držav lepo vabljeni!

sti in molitve. Tako kot je Vstali vstopil v 
korake učencev v Emavsu, se pustimo 
tudi mi obogatiti z Njegovo navzočno-
stjo v našem življenjskem vsakdanu ... 
Tiho in nevidno. Blagoslov tako lute-
ranskega pastorja kot katoliškega du-
hovnika je zakjlučil molitveni del. Drugi 
del, ki je bil ravno tako skrbno pripra-
vljen, pa je bil namenjen osebnemu 
srečanju in seveda delitvi dobrot ob 
kavi in čaju, ki so jih pridne roke žena 
obeh skupnosti skrbno pripravile. Tudi 
v pecivu je bilo veliko povezav s Slo-
venijo. Vsak navzoči je dobil v spomin 
molitvenega srečanja rdeč slovenski 
nagelj. Tematika dneva je bila: Pridite, 
vse je pripravljeno! V Sarregueminesu 
je to tudi bilo uspešno in dovršeno. 
O tem so poročali časopisi kakor tudi 
krajevna televizija. Bogu hvala za lepo 
ekumensko srečanje!

Delegat Jože Kamin

Sončni februarski dnevi so že 
ogreli naravo in jo prebudili 
iz zimskega počitka. Spomla-

dansko cvetje že krasi vrtne gredice. 
Zvončki pozdravljajo, trobentice zla-
tijo in vabijo v naravo na občudova-
nje pomladanske idile, ki razveseli 
pogled in krepi telo s svežino. 

Februar je tudi mesec pustnih 
srečanj in razvedril, mimo katerih pri 
slovenski skupnosti ne moremo, ker 
je tradicija močnejša. Vabi in veže 
nas na srečanja, kulturne utrinke in 
pustne običaje.

V nedeljo, 10. februarja, smo se 
številni zbrali pri celodnevnem sre-
čanju. Muzikanta, gospoda Gilbert 

in Dominique, sta nas po sveti ma-
ši pozdravila v prostorih dvorane z 
melodijami, ki so oznanjale prijeten 
dan in že vabile na plesišče. Otrple 
noge so pozabile težave, poskoč-
ne melodije so prekašale utrujenost 
in sproščenost. Gospodu muzikan-
tu Gilbertu sta se v popoldanskem 
času pridružila še ob igranju na or-
glicah in pridala delček glasbenega 
vzdušja gospod Kolenc in gospod 
Burg. Veselo razpoloženje se je odvi-
jalo v pozen popoldanski čas. Pustne 
maske so napravile pečat dnevu in 
veselju po dvorani. Seveda so zaslu-
žile tudi nagrade in vrhunec aplavza 
občinstva. 

Občni zbor
24. februarja nas je društvena dol-
žnost ponovno združila pri letni seji 
Občnega zbora društva Prijateljev 
slovenske katoliške misije Freyming-
-Merlebach. Obisk članov je potrdil 
zavest članske dolžnosti. Udeležilo 
se jih je veliko število, kar je razve-

seljivo za skupnost, da so člani zain-
teresirani za delo in uspeh društva.

Kot predstavnik katoliške misije je 
gospod župnik Jože Kamin na začetku 
z molitvijo odprl sejo in se spomnil na 
vse člane, ki so nas zapustili v času 36 
let. Skupno smo se zahvalili Bogu za 
prehojeno pot leta 2018, za vse uspe-
šne dogodke, za uspešno delovanje 
društva, za vse milosti, ki jih spreje-
mamo iz Božjega objema, da gremo 
v veselju in zadovoljstvu naprej in se 
priporočili v Božje varstvo za leto 2019. 

Vsakoletni občni zbori so si slični. 
Vsako tretje leto se pri društvu Prija-
teljev slovenske katoliške misije po 
predpisih statuta voli nov odbor. Ker 
so člani odbora zvesti svoji odgovor-
nosti, ponovno ni prišlo do nobenih 
velikih sprememb. Le pri Kontrolni ko-
misiji je gospa Angela Zingraff odsto-
pila. Nadomestilo je sprejela gospa 
Allard Raymonde. V zelo razčlenjenih 
poročilih gospe tajnice Kristine Hero 
v francoskem jeziku in v slovenskem 
jeziku podtajnice gospe Fanny Šumej 
smo obujali spomine društvenega de-
lovanja skozi leto 2018. Gospod Bruno 
Perriol, računovodja, nam je predložil 
finančni obračun in številke so prinesle 
rezultate uspešnega finančnega delo-
vanja leta 2018.

Pogovor se je razvil v živo, glede del, 
ki nas čakajo ob izvršitvi uspešnega 
programa, na kulturni kakor na duhov-
ni ravni društva leta, ki smo ga začrtali.

Sejo smo zaključili v kar pozni uri, ob 
prijetnem trenutku zakuske in živah-
nem medsebojnem razgovoru.

Jožica Curk
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Pokojna 

Marija Guna

BERLIN

Božanski koncert ob abrahamo-
vem jubileju Slovenske katoliške 
misije v Berlinu

V soboto, 9. februarja, dan po 
obeležitvi slovenskega kultur-
nega praznika, smo Slovenci v 

Berlinu praznovali 50-letnico ustano-
vitve Slovenske katoliške misije. Pri 
svečani maši smo se z župnikom Dori-
jem zahvalili za pet desetletij Božjega 
blagoslova in podpore našega berlin-
skega življa v vseh dobrih načrtih in 
uspehih, pa tudi za premostitev težkih 

N E M Č I J AN

AUG SBURG

Slovo Marije Guna

Življenjska pot pokojne Mari-
je Guna se je začela 22. aprila 
1938 v Trbovljah v Sloveniji. 

Rodila se je kot zadnji otrok v družini. 
Vsi njeni najožji družinski sorodniki 
so zdaj že pokojni. Marija se jim je pri-
družila v večni domovini kot zadnja v 
ponedeljek, 4. februarja. Odraščala je 
v domačem kraju. Po končani osnov-
ni šoli se je poklicno usposabljala na 
gospodinjski šoli. Domovino je zapu-
stila 11. aprila 1959 in prišla v Nem-
čijo, v Weilheim, kamor je pred njo 
prišel njen fant, kasnejši mož, Alojz. 
Z njim si je ustvarila družino. V nju-
nem zakonu se je rodila hčerka Irena. 
Mnogo prezgodaj je Marija ostala 
s hčerko sama zaradi neozdravljive 
bolezni moža. Kot je vedela in znala, 

se je prebijala skozi življenje. Bila je 
zaposlena na pošti. Vse je naredila, 
da je hčerka Irena odrastla in se po-
stavila na svoje noge. Pri štiridesetih 
letih je Marija zbolela za revmo. Ta 
bolezen ji je povzročala veliko trplje-
nja in jo spremljala vse do zadnjega 
diha. Ko je kolikor toliko prebolela 
smrt moža, je spoznala novega ži-
vljenjskega sopotnika in z njim pre-
živela jesen svojega življenja. Skrbel 
je zanjo in ji stal ob strani še zlasti 
v zadnjem obdobju, ko je bolezen 

trenutkov in preizkušenj za posame-
znike, ko smo prav tako našli Stvarni-
kovo tolažbo in zaščito, ki nas vsesko-
zi medsebojno povezujeta in krepita 
tako v verskem kot v življenjskem in 
družbenem smislu. SKM je v veselje 
tudi drugim našim bližnjim v Berlinu, 
tako Nemcem kot ljudem ostalih na-
rodov, ki se srečujemo z njimi. Ob pri-
hodu abrahama si želimo in prosimo, 
da bi nam mreže, s katerimi ribarimo 
v Berlinu – kakor smo slišali v berilu o 
Jezusovih učencih ob jezeru – dobro 
služile še vsaj nadaljnjih 50 let in bi 
lahko ob pomoči dobrega dušnega 
pastirja še naprej delovali kot vezivo 
med ljudmi in Stvarnikom. Mašo je 
obogatila čudovita glasba slavnega 
slovenskega zbora Chorus ’97 iz Mir-

na iz štirinajstih mo-
ških glasov, vključno 
s solistom Zdravkom 
Pergerjem ter diri-
gentom in solistom 
Vladimirjem Čade-
žem; spremljavo na 
orglah sta izvajali 
slovenska orgelska 
spremljevalka Ana 
Zalar in naša domača 
berlinska organistka 
župnije sv. Elizabete, 
Ukrajinka Irina Ra-
dobenko, ki je solista 
tokrat spremljala s klavirjem. Nebeška 
glasba se je po maši nadaljevala in 
navdušila publiko z bogatim izborom 
briljantno izvedenih pesmi, od kate-

postajala vse težja. Tudi hčerka Irena 
jo je pogosto obiskovala in zanjo na-
redila, kar je mogla. Zadnje slovo od 
pokojne je bilo v četrtek, 21. februar-
ja, na pokopališču mesta Weilheim. 
Pogrebno mašo in pogreb sta vodila 
dva duhovnika, župnik nemške žu-
pnije, Engelbert Birkle, in župnik za 
Slovence v škofiji Augsburg, Roman 

Kutin. Kot zadnji pozdrav, namenjen 
pokojni Mariji, je na grobu zazvenela 
pesem blaženega A. M. Slomška V ne-
besih sem doma.

RAVENSBURG – 
Prešernova proslava
V nedeljo, 10. februarja, je slovensko 
društvo Planinka v Ravensburgu pri-
pravilo kulturno prireditev in tako v 
okviru danih možnosti obeležilo spo-
min na največjega slovenskega pesni-
ka dr. Franceta Prešerna. Program je 
bil sestavljen iz različnih prispevkov. 
Najprej je bila predstavljena Prešer-
nova življenjska pot. Sledile so zapete 
pesmi domačega zborčka, ki ga je s 
harmoniko spremljal harmonikaš Jo-
že Erjavec, vmes pa tudi recitacije iz 
bogate zakladnice Franceta Prešerna. 
Prijetno druženje se je nadaljevalo ob 
dobro pogrnjeni mizi do poznega po-
poldneva. R. K.

Zbrani čakajo na začetek kulturne prireditve v Ravensburgu.

Nastop domačega zborčka Recitatorki Nežka in Minka v svojem elementu

Zbor s solistoma Zdravkom Pergerjem in Vladimirjem Čadežem

Pevec in vinogradnik iz Mirna Dušan 

Trampuš je obrezal potomko najstarejše trte 

iz Maribora v naši misiji v Berlinu.

rih smo prenekatero prvič slišali. Po 
Prešernovi Zdravljici smo lahko uživali 
ob uglasbenih Prešernovih pesnitvah, 
med njimi Vrba, Lepa Vida in Mornar, 
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HAMBURG
Pri februarski sv. maši smo imeli do-
ber obisk, poleg članov naše skupno-
sti je prisostvovala nova pastoralna 
referentka Melanie Brunner in se zelo 
navdušila za naše petje. Povabili smo 
jo tudi v naše prostore in skupaj z na-
mi je bila pri večerji in večji del večera 
preživela z nami. 

Slovenske navade in naš način sreča-
nja sta ji zelo ugajala. Sv. mašo je g. Dori 
daroval za pokojne sorodnike družine 
Ugrina, rojstni dan pa je prav na ta dan 
praznovala naša konditorka Eva Plev-
nik. Počastila nas je s penečim vinom in 

ASEL/HANNOVER

torto. V ponedeljek smo se napotili na 
izlet v mestece Möln, kraj, ki leži ob bi-
vši solni cesti Lüneburg–Lübeck. Mesto 
imenujejo tudi »mesto Tilla Eulenspie-
gla«, ki je v 13. stoletju kot mestni norec 
strašil meščane, ker se je nepričakova-
no pojavil. Legenda pripoveduje, da je 
s svojimi duhovitimi norčijami kritiziral 
poznosrednjeveške razmere, meščane, 
plemiče in celo Cerkvi ni prizanesel. 
Njegovo ime je tesno povezano z me-
stom. V 400 let stari zgradbi ima svoj 
muzej, v vznožju mestne hiše pa stoji 
njegov bronasti spomenik. Vsako pole-
tje se tu odigravajo »Till Eulenspiegel« 

igre, kar je seveda turistični magnet za 
mesto. Zelo zanimiva je cerkev sv. Niko-
laja, ki se mogočno vzdiguje na malem 
hribčku sredi mesta. Monumentalna 
zgradba v romanskem in gotskem stilu 
vzbuja ponižnost; človek bi se priklo-
nil pred tem mogočnim spomenikom. 
Tudi trg pod cerkvijo govori svojo zgo-
dovino, stoletja stari kamni, ki jih je 
tlakovala človeška roka in so danes še 
popolnoma ohranjeni, govorijo svojo 
zgodbo. Skupaj z mestno hišo so vsi 
omenjeni deli Unescova kulturna de-
diščina. Mesto je obdano z več strani z 
jezeri, tako da smo se lahko tudi spre-

hodili ob vodi in uživali lep zimski son-
čen dan. V kavarni smo izlet zaključili 
ob kavi in pecivu in se polni energije 
napotili nazaj v Hamburg.

V petek, 1. marca, smo se udeležili 
svetovnega dneva molitve žena. Eku-
mensko svetovno gibanje, ki ga vsa-
ko leto prirejajo žene, so letos nosile 
slovenske žene. Božjo službo v pro-
testantski cerkvi smo skupaj s katoli-
škimi ženami vodile izrecno žene. Ves 
obred je bil en sam slavospev za Slo-
venijo, njene naravne lepote, kulturo 
in slovenske žene. Obiskovalci obreda 
so navdušeno prisluhnili zgodbam, 
ki so jih recitirale navzoče Slovenke, 
podčrtana pa je bila vsebina še s sli-
kami. Naša vizija je svet, v katerem bi 
žene samostojno odločale. Večer smo 
zaključili v dvorani ob bogatem bife-
ju, ki sta ga krasila slovenska potica in 
slovenski med. Vera Šeme

ESSEN

Kako neusmiljeno hiti in beži 
čas! Stopnjuje se neugodno 
počutje ob zavesti, da je pred 

mano le še nekaj mesecev, ko bo-
mo obhajali zadnje redne nedeljske in 
mesečne slovenske svete maše. V sep-
tembru bodo poslovilne – torej tudi 
zadnje. (Ali bo še kdaj kakšna izjema, 
izredna slovenska maša, če bo lahko 

prišel kdo od nas, slovenskih duhovni-
kov, je negotovo.)

Ena od velikih skrbi je vprašanje, 
kam bomo odpeljali in kje shranili 
precej bogat inventar v prostorih na 
Bausemshorst 2 v Altenessnu. Tukaj je 
veliko zelo lepega sobnega in pisarni-
škega pohištva in opreme. (Če bi ko-
mu prišlo kaj prav, se oglasite. Lahko 
vam najprej pošljem fotografije, nato 
pa pridete pogledat in bomo ali bo-

ste kako odpeljali do vas.) Prav bi nam 
prišel kakšen prostor, kjer bi začasno 
shranili predvsem pisarniške police, 
omare, mize, stole, kar bo prišlo prav 
v Slovenskem pastoralnem centru v 
Bruslju, ko bodo tam prostori obno-
vljeni in pripravljeni. Verjetno bomo 
precej opreme tudi ponudili nemški 
ali belgijski Karitas. 

S temi vrsticami si želim malo raz-
bremeniti misli, saj se bojim, da me 

bo napadla kakšna depresija – ma-
lodušnost ob vseh teh skrbeh. Želim 
si dobiti kakšen odmev od vas, dragi 
farani, npr: »Kar pogumno, gospod 
župnik, saj vam bomo z veseljem po-
magali …«

Pred nami je tudi priprava binko-
štnega srečanja, ki bo 9. junija. Dvo-
rana pri sv. Gertrudi je zagotovljena, 
ansambel Dori je tudi zagotovil svoje 
sodelovanje. Ostalo pa se bo s skupni-

ki se zelo redko izvajajo v glasbeni 
obliki, deležni pa smo bili tudi prekra-
snih nemških cerkvenih napevov in 
čudovite italijanske operne pesnitve 
»Pietà Signore«, ki je posvečena Cerkvi 
in so jo člani zbora namenili našemu 
okroglemu jubileju. Zvrstil se je ne-
verjetno pester spored tako ljudskih 
in popularnih kot tudi komponiranih 
stvaritev domačih in tujih skladateljev, 

pa tudi črnskih duhovnih in sakralnih 
pesmi. Božansko glasbo smo poslu-
šali z odprtimi usti, saj so se čudoviti 
zvoki, ki so se v naši akustično izpo-
polnjeni cerkvi dotikali srca, ujemali 
s prekrasno vsebino. Ob velikem pra-
zniku so spregovorili in nam voščili 
naš dobri pastir Izidor Pečovnik, naš 
veleposlanik Franc But, dirigent Vla-
dimir Čadež in solist Zdravko Perger. 

V sodelovanju s slovenskim veleposla-
ništvom, ki nas močno podpira in zelo 
ceni naše delovanje, smo priredili že 
mnogo lepih dogodkov, nameravamo 
pa jih še dosti več. 

Zbor pa nas je z naravnost neiz-
črpnim repertoarjem po koncertu v 
misiji navduševal še naprej, prav do 
polnoči, ko smo ob bogati pogostitvi, 
ki jo je pripravila naša neutrudna Vera 
Gabor, ki nam zares sveti kakor luč, in 

pogovoru v naših prostorih odkrivali 
nove in nove dalmatinske, pa tudi še 
nam neznane slovenske pesmi; pred-
stavili so nam toliko lepote naenkrat, 
da smo spoznali, da je abrahamov ju-
bilej prehod v naslednje obdobje, ki se 
začenja in ne neha, kar pa v stvarstvu 
velja za sleherno človeško življenje. 
Tako z veseljem in pogumom zremo v 
prihodnost – in si želimo, da bi kmalu 
spet peli pri nas … Boštjan Dvořák

Stanko, Traudi, Albert, Franciška in VeronikaMartin Frištravec Udo z vnukinjo Laro

Po sv. maši Marica, Vera in AnicaNa izletu
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FRANKFURT

Mesec februar je bil v zname-
nju pusta in posta. S pepel-
nico smo začeli postni čas 

molitve, spreobrnjenja, odpovedi in 
dobrih del. Tudi pri nas v Frankfurtu 
smo imeli na pepelnično sredo mašo 
z obredom pepeljenja, sicer nekoliko v 
bolj poznem popoldnevu, a vseeno se 
nas je nekaj, čeprav za nekatere v ne-
ugodnem času, zbralo k temu bogo-
služju. Na prvo marčevsko nedeljo pa 
smo imeli pred večerno mašo v Frank-
furtu tudi pobožnost križevega pota, 
pri kateri smo molili višarski križev pot.

V teh pomladanskih mesecih bo 
imel limburški škof ordinarij msgr. 

mi močmi tudi uredilo, kakor vsako 
leto doslej. Vse nas zanima, kako bo 
prihodnja leta. Ali bo kdo pripravljen 
prevzeti vso organizacijo binkoštnega 
srečanja, četudi bi bilo v katerem dru-
gem kraju? 

V preteklosti smo še pred nekaj leti 
imeli tudi v Essnu praznovanje dneva 
slovenske kulture. Nekaj let pa je ta 
dogodek ostal samo še v Moersu. Tudi 
letos je bilo tako. V cerkvi se je zbralo 
okoli 70 ljudi. Ob orgelski spremljavi 
so zbrani v cerkvi združili svoje glaso-
ve s člani zbora Slovenski cvet. Poglej-
mo, kako je praznovanje opisala učite-
ljica slovenskega dopolnilnega pouka 
Martina Tomšič Kramberger.

Praznovanje kulturnega dne v Moersu
Vsakoletno praznovanje kulturnega 
dne v Moersu se je letos odvijalo v ne-
deljo, 10. februarja, najprej v cerkvi sv. 
Jožefa in potem v domu Don Bosco. Po 
sveti maši, kjer so se pevci Slovenskega 
cveta kakor vsako leto spomnili svo-
jih preminulih članov, so ubrano zapeli 
Zdravljico in tako naznanili začetek kul-
turnega programa. 

V kulturnem programu so nastopili 
pevci in pevke zbora Slovenski cvet, re-

citatorka Nadja in učenci dopolnilnega 
pouka slovenskega jezika in kulture. Sli-
šali smo Prešernov Magistrale, sklepni 
»sonet sonetov« iz Sonetnega venca, in 
tako počastili spomin na našega naj-
večjega pesnika. Kljub oddaljenosti od 
domovine skušajo Slovenci spremlja-
ti slovensko kulturo. Tako so prisotni z 
veseljem prisluhnili Pavčkovim verzom, 
še posebej pa so jih navdušile vrstice o 
prijateljstvu iz pravljice Svetlane Maka-
rovič Kuna Kunigunda, ki jih je prebrala 
Jana. S kratkimi Lainščkovimi pesmica-
mi sta nastopila brata Matej in Jernej.

V govornem prispevku smo se spo-
mnili mnogih obletnic in jubilejev, ki 
zaznamujejo kulturo v letu 2019, ome-
njena sta bila tudi letošnja velika Prešer-
nova nagrajenca.

Pevci in pevke Slovenskega cveta so 
poleg uvodne Zdravljice zapeli še Pla-
ninsko, Slovenski fantje pa pesem Po-
potnik. Prireditev v cerkvi so zaokrožili 
s pesmijo Nocoj pa, oh, nocoj. 

Prepletanje petja slovenskih do-
moljubnih in ljubezenskih pesmi ter 
govorjene besede je nagovorilo po-
slušalstvo v cerkvi. Lepo je, da se ob 
takšnih praznovanjih zberejo Sloven-
ci v takem številu in prisluhnejo kul-
turnemu programu. Govorni del smo 
tokrat sklenili z besedami lanskega 
jubilanta, velikega domovinskega pe-
snika Otona Župančiča, in prisluhnili 
odlomku iz Dume:

»Kje, domovina, si? Ali na poljih 
teh?

Še pod Triglavom, okrog Karavank?
Ali po plavžih si ali po rudnikih? Tu? 
Preko morja? In ni ti meja?
Hotel nekdaj sem, da bi se razširila,
da bi razpela svoj krog čez zemljo 

– glej, 
in zdaj vidim: silna, brezmejna si,

v daljo kot seme razsipaš svoj plod.«
Praznovanje se je nadaljevalo ob 

glasbi hišnega ansambla in jedači in 
pijači v domu Don Bosco. Čeprav je 
bila nedelja, so obiskovalci kulturni 
program nadgradili z druženjem, ki je 
trajalo v večerne ure. Na voljo je bilo 
vsega: okusen bife, ki so ga prispe-
vali člani in članice Slovenskega cve-
ta, poskočna glasba, dobra slovenska 
kapljica ter obilo časa za klepet in 
druženje. Domovina je res brezmejna 
in silna: košček le-te in občutek pove-
zanosti pa pomenijo ravno takšne pri-
reditve, kjer se zberejo vse generacije 
Slovencev iz teh krajev. Martina

Predvidevamo, da se bo po prene-
hanju delovanja slovenske župnije 
v Moersu tudi v prihodnje prireja-
lo praznovanje slovenskega dneva 
kulture, kakor tudi miklavževanje, 
čeprav brez predhodne slovenske 
svete maše.

Lojze Rajk

Blagoslov velikonočnih jedil – (ali letos zadnjikrat?) – bo v Hildnu – 
9.15, v Eschweilerju – 11.00, v Krefeldu – 15.00, v Altenessnu – 16.30. 
V Moersu bo ob 19.00 bogoslužje velikonočne vigilije, 
pa tudi blagoslov jedil. 

Še enkrat bo tudi naša vstajenjska procesija v Altenessnu ob 9.30. 
(Če bo zdravje dopuščalo, bosta zakonca Kozole med velikonočno mašo 
praznovala svoj diamantni jubilej poroke.)

Naj bo blagoslovljen postni čas in blagoslovljeni tudi velikonočni 
prazniki!

Georg Bätzing svojo prvo vizitacijo 
v Frankfurtu. Od zadnje je minilo si-
cer že šest let. Za tujejezične župnije 
in skupnosti iz Frankfurtu bo škofov 
del vizitacije v soboto, 21. aprila, ko 

se bomo vsi skupaj srečali v pogo-
voru z njim. Podlaga za pogovor pa 
bo seveda poročilo vsake župnije, ki 
mora biti pripravljeno in dostavljeno 
škofu pred velikonočnimi prazniki. 

In o vsem tem smo imeli sredi fe-
bruarja pripravljalni sestanek, kjer 
smo določili potek srečanja in pogo-
vora. Drugi del vizitacije, ki obsega 
pregled matičnih knjig (krstne, po-

Ob dnevu kulture 2019 v Moersu Hišni ansambel 

Ob dnevu mednarodne molitve žena za 

Slovenijo v Altenessnu. Marija Wiesweg je 

organizirala narodne noše. Na sliki njeni vnučki

Gospa Cvetka Pohar je ob 91. rojstnem dnevu 

prejela bolniško maziljenje in sveto obhajilo. 

Na sliki tudi hčerka Danila, ki skupaj 

z bratom Karlom z ljubeznijo skrbi za mamo.

Okrašena pripravljena miza za gostijo (Gießen) Po treh mesecih smo se v Lichu zopet zbrali k maši in po njej nazdravili.
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ročne, mrliške, a naše so v zadnjih 
letih žal bolj prazne), seveda pa tudi 
še drugih upravnih knjig in doku-
mentov, pa bo opravil mestni dekan 
oziroma njegov zastopnik.

Zadnji dan februarja pa je imel slo-
venski frankfurtski duhovnik duhovno 
obnovo za hrvaške šolske sestre sv. 
Frančiška Kristusa Kralja splitske pro-
vince, običajno poimenovane maribor-
ske šolske sestre, ki delujejo v Frankfur-
tu in Darmstadtu. Tema je bila o sejalcu 
in semenu, kakor nam o tem govori 
Sveto pismo stare in nove zaveze.

V začetku marca je v domovi-
ni končal zemeljsko popotovanje 

MANNHEIM

Umrl je nekdanji slovenski žu-
pnik v Mannheimu Jože Ci-
merman

Pokojni župnik Jože Cimerman je 
bil rojen 10. februarja 1931 v Veržeju 
ob Muri. Tam je obiskoval osnovno 
šolo in prvi dve leti nižje gimnazi-
je. Vojna mu je za dve leti prekinila 
šolanje. Po vojni so mu sorodniki 
omogočili obiskovanje višje gimna-
zije v Ljubljani. Po končani gimnaziji 
je šel za tri leta k vojakom. Ker še ni 
bil v bogoslovju, ga ni spremljala 
negativna karakteristika, zato ga pri 
vojakih niso šikanirali. Poslali so ga 
celo v oficirsko šolo.

Po odsluženi vojaščini je šel v bo-
goslovje in leta 1958 pel novo mašo. 
V zadnjem letu študija je pomagal 
kot nedeljski kaplan v Laškem, nato 
je bil pet let kaplan v Gornji Radgoni 
in potem še pet let v Beltincih. Leto 
in pol je bil župnik pri Sv. Benedik-
tu v Slovenskih goricah, nato se je 
ponudil škofu Držečniku, da gre za 
pet let za izseljenskega duhovnika v 
Mannheim. Po petih letih se je vrnil 
in postal župnik v Majšperku. Ven-
dar tam ni imel miru pred »Udbo«, 
ki je hotela, da bi jim poročal o Slo-
vencih v Nemčiji. Ker na to ni pristal, 
so mu grozili, da ga bodo obtožili 
stikov z emigranti in širjenja emi-
grantske literature. Tudi grozili so 
mu, da mu lahko na cesti nastavijo 

MÜNCHEN

Konferenca voditeljev na-
rodnih župnij v nadškofiji 
München-Freising pomeni za-

nimanje krajevne Cerkve (nadškofi-
je) za kristjane iz migracijskih tokov. 
Soočili smo se z ugotovitvijo, da je 
število priseljenih katoličanov v nad-
škofiji poraslo na 250 tisoč. Priselje-
vanje tujcev, ki so katoliške vere, je 
odločilno prispevalo k temu, da od-
stotek vernih v družbi ni padel, am-
pak ostaja nespremenjen. Razprava 

je pokazala, da so narodne župni-
je priznane v pastoralnem delu, pri 
upravi pa bolj na stranskem tiru, kar 
povzroča nezadovoljstvo. Tega se za-
veda tudi škofijski referent msgr. dr. 
Alexander Hoffmann, ki je spodbudil 
skupno prizadevanje za boljše stanje 
predvsem v velikih narodnih skupno-
stih. Voditelji narodnih župnij smo 
predlagali konkretne spremembe in 
upamo, da bodo našle pot do odgo-
vornih na nadškofiji. 

Obisk mladine iz Preddvora. 
Enajst fantov in deklet je skupaj 

z župnikom Brankom Setnikarjem 
pripotovalo v München na ogled 
mesta in zanimivosti tudi v okolici. 
Vzeli so si kar cel dan, da so obiskali 
Dachau in si ogledali nacistično ta-
borišče. Pretreslo jih je trpljenje lju-
di v časih, ki se zdijo današnji mladi 
generaciji kot nekaj iz davnine, kar 
nima pomena za naš čas. Posebej 
globoko v dušo je segla mašna dari-
tev v kapeli karmeličenskega samo-
stana, ki stoji znotraj taboriščnega 
prostora. Redovnice tu zadoščujejo 
z molitvijo in svojim življenjem za 

strahote, zaradi katerih so tu umirali 
popolnoma zapuščeni jetniki in za 
ljudi, ki so počeli to zločinstvo. 

Ob odhodu so se mladi zahvalili 
za streho nad glavo sredi bavarske 
prestolnice, čeprav so morali spati v 
spalnih vrečah na trdih tleh. Dobili 
so v dar knjigo pokojnega Janeza 
Zdešarja, ki je tako taborišče doživel 
sam na slovenskih tleh v času, ko ni 
bilo več vojne. Takrat je gospodaril 
nad človeškimi življenji pri nas ko-
munistični totalitarizem, nič manj 
zločinski kot oni, ki je moril ljudi v 

nesrečo. Zato se je leta 1976 odločil 
umakniti v Nemčijo na nemško žu-
pnijo. Šest let je bil župnik v župniji 
Öflingen pri Wehru, ki leži ob Renu 
na švicarski meji, nato pa šestnajst 
let župnik v župniji Wallbach – Bad 
Säckingen. Leta 1998 se je upokojil 
in naselil v svoji prvi župniji Öflin-
gen. Tam je dolga leta pomagal žu-
pniku iz Wehra ter še zelo pri močeh 
leta 2008 slovesno obhajal zlato ma-
šo. Mestna godba ga je pospremila 
v cerkev in tudi po slovesnosti igrala 
pred cerkvijo. Pri oltarju je bilo ob 
njem več duhovnikov in kar petde-
set ministrantov in ministrantk. Tudi 
Slovenci iz vseh koncev mannheim-
ske župnije smo se v velikem številu 
udeležili zlatomašne slovesnosti.

Osemdesetletnico življenja je ob-
hajal še vedno pri dobrem zdravju. 
Pred nekaj leti pa se je pojavila za-
hrbtna bolezen, ki mu je začela je-

mati moči. Zadnje leto življenja se 
mu je celo podvojila, zato je imel 
kar precej težav, a jih je pogumno 
prenašal. Za šestdesetletnico mašni-
štva ni mogel več iti v cerkev, ker ga 
noge niso več nosile. To mu je še do-
datno vzelo nekaj poguma in moči. 
Biserno mašo je maševal kar v svoji 
dnevni sobi. Zazvonili so mu zvono-
vi v dveh cerkvah, a jih ni bilo slišati. 

Posnetek pritrkavanja slovenskih 
zvonov ter pesem »Mašnik biserni, 
pozdravljen« mu je vlilo toliko moči, 
da se je po maši in skupinskem foto-
grafiranju z nekoliko pomoči posta-
vil na noge in se z mnogimi posame-
zniki stoje fotografiral.

Toda dobro počutje po biserni 
maši ni moglo dolgo trajati, ker je 
bolezen napredovala, da ni mogel 
več stopiti na noge. Odvisen je bil 
od pomoči skrbne gospodinje Ber-
narde, medicinske sestre. Ko je v 

začetku januarja nenadoma umrla 
in je bil odvisen od oskrbe v domu 
ostarelih, so mu moči hitro pešale in 
končno ga je nebeški Oče poklical k 
sebi prav na 88. rojstni dan.

Od njega smo se poslovili v pol-
ni cerkvi v Wehru in ga nato ob 
množici ministrantov pospremili na 
pokopališče ob cerkvi, kjer čaka na 
vstajenje.

Gospod župnik Jože je bil človek, 
ki je s svojim umirjenim govorje-
njem znal prenesti umirjenost tudi 
na sogovornika. Znal je biti hvaležen 
za vsako malenkost. Rad se je zani-
mal, kaj se dogaja v Cerkvi v Slove-
niji. Ob ustanovitvi murskosoboške 
škofije je kot duhovnik hotel ostati 
član mariborske škofije, za katero je 
bil posvečen. Mnogim Slovencem 
v mannheimski župniji in podru-
žnicah bo ostal v spominu, ker jih 
je poročil in krstil mnoge slovenske 
otroke v pokrajinah Baden in Saar-
land. Rad je pomagal duhovnikom 
v sosednjih nemških župnijah tudi 
po upokojitvi, čeprav se mu je zde-
lo, da nekateri izkoriščajo njegovo 
pripravljenost za nadomeščanje in 
so ga kar prepogosto prosili. Imel 
je rad vernike in tudi oni so ga imeli 
radi. Zato ni čudno, da se je odločil 
biti pokopan med njimi, kjer je naj-
dlje živel.

Gospod naj bo svojemu zvestemu 
služabniku, župniku Jožetu, bogat 
plačnik! Janez Modic

77-letni Janez Žalik iz Offenbacha, 
rojen pa je bil v družini desetih otrok 

v Vučji Gomili. Tukaj je opravljal služ-
bo taksista. Pokopali so ga v Murski 

Soboti. Naj počiva v Božjem objemu 
in miru! rem 

Tri Slovenke pri molitvi žena (Kriftel) Tudi tak je bil del molitve žena (MZ Kastel)

Pokojni župnik Jože Cimerman Jože Cimerman ob biserni maši
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STUTTGART

Pastoralno življenje župnije

V tem poročilu bi rad omenil 
naslednje dogodke, ki so za-
znamovali naše pastoralno 

delo v času, ki je za nami. Imeli smo 
praznovanje kulturnega dneva, ki ga 
je pripravilo društvo Slovenija-Stut-
tgart. Letos smo v goste povabili 
KUD iz Oplotnice, ki so nam zapeli 
pri sveti maši in pozneje v dvorani. 
Sveto mašo je daroval župnik Ja-
nez Modic in za to smo vsi hvaležni 
za njegov trud in opravljeno delo. 
Gospa Karolina Štuhec Meglič kot 
predsednica društva je s svojimi lju-
dmi organizirala res lepo prireditev, 

Dachavu. Tudi v Sloveniji bi veljalo 
obiskovati kraje, kjer so ljudje veliko 
trpeli in umirali. 

Družina Vrtnik se je sredi tega 
vrveža v hiši naselila za dva dni v so-
bi za goste. Starša sta pripeljala sina 
Vida na zdravniško kontrolo po zdra-
vljenju, ki je pred leti potekalo v eni 
od münchenskih bolnišnic. Iz mate-
rinega naročja pa si je ogledoval naš 
dom tudi njegov bratec Matej, ki je 
bil pred pol leta že pri nas, takrat še 
varno pod materinim srcem. Z veli-
kimi očmi si je ogledoval vse, ljudi 
in stvari, in se je kar dobro počutil 
med nami. 

Svetovni molitveni dan žena 1. 
marca je pritegnil k sodelovanju kar 
nekaj naših faranov. Vabile so za-
vzete žene na raznih župnijah po 
različnih mestih in krajih. Tako so 
sodelovale cele družine v Münchnu, 
Grünwaldu, Ingolstadtu, Nürnbergu 
in še v več drugih krajih. Doživeli so 
lepa srečanja pri molitvi za Slovenijo 
in pri mizi, ki je bila povsod posebej 
pripravljena in obložena s slovenski-
mi jedmi in vinom. Z navdušenjem 
so udeležene žene pripovedovale 
kasneje, kaj se je dogajalo, kako so 
ponekod tudi Nemke pripravile jedi 
po slovenskih receptih. V Freising so 
povabili celo goste iz Slovenije, med 
njimi voditeljico odmevnega pro-
jekta Družina in življenje go. Vilmo 

Siter in še dve njeni sodelavki. Delo 
te ustanove se usmerja predvsem 
v pomoč pri graditvi odnosa med 
možem in ženo v zakonu. Ta pobuda 
združuje samo na Slovenskem več 
kot pet tisoč zakoncev. Domačini ni-
so mogli razumeti, kako je mogoče, 
da je taka pobuda  v Sloveniji našla 
tako močan odmev.  jp

INGOLSTADT
Dva okrogla in malo oglata rojstna 
dneva nista mogla neopazno mimo 
skupnosti, ki se rada poveseli ob 
vsakem osebnem prazniku. Včasih 
še kdo omeni staro navado, češ da 
je samo god vreden praznovanja, 
vendar vsi vemo, da brez rojstnega 
dneva tudi godovnega praznika ne 
bi bilo. Življenje je Božji dar in prav 
je, da smo hvaležni zanj. In zakaj bi 
tega tudi ne pokazali in se poveselili 
v krogu ljudi, ki se redno zbirajo k 
slovenski maši. 

Januarja je Anton Kranjčan, ki ga 
vsi kličejo Toni, dopolnil 70 let življe-
nja, februarja pa je njegova sestra 
Justina Tessmann dosegla svojih 75. 
Oba sta zvesta obiskovalca naših 
srečanj pri maši in po njej. V cerkvi 
nas poučuje Bog s svojo besedo, po-
tem pa mi med sabo urejamo svet, 
kako bi se moral vrteti. Vsakokrat 

je zanimivo in predvsem prijetno 
biti skupaj. Slavljencema smo seve-
da voščili, ju zalili in jima zapeli, kot 
se spodobi. Bog naj ju blagoslavlja, 
ohrani pri dobrem zdravju, da bosta 
še dolgo prihajala med nas k molitvi 
in prijateljski družabnosti. 

Presenečenje nam je pripravil mali 
Nino Kranjčič, ki se je pojavil v zakri-
stiji in povedal, da je že 6 let star in 
bi rad ministriral. Sestrica Leyna, ki 
je že dolgo v ministrantski skupini, 
mu je pomagala pri izbiri ministrant-
ske obleke, potem pa ga je vzela pod 
svoje okrilje, da ga ni preveč skrbelo, 
kako in kaj je treba storiti pri oltarju. 
Tako je bil miren in se je kar dobro 
znašel že prvič pri mašni strežbi. Po-
žel je pohvalo staršev in vseh odraslih. 
Tako imamo sedaj šest ministrantov. 
Malo je slovenskih misij, ki se lahko 
pobahajo s tako zavzeto ministrant-
sko skupino. M. Bečan 

za kar se ji kot tukajšnji dušni pastir 
zahvaljujem. Sveto mašo in proslavo 
v dvorani so s svojim petjem obo-
gatili še pevci cerkvenega pevskega 
zbora Obzorje. V Heilbronnu je 80 
let praznovala gospa Milena Movrin, 
naša šefica in glavna organizatorka 
verskega dogajanja v Heilbronnu. 
Poleg nje so rojstni dan praznovali 
še Marjan Habič, Marjeta Reichle in 
Ana Končan. Dragi slavljenci iz Heil-
bronna, hvala vam za vzor vere, da 
vsa ta leta zvesto držite tradicijo svo-
jih prednikov, da ste zvesti slovenski 
župniji in da niste pozabili na svoje 
korenine. V Stuttgartu je zakramen-
te uvajanja v krščanstvo prejela go-
spa Petra. To je bil trenutek pričeva-

nja, da Gospod kliče tudi v tem času, 
ko se vse zdi, da vera ni pomembna, 
da je vera zamrla in da je moderni 
človek ne potrebuje. Še kako potre-
bujemo vero, še kako – mi vsi. Vera 
je garant človeške prihodnosti, ki 
vodi civilizacijo na pot svetlobe. Po 
naših podružnicah pa je pastoral-
no življenje vedno prijetno in pe-
stro. To so trenutki, ki jih kot dušni 
pastir imam zapisane v najlepšem 
spominu. Menim, da je Cerkev naj-
bolj zvesta Gospodu ravno takrat, 
ko se v prizadevanju za doseganje 
blagostanja oziroma odrešenja ljudi 
zoperstavi tudi močnejši in na videz 
neomajni družbeni usmeritvi. Pljun-
ki in udarci na licu Cerkve so delež, ki 

Anton Kranjčan je odložil sedmi križ življenja. Justina Tessmann je obhajala 75. rojstni dan

Leyna in bratec Nino, novi ministrant

Gospa Milena Movrin je praznovala 80 let.

Gospa Karolina in KUD Oplotnica na kulturnem prazniku Zakramente uvajanja v krščanstvo je prejela gospa Petra.



NAŠA LUČ april 201920

Ž U P N I J E

GÖTEBORG

Ivan Mezner, Stockholm

Rojen je bil 28. februarja 1932 
v Libeličah pri Dravogradu. Z 
mamo Justino in babico Ma-

rijo so tam živeli skupaj. Stara mama 
je bila učena babica, ki je študirala v 
Celovcu, doma pa je opravljala babi-
ško službo. Z 11 leti je dobil očima 
Franca Butolena, s katerim sta se le-
po razumela in ki je delal v železarni 
Ravne na Koroškem, kjer so kasneje 
na Čečovju dobili stanovanje in sku-
paj živeli. Tam se je v industrijski šoli 
izučil ročnega oblikovanja in bil v li-
varni eden najboljših delavcev, ki je 
dobro opravljal svoje delo.

Ko je Ivan odrastel, je prihajal v 
Šentanel na veselice, kjer je spoznal 
svojo življenjsko partnerko Marjeto 
Marin, s katero sta se leta 1956 po-
ročila. Prvi otrok se je rodil 12. no-
vembra istega leta. Ker nista imela 
stanovanja, je žena z otrokom ostala 
pri svojih starših na kmetiji, kjer so 
bile dobrodošle ženske roke. Febru-
arja je trimesečni sin Drago umrl in 
je v Šentanelu tudi pokopan.

Ko se je 1958 rodila hčerka Marija, 
sta Ivan in Marjeta dobila stanova-
nje na Ravnah na Koroškem. Sin Bo-
jan pa se jima je rodil leta 1962. Ker 
je bilo težko preživljati družino, se je 
Ivan odločil pisati na švedsko amba-
sado v Beograd, kjer je dobil dovo-
ljenje za bivanje in delo v Alfa Lavalu 
v Tumbi, južno od Stockholma. Tja je 
odpotoval konec julija leta 1966 in 
dobil zaposlitev v livarni v Tullinge. 
Meseca marca naslednje leto ga je 
šla žena obiskat, da je videla, kakšna 
je situacija glede selitve ostalega 
dela družine na Švedsko. Mesec dni 
sta preživela skupaj, potem pa se je 
žena vrnila domov. Poleti 1967 je 
Ivan prišel na dopust v domovino 
in po koncu dopusta se je z vso dru-
žino odpravil na dolgo rajžo nazaj 

na Švedsko. Blizu livarne so dobili 
stanovanje in tako se je začelo novo 
življenje. Hčerka Marija je začela ho-
diti v tretji razred, sin Bojan pa je bil 
star šele pet let.

Čez nekaj let je Ivan dobil delo v 
skladišču pri istem podjetju, vendar 
v kraju Tumba, ki je tudi na periferiji 
Stockholma. Kolikor je imel doma 
časa, je rad izdeloval predmete iz le-
sa. Rekel je nekoč, da ko bi si lahko 
sam izbiral poklic, bi postal mizar. V 
šoli so jih takrat določili, kaj se bo 
kdo učil in nanj je padla odločitev 
za livarja.

Leta so minevala, otroka sta od-
raščala in si ustvarila lastni družini. 
Trije vnuki in dva pravnuka sta bila 
še kakšno veselje Ivanu in Marjeti. 
Leta 1977 sta si kupila hišo, v kate-
ri sta skupaj stanovala 42 let. Ivan 
je posadil jablane, slive, trto in vse 
to je z veseljem obdeloval ter se 
veselil jesenskih darov. Rad je hodil 
na sprehode. Veliko veselje je imel 
s filmanjem in fotografiranjem. Fil-
mal in slikal je slovenske prireditve 
v Stockholmu, pevske zbore, rojstne 
dneve, naravo.

V Sloveniji je podedoval staro hi-
šo, na mestu katere so postavili no-
vo, kamor so se radi vračali in bili 
ponosni na svoj dom v Sloveniji. 
Marjeta in Ivan sta skupaj prežive-
la 62 let zakonskega življenja in sta 
okrogli jubilej praznovala doma v 
Šentanelu, skupaj s svojimi dragi-
mi domačimi, sosedi, prijatelji. Na 
Švedskem pa sta živela skupaj 52 let.

Zadnji del jeseni Ivanovega življe-
nja je bil zaznamovan z boleznijo, ki 
se ji je kar dobro upiral, dokler ga 
ni premagala. 5. novembra 2018 je 
Ivan končal svoje zemeljsko poto-
vanje. Pogreb pokojnega rojaka je 
bil v Tullinge kyrka, kjer mu je slo-
venski pevski zbor iz Stockholma 
zapel nekaj pesmi v zadnje slovo. 
Ivan in Marjeta sta bila sama zvesta 
in dobra pevca, ki sta še posebej ra-
da prepevala koroške in ostale slo-
venske pesmi, ki smo jih prepevali 
tudi po sv. maši v Stockholmu. Bil 
je elegantno oblečen in tudi takega 
prijetnega značaja, obnašanja. Ivan, 
hvala!

Družina pokojnega Ivana se vsem, 
ki ste se udeležili pogreba in zadnje-

 

Ivan Mezner, 

Stockholm

Š V E D S K AŠ

ga ima po Gospodu. Če Cerkev uma-
kne svoje lice, kje ostane še kdo, na 
katerem se bo lahko zaustavila roka 
nasilneža ali pljunek zasramovalca. 
Cerkev pa ostaja tudi v takšnih raz-
merah močna, saj njen obstoj v bi-
stvu ni odvisen od na zunaj vidnih 
družbenih razmer – njen temelj je 
drugje. Vedno bolj sem prepričan, 
da predvsem s svojim življenjem, 
radikalno odločitvijo za ljubezen v 
Kristusovi moči, slovenski katoličani 
omogočamo razvoj slovenske druž-
be in kulture v smeri Božjega kra-
ljestva. Kolikor je Kristus premagal 
smrt, toliko bo tudi njegova lepota 
rešila svet, pravi Dostojevski. Drugi 
veliki oče vere, kardinal Špidlik, pa 
pravi: »Premog je grd, ker vidim sa-
mo premog, diamant pa, ki je ista 
stvar, je lep, ker odseva nekaj večje-
ga. Tako lahko rečemo, da je najlepši 
med vsemi Kristus, ki pravi: Kdor vidi 

mene, vidi Očeta.« In vendar, katera 
lepota je tista, ki bo rešila svet? Po 
mojem je to lepota duše, ki je sreča-
la Boga, ki jo je On blagoslovil s svo-
jim odpuščanjem in ljubeznijo. Saj 
se spomnite svete matere Terezije? 
Naguban obraz upognjene starke, 
majhne stare ženice, a toliko lepote 
v njenih očeh! Njo so ljubili, obču-
dovali in spoštovali zaradi lepote, 

ki je prihajala iz njene duše, katero 
je vsako jutro urejala, ko je klečala 
v meditaciji pred Najsvetejšim. A 
Kristus za nas ne sme biti samo vir 
navdiha, temveč tudi in predvsem 
nekdo, ki ga častimo, pred katerim 
umolknemo, namesto da bi govori-
li. Nenazadnje lahko v Kristusovem 
spremenjenju vidimo razodetje na-
še prihodnje slave v nebesih, ki jo je 

za nas pridobil. Če je Kristus prosla-
vljen, ni proslavljen sam. Ima člove-
ško družbo: »V tej skrivnosti je Božja 
previdnost položila trden temelj za 
upanje Cerkve, da se tako celostno 
Kristusovo telo lahko zaveda, da ji je 
zagotovljeno spremenjenje in da se 
vsi lahko nadejajo slave, ki je zasijala 
na glavi Cerkve« (sv. Leon Veliki).

Aleš Kalamar 

Prijatelji župnije v Schorndorfu Vse poti vodijo v Schwäbisch Gmünd.

Pridne gospodinje v Pfullingenu Dobri ljudje iz Aalna
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je tudi učila angleškega jezika. Tako 
je zapolnila svoj čas.

Skozi je bila dejavna članica žu-
pnije svetega Križa v Eskilstuni. V 
času, ko je bila zaposlena, je vsaj 
enkrat na teden obiskala cerkev, se 
redno udeleževala maše kakor tudi 
npr. križevega pota v postnem času. 
Bila je članica Birgittinoblaterna, to 
so laiki, možje in žene, ki so se kot 
tretjeredniki posvetili, da bodo žive-
li po zgledu sv. Brigite. Z verniki te 
župnije se je udeleževala raznih ro-
manj, krajših in daljših, med drugim 
tudi v Rim, in leta 1995 s slovenskimi 
rojaki z avtobusom celo v Lurd. Prav 
tako je organizirala prevoz iz Eskil-
stune in se udeleževala slovenskih 
binkoštnih romanj pri Sv. Brigiti v 
Vadsteni, kjer so se iz leta v leto sre-
čevali z rojaki z vse Švedske in tudi z 
gosti iz domovine Slovenije.

Decembra 2012 ji je umrl sin Fran-
ci, kar ji je povzročilo neverjetno 
bolečino, praznino in pogrešanost. 
Marija je prezimovala pri hčeri Aniti, 
ki z družino živi v Frigiliani pri Mala-
gi v Španiji. Od leta 2015 pa je tam 
živela vse do svoje smrti. Vreme in 
temperature so bile tam zanjo zelo 
ugodne in ni ji bilo potrebno same-
vati. Poleti 2018 je bila še zadnjič 
na obisku v Sloveniji, kjer je srečala 
svoje sorodnike. Po dolgem in boga-
tem življenju je Marija zatisnila oči v 
rokah hčere Anite 2. januarja 2019 
v Andaluziji v Španiji. Mesec kasne-
je je v Katrineholmu na Švedskem 
umrla njena sestra Štefanija Janežič, 
ki se je na Švedsko preselila v 60-tih 
letih 20. stoletja. Obe sestri bosta 
prepeljani v Slovenijo. Tam bosta 
pokopani v družinskem grobu, kjer 
bosta skupaj počivali s starši Marijo 
in Francem Rupnikom. 

Življenjska knjiga Marije, popisa-
na z bogato vsebino, tudi kot glo-
boke vernice in zveste molivke, za-
vedne Slovenke, »skrbne Marte«, ki 
je mnogo let vodila skrb za sloven-
ske dušne pastirje, ko so maševali 
v Eskilstuni. Plemenita žena, modra 
žena, kdo jo najde, bi zapisali na 
koncu tega življenjepisa. Marija, naj 
vam dobri in usmiljeni Bog bogato 
poplača z deležem pri mizi nebeške 
gostije. Skupaj s sestro in staršema 
mirno počivajte v slovenski zemlji.

mami v zadnje slovo hči Anita

Iskreno sožalje hčeri Aniti in njeni 
družini, kakor tudi snahi Marjanci in 
njenim v Eskilstuni v imenu Sloven-
ske katoliške misije, kakor tudi roja-
kov iz Eskilstune in Köpinga, ki ste 
se srečevali.

Zadnje slovo Oton Turnšek, 
Göteborg
Oton Turnšek se je rodil 15. mar-
ca 1926 v Sloveniji, v kraju Loke, 

v župniji Zagorje ob Savi. Njegovo 
knjigo življenja pa je smrt, Božja de-
kla, zaprla 21. januarja 2019, tukaj v 
Mölndalu na Švedskem. Ko sem imel 
priložnost prebirati njegov življenje-
pis, sem skupaj z njim podoživljal 
čas pred drugo svetovno vojno, voj-
ni in povojni čas ter z njim vso re-
vščino in trpljenje, ki ga je Oton dal 
skozi svoja otroška leta. Oton med 
drugim pripoveduje: »To vem, da 
ko sem bil majhen, sem rad pel eno 
pesmico, in sicer: Žgančki, žganč-
ki, dobri so, takih nima celi svet, za 
skledo žgančkov vse bi dal in vesel 
se pokrepčal.« Pa vendar ga je ta 
čas utrdil v spoznanju, da je potreb-
no talente, ki mu jih je Bog naklo-
nil, pametno uporabljati in z njimi 
trgovati, si pridobiti še pet drugih 
ali dva druga, kot smo danes slišali 
Jezusa, ki nam je spregovoril v pri-
liki o gospodarju, ki je služabnikom 
zaupal talente, za katere pa so ob 
njegovi vrnitvi morali dati odgovor, 
kaj so storili ali naredili z darovi, ki 
jim jih je zaupal v življenju. Ko smo 
se 28. aprila 2008 tukaj poslovili od 
njegove drage žene Ljudmile, smo 
skupaj z vami navzočimi prehodili 
njuno skupno življenjsko pot, pot 
križa, pot velikih preizkušenj pa tu-
di vsega tistega lepega, kar vas je 
povezovalo kot družino, ki je prepo-
tovala velika morja, vse do Avstralije 
in nazaj, potem pa vas je po nekaj 
letih v Sloveniji popeljala pot na Se-
ver Evrope, na Švedsko, kjer ste našli 
drugo domovino. 

Ata Oton in mama Ljudmila sta se 
leta 1949 spoznala na plesu v Lju-
bljani. Naslednje leto sta se tam po-

ročila, v takratnih razmerah z mno-
gimi problemi, med drugim tudi s 
stanovanjskim problemom, saj se 
jima je rodil prvi otrok, sin Vladimir. 
Stanovanjsko stisko sta za nekaj ča-
sa rešila tako, da sta živela pri njenih 
starših. Pozneje sta dobila vlažno 
kletno stanovanje v Ljubljani, kjer se 
jima je rodil drugi otrok, hči Marga-
reta oziroma Meta, ki je morala osta-
ti pri starih starših, med tem ko so 
se ata, mama in sin Vladimir zaradi 
takratnih ekonomskih in političnih 
razmer leta 1954 odločili, da se po-
dajo na pot po svetu. Emigrirali so v 
Avstralijo, kjer je Turnškova družina 
ostala do leta 1959. Oton in Ljudmi-
la sta bila aktivna pri ustanavljanju 
prvega Slovenskega društva v Sy-
dneyju, s ciljem medsebojnega po-
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vezovanja in ohranjanja slovenske 
kulture. Vendar je domotožje pre-
vladalo, zato so se vrnili v Slovenijo, 
ki pa je še vedno pripadala takratni 
Jugoslaviji. Ob vrnitvi sta starša mo-
rala v zapor. Po treh letih razočaranj 
in poniževanj se je leta 1963 družina 
ponovno podala v svet. Po enole-
tnem čakanju v Italiji in ko se jima 
je v začetku leta 1964 v Capui rodila 
hčerka Suzana, jim je uspelo, da so 
bili sprejeti na Švedsko. Od leta 1964 
bivajo Turnškovi na Švedskem.

 Oče Oton in mama Milka sta bi-
la skrbna starša treh otrok in oba sta 
bila živahne ter vesele narave. Rada 
sta pela in plesala, rada sta poslušala 
predvsem domačo narodno in klasično 
glasbo, zato je mama z veseljem sode-
lovala v mešanem pevskem zboru slo-
venskega društva France Prešeren, ata 
Oton pa je bil zavzet za folklorno življe-
nje v društvu. Drug drugemu sta ostala 
zvesta vse življenje in drug drugemu 
stala ob strani vse do konca. V 58-le-
tnem skupnem zakonskem kakor tudi 
družinskem življenju sta z bogato vse-
bino izpolnila, napisala knjigo življenja, 
ki jima ni prizanašalo, a sta se z vsemi 
križi in težavami pogumno spopadla.

Pokojnega očeta in dedka ter ro-
jaka Otona se radi spominjajte in 
bodite, dragi otroci, dragi vnuki in 
rojaki, hvaležni za vse, kar je lepe-
ga storil za družino, za slovensko 
društvo France Prešeren, posebej za 
folklorno življenje v Göteborgu. Kot 
duhovnik sem vesel in hvaležen, ker 
sem že pred leti imel priložnost spo-
znati kulturno udejstvovanje roja-
kov na Švedskem in s tem sem dobil 
vpogled tudi v folklorno življenje ter 
v zborovsko petje rojakov v Göte-
borgu, na zahodni obali Švedske. 

Hvala vsem vam, ki ste očetu Oto-
nu bili blizu v jeseni življenja, pred-
vsem pa v zadnji uri njegovega slo-
vesa s tega sveta. Hvala vsem, ki 
ste se udeležili zadnjega slovesa od 
pokojnega brata v Kristusu, ki naj v 
švedski zemlji v miru počiva, skupaj 
z drugimi čaka vstajenja od mrtvih 
in prelepega plačila v nebesih. Nje-
gova duša pa naj najde počitek v 
Bogu pri mizi večne gostije.

Olga Krizmanič, zadnje slovo
Srečeval sem jo od vsega začetka 
v slovenski skupnosti v Malmöju, v 
cerkvi Našega Odrešenika, kjer se je 
udeleževala sv. maše in naših sre-
čanj. Dokler je mogla, se je k sv. maši 
pripeljala z avtom, tudi takrat, ko je 
bilo zanjo že težko voziti. Kar nekaj 
let pa jo je bolezen in delna invali-
dnost priklenila na bolniško poste-
ljo in kasneje v dom za ostarele na 
Rosengårdenu, kjer sem jo najprej ob 
pomoči in vodenju Marjete Pagon, 
kasneje pa sam, kolikor sem mogel, 
redno obiskoval in ji prinašal sv. ob-

ga slovesa, zahvaljuje. Ženi Marje-
ti, otrokom, vnukom in pravnukom 
izrekamo iskreno sožalje in zahvalo 
za lepo pričevanje kristjana, s srcem 
Slovenca.

In memoriam Marija Preskar, 
Eskilstuna, Malaga
Marija Preskar se je rodila 16. ma-
ja 1931 kot najstarejša izmed petih 
otrok Mariji in Francu Rupniku s Se-
dlarjevega iz župnije Polje ob Sotli. 
Živeli in delali so na kmetiji. Oče je 
bil čevljar in je imel učence, ki so 
celo bivali pri njem v hiši. Obiskoval 
je razne sejme, kjer je prodajal svoje 

čevlje. Devetnajstletna Marija se je 
poročila z Viktorjem Preskarjem in 
sta se preselila v Celje. Tam sta žive-
la skupno zakonsko življenje, kjer se 
jima je leta 1951 rodil sin Franci.

Leta 1961 se je mož Viktor podal na 
Švedsko in pot ga je pripeljala v Eskil-
stuno. Leto pozneje sta za njim pri-
spela tudi žena Marija s sinom Fran-
cijem. Mož Viktor je pred prihodom 
na Švedsko krajši čas delal v Zahodni 
Nemčiji. Leta 1962 se jima je rodila 
hči Anita. Marija je tako kot mnogi 
drugi našla prvo delo v tovarni. Tedaj 
je Švedska še kako potrebovala de-
lovno silo. Nekaj let je bila zaposlena 
v Fil-Öbergs, kjer so izdelovali pile. 
Ko se je naučila švedskega jezika, je 
nadaljevala svoje delo kot učiteljica 
za priseljence pri ABF. Istočasno pa 
je imela večerno delo v knjižnici za 
prišleke iz nekdanje Jugoslavije. Ob 
sobotnih večerih je imela pravljične 
večere za otroke priseljencev, ki so 
bivali v Eskilstuni. Bila je ustanovite-
ljica plesne skupine jugoslovanskih 
otrok, ki so se imenovali Majhne ro-
žice. Bila je dejavna v društvih, ki so 
se ukvarjala s priseljensko problema-
tiko. Sodelovala je na tečajih in kon-
ferencah. Marija je skupaj z možem 
Viktorjem ustanovila slovensko dru-
štvo v Eskilstuni, kjer sta bila veliko 
let aktivna v društvenem upravnem 
odboru. Svoje delo in zaposlitev je 
našla kot prevajalka. Vedno je bila 
pripravljena, tudi sredi noči, ko so 
jo iz bolnice poklicali, da je šla pre-
vajat. Bila je aktivna in cenjena kot 
človek do ljudi, ki so prišli iz nekdanje 
Jugoslavije na Švedsko in so potre-
bovali pomoč pri sporazumevanju. 
Kot upokojenka pa se je ukvarjala z 
barvanjem keramike. Podala se je na 
tečaj za obvladanje računalnika in se 
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hajilo. Kako je bila vesela tega obiska 
in tudi osebje je z veseljem sprejelo 
njenega duhovnika Zvoneta. Marjeta 
si je večkrat vzela čas, jo obiskala in 
ji tako krajšala urice samote. Knjiga 
življenja je bila zaprta 16. februarja 
2019. Njen sin Edvard mi je po tele-
fonu sporočil, da je mama umrla in 
da bo kremirana ter bodo njeno žaro 
položili v minneslundu v Malmöju. Za 
Olgo se je prvo nedeljo v marcu daro-
vala sv. maša zadušnica v Landskroni, 
prav tako pa so se je rojaki spomnili 
pri sv. maši v Malmöju.

Draga sestra v Kristusu, s svojim 
veseljem in nasmejanim obrazom ste 
nas obiskovalce bogatili, čeprav ste 
sami nosili kar težek križ. Naj vas večni 
Gospodar sprejme v veselje in srečo 
nebeške glorije. Hvala vam za priče-
vanje, za blagoslov! Počivajte v miru!

Svetovni molitveni dan v 
Göteborgu na Švedskem 2019
Svetovni molitveni dan v Göteborgu 
na Švedskem na prvi petek v mese-
cu marcu leta 2019 je bil še posebej, 

dvakrat slovenski. Rojakinje in rojaki 
iz Göteborga so se v lepem številu 
udeležili ekumenskega bogoslužja 
v Rambergskyrka, pri katerem so so-
delovale švedske žene in med njimi 
je bil tudi moški predstavnik. Bogo-
služje, ki so ga letos pripravile slo-
venske žene, smo končali z agape, 
in to posebno slovensko: slovenska 
narodna noša v cerkvi in dvorani, 
slovenska potica, slovenski krofi, slo-
venski keksi, celo slovenski kruh iz 

Köpinga. V dvorani pa so vsi navzoči 
imeli priložnost videti fotografije, ki 
so pripovedovale o slovenskih kra-
jevnih lepotah, značilnostih, noši, 
hrani, o skupini žena, ki se zbirajo 
k molitvi ter o Slovenki, ki je za to 
priložnost naredila plakat, s čimer je 
postala svetovno znana, saj je mo-
litev potekala kar v 180 državah po 
svetu. Na koncu predvajanja moti-
vov iz Slovenije pa je zadonela tudi 
slovenska pesem: Kolkor kapljic, tol-

ko let, Bog vam daj na svet živet. Ži-
vijo, oj živijo, oj živijo nas Bog.

Bogu hvala, vsem sodelujočim in 
cerkvi, ki nas je gostila! Hvala pa tu-
di Lilijani Berg in Dani Stražar, ki sta 
oblikovali bogoslužje in srečanje v 
Uppsali. Naj molitev tako poveže ves 
svet za boljšo prihodnost, za večje 
medsebojno razumevanje, za mir, za 
medsebojno pomoč.

Zvonko Podvinski

 Marija Perovič v narodni noši Svetovni molitveni dan 2019 v Göteborgu 

Svetovni molitveni dan 2019 v Göteborgu

Čudoviti slovenski keksi Kruh, ki povezuje svetovne molivce. Slovenska orehova potica Slovenski krofi kar žarijo in kličejo, vzemi me in uživaj.
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Oglas sme obsegati največ 50 besed. Cena 
oglasa je 20 EUR za enkratno objavo. Ce-
loletna objava z isto vsebino je 150 EUR. Z 
večkratno zaporedno objavo narašča tudi 
popust. Oglase sprejemamo do 5. v mesecu 
za naslednjo izdajo. Plačilo pri poverjenikih, 
slovenskih župnijah ali na uredništvu.

OGLASI
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.

 Lloyd DOUGLAS Z G O D B A

Se nadaljuje

»Ne izprašuj ga, Lucija. Bodi z njim taka kot ve-
dno. Govori z njim, o čemer koli hočeš, le o Jeruza-
lemu ne. Bodi dobra in ne dotikaj se te boleče rane. 
Globoke, boleče duševne rane.«

Luciji so pordela lica. Okoristil se je s svobodo ter jo 
poklical po imenu. In zakaj bi je ne? Kdo bi imel več 
pravice? Vsi so bili zvestemu sužnju veliki dolžniki.

»Hvala, Demetrij,« je rekla prisrčno. »Lepo je od 
tebe, da si mi toliko povedal.«

Tedaj se je Demetrij spet strumno ustavil, po vo-
jaško pozdravil in togo odkorakal. Lucija je zamišlje-
no gledala za njim.

***
Prve ure po prihodu je bilo Marcelovo vedenje 

težko spraviti v sklad s sporočili njegovega sužnja. 
Lucija je staršem povedala žalostno novico in vsi so 
sedeli tiho in prestrašeno, kakor bi bili zvedeli, da 
je Marcel umrl. Zato so bili veselo začudeni, ko je 
planil v hišo in prisrčno pozdravljal. Bil je sicer stra-
šno upadel, toda dobra hrana in mir bosta to kmalu 
popravila. Njegovo duševno razpoloženje pa je bilo 
živo nasprotje tega, kar je napovedal Demetrij. Še 
nikdar niso videli Marcela tako živahnega! Z nagli-
mi koraki je hodil gor in dol po materini sobi, kjer je 
bila zbrana družina in nenehno pripovedoval o sto-
terih stvareh – v vsakdanjih okoliščinah bi bil človek 
mislil, da ga je preveč prevzelo vino.

»Sedi vendar,« je prosila mati, ko je končno pre-
molknil. »Saj si vendar truden. Nikar se preveč ne 
ženi.«

Marcel je sredi napete zgodbe o nekem ropar-
skem napadu sedel in glas mu je zazvenel manj rez-
ko. Govoril je dalje, toda besede je mirneje izbiral, 
dokler se ni zazdelo, da ga je obšla neka utrujenost 
in umolknil je, kakor bi mu bil kdo pretrgal besedo. 
Oči so se mu široko razprle, kakor bi poslušal ali gle-
dal nekaj, kar ga je vsega prevzelo. Opazovali so ga 
z utripajočim srcem.

»Kaj ti je, Marcel?« je vprašala mati, kar najmirne-
je je mogla. »Ali bi požirek vode?«

Zaman se je skušal nasmehniti. Sijaj v očeh mu 
je ugasnil in le z glavo je stresel. V sobi je postalo 
mrtvaško tiho.

»Morda bi pa malo legel, sin?« je rekel oče, priza-
devajoč si, da bi bil kar se da miren. 

Zdelo se je, da je Marcel vprašanje preslišal. Težko 
je dihal in stiskal roke, da so se mu členki pobelili. 
Nato je napetost popustila in sesedel se je. S hrb-
tom roke si je podrgnil čelo, žalostno pogledal oče-
ta in globoko vzdihnil.

»Si bil ...  si bil tam?« je vprašal z medlim glasom.
»Ne, sin.« Bil je slaboten glas starega, starega 

moža.
Marcel je zmajal z glavo, kakor da se posmehuje 

lastni neumnosti. Krepko je požrl slino in gledal dru-

gega za drugim, kakor bi hotel dognati, kaj si mislijo o 
njegovem nenavadnem vedenju.

»Seveda ne,« je rekel nato. »Saj ste bili vendar ves 
čas tu, kajne?« Utrujeno je dodal: »Mati, mislim, da 
moram v posteljo.«

»Tudi meni se zdi,« je rekla ljubeče Kornelija. Na vso 
moč se je trudila, da ne bi pokazala, kako jo je priza-
delo. Toda ko je videla, kako je sinu glava omahnila 
na prsi, si je z roko zakrila oči in vzdihnila. Marcel jo je 
proseče pogledal.

»Ali bi poklicala Demetrija, Lucija?« je rekel trudno.
Tega ni bilo treba; ko je namreč odprla vrata, je 

Demetrij tiho vstopil in pomagal gospodu na noge.
»Na svidenje jutri,« je zamrmral Marcel.

***
Senatorju Galiu se ni bilo lahko odločiti, toda čutil 

je, da se mora pogovoriti z Demetrijem kot človek s 
človekom. Senator si je prizadeval, da bi bil s svojimi 
sužnji do potankosti enako pravičen kakor z osvobo-
jenci in na to je bil ponosen. Toda čvrsta disciplina ni 
veljala v njegovih očeh nič manj. Včasih ga je dražilo, 
če je opazil, kako prisrčno, da, skoraj ljubeče se vede 
Lucija do Tercije, in tu pa tam ga je že obšla skušnja-
va, da bi sinu dopovedal, naj ohrani do Demetrija 
potrebno razdaljo. Sam je Korinčana zelo spoštoval, 
meja med gospodom in sužnjem pa se ni med njima 
nikoli podrla, kajti Galiu se je zdela nujno potrebna. 
Zdaj pa so okoliščine silile, naj Demetrija povabi, da 
to družabno pregrajo prestopi, kajti kako naj bi si-
cer zvedel vso resnico o dogodku, ki je bil sinu tako 
zmedel duha.

Oba prihodnja dneva je Marcel prebil v svoji sobi. 
Galio ga je večkrat obiskal in sin ga je sprejel toplo, 
toda plaho. Marcelova prisiljena vedrost in neko ne-
hotno odmikanje, podobno strahu, da bi s prisrčno-
stjo zadel ob neko bolečo rano, sta očetu oteževala 
pogovore s sinom; Galio se je bal, da bi z nepravilno 
postavljeno besedo utegnil škodovati. Samo Deme-
trij je imel ključ do skrivnosti. Moral ga je pripraviti do 
besede, zato ga je poklical v knjižnico.

Demetrij je vstopil ter se služabniško postavil pred 
senatorja.

»Rad bi spregovoril s teboj resno besedo o svojem 
sinu, Demetrij. Zelo sem v skrbeh in hvaležen bi ti bil, 
če bi mi povedal vse, kar se mu je pripetilo.« Pokazal je 
na stol sebi nasproti. »Sedi, če hočeš, udobneje ti bo.« 

»Hvala, gospod,« je spoštljivo odvrnil Demetrij. »Ni-
sem vajen sedeti v navzočnosti predstojnikov. Raje 
stojim, prosim.«

»Prosim, sedi,« je rekel ostro Galio. »Nočem, da bi 
stal tule kakor kol ter mi odgovarjal enozložno. Gre 
za sinovo življenje in smrt. Povej mi brez pridržka vse, 
kar moram vedeti.«

Demetrij je postavil težki ščit na tla, prislonil kopje 
ob klop in sedel.

»No,« ga je hrabril Galio. »Kar začniva! Kaj muči 
mojega sina?«

»Moj gospod je dobil ukaz, naj pripelje v Jeruza-
lem četo vojščakov. Navada je, da za vsakoletni judo-
vski praznik vse palestinske trdnjave pošljejo svoja 
zastopstva na prefekturo, da skrbe za red v času, ko 
je mesto prenapolnjeno z ljudmi.«

»Jeruzalemski prefekt je Poncij Pilat, ne?«
»Da, gospod. On je državni upravitelj. Poleg tega 

pa je v Jeruzalemu še deželni upravitelj.«
»Spominjam se, Herod. Domišljav in ničvreden 

človek.«
»Prav zares,« je zamrmral Demetrij.
»Ljubosumen na Pilata, kolikor vem.«
»Nima biti za kaj. Pilat posluša tempelj, gospod. Ta-

ko je storil vsaj v zadevi, o kateri ti moram poročati.«
»Ali zadeva mojega sina?« Galio se je naslonil in se 

pripravil, da pazljivo posluša.
»Ali smem vprašati, gospod, če si kdaj slišal o Me-

siju?« 
»Ne. Kaj je to?«
»Judje že stoletja pričakujejo velikega junaka, ki 

naj bi jih osvobodil. Odrešenika, ki jim je bil napove-
dan in obljubljen! Večkrat so že mislili, da imajo pra-
vega moža, toda iz te moke še nikdar ni bilo kruha. 
To pot ...« Demetrij je umolknil, se ozrl skozi odprto 
okno in spet povzel: »Neki Jud, iz galilejske dežele 
mislim, nekako mojih let, čeprav je bilo na njem ne-
kaj, česar ne moremo vkleniti v meje časa ...«

»Si ga videl?«
»Velika množica podeželskega ljudstva ga je sku-

šala prepričati, da je njihov Mesija in kralj. To sem 
videl sam, gospod; zgodilo se je na dan našega pri-
hoda v Jeruzalem.«

»,Ga je skušala prepričati,’ praviš?«
»Toda on se za to ni prav nič zmenil, gospod. Zdi se, 

da je svoj nauk namenil v domači deželi predvsem 
velikim množicam malih ljudi; preprosto in neško-
dljivo jih je vzpodbujal k poštenosti in dobroti. Za 
oblast mu ni bilo.« 

»Najbrž se mu je zdela slaba.«
»Ne vem, gospod. Če je bilo tako, ni bil daleč od 

resnice.«
»Vse kaže, da se ti zdi tamkajšnja oblast slaba.«
»Da, gospod.«
»Morda vse oblasti?«
»Vseh ne poznam, gospod.«
»No, saj so vse enake.«
»To bi bilo žalostno, gospod.«
»Torej, mladi Galilejec ni hotel ničesar vedeti o 

oblasti in je prišel, si mislim, navzkriž s svojimi obo-
ževalci ...«

»In z oblastjo. Bogati Judje, ki se boje za svoj vpliv 
na deželi, so silili, naj ga obsodijo zaradi veleizdaje. 
Pilat je vedel, da je mož nedolžen in ga je hotel opro-
stiti, toda oni so pritiskali, naj ga obsodi. Zato ga je 
Pilat obsodil na smrt – smrt na križu. Usmrtitev je 
moral voditi poveljnik Minoe.«

Njegova suknja – Sedmo poglavje
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Policaj ustavi župnika na kolesu.
»Osemdeset evrov kazni, ker se vozite brez luči. Ali 

ne veste, kako nevarno je to?«
»Nič ne skrbite, z menoj je Bog.«
»Kaj, Boga vozite s seboj? Potem bo kazen 160 

evrov, saj se na kolesu ne smeta voziti dva.« 

»Ali znaš špansko?«
»Znam.«
»Pa povej nekaj po špansko.«
»Buon giorno.«
»Pa to je italijansko.«
»Glej, glej! Tega, da znam italijansko, še vedel 

nisem.«

»Prišel sem, da uglasim vaš klavir.«
»Saj vas nismo naročili.«
»Naročil me je vaš sosed.«

»Kako pa to, da so na tem kopališču trije bazeni: 
eden s hladno, drugi s toplo vodo, v tretjem je pa 
sploh ni ...«

»Saj je vse jasno. Tretji je za neplavalce.«

»V vaši vasi je pa res dolgočasno. A ne znate 
ničesar organizirati, da bi se turisti zabavali?«

»Znamo. Prihodnji teden bo lunin mrk.«

»Kdo je lažnivec?« vpraša učitelj.
»Tisti, ki trdi, da rad hodi v šolo,« odvrne Tonček. 

Oče je pogledal v denarnico in dejal:
»Sin mi je vzel denar.«
»Kako veš, da je bil ravno on? Morda sem bila pa 

jaz,« se je vmešala žena. 
»Izključeno,« je dejal oče, »nisi bila ti; nekaj denarja 

je še tukaj.«

Gost: »Nekaj bi pojedel, kaj je danes dobrega?
Natakar: »Naša specialiteta so polži.«
Gost: »Vem, sem bil včeraj tukaj in me je eden 

stregel.«

»Rajši umrem, kot da bi se pustil operirati,« reče 
pacient. 

»Saj lahko uredimo oboje hkrati,« odvrne zdravnik. 

K R I Ž A N K A

M A L O  Z A  Š A L OSlovenske razglednice

Ljubljanske butarice, foto: Tatjana Splichal

  

KKRIŽANKA 

11904  

 

 
KRAJ BLIZU 

KOPRA 

 

 
JED IZ MESA 

IN 
ZELENJAVE 

 

 
STANJE 

BREZ 
SVETLOBE 

 

 
LJUBKOV. 
ŽENSKO 

IME 

 

 
 

 

 
NADŠKOF V 
MARIBORU 

 

 
KRAJ OČI-
ŠČEVANJA 

 

 
MAJHNA 
ŠTEVILKA 

 

 
TRSTENJAK 

ANTON 

 

 
 

NATRIJ 

 

 
ANTON 
AŠKERC 

 

 
ŽENINO PRE
-MOŽENJE     

6. POSTNA 
NEDELJA 

————————— 
SAD NA 

OLJKI 
      

 

 
TRD 

AFRIŠKI LES          
1. ČRKA 

ABECEDE 
————————— 
KRAJ BLIZU 

KOPRA 
 

 

 
RASTLINA 

ZA ČAJ         
 

METER 
————————— 
NAMAZ IZ 

SADJA  
 

 
POSLOVEN-

JENJE 

 

 
ZASTAVNI 

DENAR    
TUJE M. 

IME 
————————— 
SAMOSTAN 
NA DOLENJ. 

   
VPIŠI 
MAS 

————————— 
KOROŠEC 
ANTON 

   
 

 
NADRAH 
ANTON   

 
VPIŠI SVL 

————————— 
ČASOMER    

MOŠKO 
IME 

————————— 
MESNA 

IND. PRIM. 
    

 
 

 
JOD  

LESENA 
VRTNA 
HIŠICA 

————————— 
RABELJ 

   
PISATELJ E-
VANGELIJA 
————————— 

PORTU-
GALSKA 

     
 

 
 

ŽIVLJENJ. 
TEKOČINA 
————————— 
JEZUSOVA 

MUKA 
   

MATEM. 
ŠTEVILO 

————————— 
NEM. LET. 
DRUŽBA 

  
 

VPIŠI MOV 
————————— 

LOJZE 
PETERLE    

 
 

DEL 
PRAŠIČJE 

NOGE      
OVOJ 

SEMENA 
PŠENICE 

————————— 
VEDRO 

     
 

 
RAVENS-

BURG   
SKRAJŠANO 
MOŠ. IME 

————————— 
ZRAČNI 
PRITISK 

   
KAR SE 

ULOVI JE .. 
————————— 
ZNAK ZA 

KISIK 
    

 

 
KANADSKA 
PROVINCA        

 
SKRAJŠANO

M. IME 
————————— 

METER    
 

 
AFRIŠKA 

REKA    
ENAKI  
ČRKI 

————————— 
PISNO 

SPOROČILO 
  

MOHORJE-
VA DRUŽBA 
————————— 
EVROPSKO 
GOROVJE 

  
24. ČRKA 
ABECEDE 

————————— 
TUJE M. 

IME 
 

 

ZBOROV-
SKO PETJE 
BREZ INŠT-

RUMENTOV        
MATI DEV. 

MARIJE 
————————— 

ŽENSKO 
IME 

   
 
 

 
NORVEŠKA  

SNOV ZA 
NAKIT 

————————— 
SL. LJUDSKA 

STRANKA 
      

 
EMILIJAN 

CEVC 
————————— 

JOD   
 

 
JOŽE  
SNOJ   

ŠUŠTAR 
LOJZE 

————————— 
IVAN  
LIKAR 

  
STANJE 
SNOVI 

————————— 
NI PROTI, 
AMPAK .. 

     
 

NAZOR O 
PREDNOSTI 
NEKATERIH 
IZBRANIH         

ANTON 
JAPELJ 

————————— 
11. ČRKA 
ABECEDE 

  
  

 
ZMRZNJE-
NA ROSA      

 

 
JESENSKA 
ŽITARICA     


