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Praznik Marijinega vnebovzetja v mlinu Thicourt

Pred Marijo smo prižgali svečo in ji
zaupali svoje skrivnosti.

V besedi in pesmi smo izpovedali vero.

Dvorišče srednjeveškega mlina je postalo priložnostno svetišče.

Mlajši so z nasmeškom postregli kar
208 kosil.

V senci krošenj in trte je s ptiči zapel zbor Jadran.

Druženje se je odvijalo pod šotori,
brajdami in orehi.

Vse do večerne pobožnosti in procesije skozi gozdiček

Popotnik Zvone je krenil z Jakobove
poti in nas kot romar nagovoril tudi
s kitaro.

Znotraj mlina se v dveh prostorih
pripravlja predjed.

Ob križu, kjer nas je ob zadnjih sončnih žarkih dneva
združila zahvala.

Bogastvo Slovenije v krizi
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sodelavcev v Evropi za verska,
kulturna in narodna vprašanja
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V začetku devetdesetih, ko je Slovenija postala svobodna, so se različne ustanove, ki so končno smele zaživeti, obrnile na Slovence po svetu
za pomoč. Prošnje so bile velikokrat
poniževalno usmerjene le na finančni vidik, ob čem drugem pa je hitro
zavel leden piš nezaželenosti. Slovenija kot celota ni nikoli s toplino in
primernimi programi povabila rojakov, naj se preselijo pod Triglav. Nič
nenavadnega ni bilo, če so tisti, ki so se želeli ali so se dejansko preselili, trčili na velike zapreke.
Po dobrih dvajsetih letih se že vidijo sadovi takega odnosa. Slovenska
mentaliteta je ne glede na padle meje še vedno za precej visokimi zidovi, država pa v krizi. Kaj smo zamudili oziroma kaj zamujamo s takim
pristopom, lahko začutimo, ko beremo pogovor z Markom Finkom, objavljenim na naslednjih straneh. Čeprav se je rodil in štirideset let preživel v tujini, ima zaradi razuma in srca na pravem mestu Slovenijo »prečitano« v vsem bistvenem.
Poznavanje izvora in zvestoba koreninam omogočata, da »lahko razumem in spoštujem vse ostale kulture«. Ob propagiranju lažne multikulturnosti in odprtosti je prežetost s to modrostjo še zelo osamljena.
Vèdenje o lastni zgodovini, o preteklosti svojega naroda bi morali imeti v mezincu. Posebno pozornost moramo namenjati težkim obdobjem,
ki močno vplivajo na naš vsakdan. Čeprav se od zgodovinskih nesreč vije težka pot križa, ne sme biti »prostora za obup in duhovno bedo«. V
tem smislu so povojni izseljenci gradili bogat svet »brez maščevanja in
sovraštva«, vsem pa ostaja naloga, da »bolečino skušamo razumeti«.
Da bi se celotna »Slovenija v svetu« (naslov krasne pesmi dr. Marka
Kremžarja), se pravi matična, zamejska in izseljenska Slovenija, dobro
poznali med seboj, je prav tako nujno. Vendar se v matični domovini to
potrebo žal zatira s »programirano ignoranco«.
Na žalost je tako, da je tudi razumevanje stvari, ki se dogajajo v tranzicijski Sloveniji, večinoma zelo šibko. Da bi šlo globlje od vsakodnevnega člankarstva, je samo pobožna želja. Ne ve se niti tega, da so »mnogi
oblastniki ohranili dejansko moč še iz časov režima«.
»Bodimo to, kar smo, in ne pustimo se pretentati od napačnih vzročnih asociacij, ki jih je povsod veliko.« naj bo še zadnja od drobtinic
iz bogatega pogovora z Markom Finkom, ki kaže na neizmerno bogastvo, ki nas še vedno čaka in ki nas bo, če ga bomo vzeli zares, varovalo pred krizami.
Lenart Rihar

POGOVOR

Domača pesem
skrajša razdalje
Objavljamo pogovor z enim najuglednejših Slovencev
Marcosom Finkom, basbaritonistom, ki nastopa po prestižnih odrih širom sveta. Pri njem ni čutiti niti sledu begavosti, ki se rada pritakne umetniškim dušam. Njegova neomajna ukoreninjenost napeljuje k spoznanju: slovenstvo je lahko
tako polnokrvno, da različica osebnega imena ali izbira domovine brez škode postane stvar poljubnosti …
Rojeni ste v izseljenski skupnosti, izselili ste se iz rojstne
države Argentine in se preselili v Slovenijo, nastopi vas
neprestano vodijo po svetu. Kje je vaša domovina, koliko se čutite izseljenca?
Starša sta zelo mlada, po drugi svetovni vojni, zaradi komunistične revolucije zapustila Slovenijo, tri leta bila po begunskih taboriščih, kjer sta se tudi poročila in imela prvega
otroka, se končno preselila v Argentino, kjer se je znašlo tudi okoli sedem tisoč povojnih emigrantov, vsak s svojo težko usodo kot popotnico. Nov začetek, v hvaležnosti za milost
preživetja, in pa potreba po organiziranosti nove skupnosti,
jih je gnal naprej: iskanje dela, stanovanja, nedeljske slovenske maše, kulturna srečanja, sobotne slovenske šole, prijateljska srečanja in pogovori o doživetem med vojno, sočutje z drugimi usodami … Družina je rasla in se razvijala »na
tujem v domovini«. Doma smo govorili izključno v slovenščini. Jaz sem tretji od šestih otrok. Starša sta novo življenje
vedno sprejemala z veseljem. Imel sem idealne starše, ki sta
nas vzgajala v poštenju in pridnosti: dana beseda je morala
držati. Vzgajala sta nas v krščanski veri. Bila sta nam v zgled.
Torej, da odgovorim na vaše vprašanje, moja domovina je
morda Argentina, ker sem se tam rodil in živel štirideset
let, moja očetnjava pa Slovenija, ker njej pripadam po izvoru in kulturi. Izseljenca se pa ne počutim nikjer, ker vem za
svoje korenine in jih nikoli ne zatajim, kjer koli že sem. Ker
imam v zavesti svoj izvor, lahko razumem in spoštujem vse
ostale kulture, ne da bi to zamajalo zavest o samem sebi.
Dr. Marko Kremžar poudarja, da »Slovenija v svetu«,
kot je naslov njegove pesmi in pomeni razpršenost narodovega telesa po zemeljski obli, pravzaprav ni samo
tragika, pač pa tudi velika priložnost za celotno narodno telo. Pri vas se zdi, da na nek način izpolnjujete,
živite tudi ta svetlejši vidik izseljenstva.
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Marcos Fink

Vesel sem, da tako izgleda, ker to pomeni, da je prišlo v eni
generaciji do sublimacije bolečine in notranje predelanosti problematike prisilnega izgnanstva, ki je vedno povezano s travmami in strahovi pred negotovostjo. Veliko pretočenih solza sem doživel v slovenski skupnosti, veliko groznih
zgodb sem slišal iz medvojnih in povojnih časov, podoživljal
trenutke sočutja med ljudmi, poslušal z občutkom zapeto
slovensko pesem, sodeloval pri odrskih predstavah … Vse
to mi še danes daje moč, ker je vedno ob tem bilo čutiti veliko upanja v božjo pomoč. Torej, vse to ni bilo zaman, vse trpljenje je bilo osmišljeno in ni prostora za obup in duhovno
bedo. Bolj ko so bili trenutki težki, bolj se je slovenski povojni begunec zatekal k molitvi in prosil Boga za tolažbo. S tem
je prišlo tudi do presnovitve bolečine v odrešenje, ker brez
križa ni odrešenja. In kjer je odrešenje, je tudi odpuščanje,
usmiljenje, upanje, odsotnost maščevanja in sovraštva. Ta
notranji proces pomaga vsak dan iti naprej v upanju na boljši jutri Slovenije, kjer koli že si kot Slovenec, bodisi v matični
domovini ali pa v skritem kotičku sredi širokega sveta. Besedilo pesmi Slovenija v svetu, ki jo vsako leto tudi pojemo
na taborih društva Slovenija v svetu, kjer sodelujem v odboru, je res čudovit: »Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim
te s seboj, kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija.«

POGOVOR
Močno ste povezani tudi s slovenskim zamejstvom. Vaša
družina, se pravi družina vaših staršev, namreč živi v
vseh treh Slovenijah …
Moj prvi obisk Slovenije leta 1980, ko sem imel 30 let, me
je najprej peljal v Devin, kjer imam sorodnike, sošolca iz argentinske gimnazije in tudi nekaj dobrih prijateljev. Na avstrijskem Koroškem imam sestro Bernardo, ki se je tja poročila z dr. Valentinom Inzkom, torej imam v Svečah veliko
dobrih sorodnikov in prijateljev. Imam pa sorodnike tudi v
Kanadi in ZDA. Torej, imam kontakt s Slovenci, ki živijo v
različnih razmerjih do matične domovine, in vsi doprinašajo svoj delež ideji Slovenije v svetu. Slovenija torej ni majhna
»deželica pod Alpami«, (priznam, da mi ta izraz gre na živce), ampak suverena država v mozaiku držav Evropske unije. Velik si toliko, kolikor veliko imaš obzorje pred seboj. Tudi kakovost govori o velikosti, predvsem v današnjem svetu.
Zato sem tako užaloščen, ko opažam, da imajo oblastniki, ki so ohranili dejansko moč še iz časov režima, Slovenijo za svoje lovišče in jo zato delajo še manjšo. Vsak Slovenec
bi moral biti v sredini interesa razvoja uradne Slovenije, ne
glede na to, kje se nahaja, zakaj je odšel iz Slovenije, ne glede na njegov svetovni nazor, ne glede na njegovo denarno
moč … Marsikaj bo treba v tem procesu še storiti.
Vedno znova ugotavljamo, kako je v domovini katastrofalno slabo védenje o Slovencih, ki živijo zunaj meja.
A tudi izseljenska in zamejska Slovenija se ne poznata
ravno vzorno. Kaj so bila vaša poglavitna spoznanja, ko
ste se pobliže srečevali z zamejskimi rojaki?
Ni se čuditi temu fenomenu, saj še novinar, ki poroča o srečanju Dobrodošli doma, ki se zgodi že nekaj let v prvem tednu julija, ne razlikuje izrazov zdomec, izseljenec, zamejec …
Tu moram, žal, biti kar kritičen, ker je ta fenomen povezan

Z očetom Božidarjem Finkom in mamo Valentino Kovač

S soprogo Cristino in hčerko Cecilijo

s programirano ignoranco. Ni to posledica nekih nerodnih
okoliščin, ampak je rezultat neke politike, ki na ta račun vleče svoje »profite«. Spominjam se, s kakšno žalostjo mi je zamejec iz Trsta pripovedoval, da se marsikateri obiskovalec iz
matice čudi, kako lepo slovenščino govorijo. Torej, obiskovalci iz matice večkrat nimajo v zavesti, da naši zamejci predstavljajo jezikovno trdnjavo na mejah, da velikokrat govorijo
bolj čisto slovenščino kot doma, ker so Slovenci in se morajo za svoj jezik boriti vsak dan, v svetu, ki jim ni ravno naklonjen. Pri zamejskih Slovencih je namreč asimilacijski pritisk
zelo velik in statistični podatki kažejo kar zaskrbljujočo sliko,
ki jo pa lahko izboljšamo, kolikor bo uradna oblast v Sloveniji spoznala, da je najslabša politika za naše manjšine tista, ki
Slovence še naprej deli, kot je bila stalna praksa v preteklem
režimu, na tiste, ki so pravi in zato zaslužijo podporo, in tiste,
ki so nepravi in so torej za zavreči. To je preživeto in ni več
moderno, ker je v bistvu škodljivo za narodovo telo.
Če primerjam asimilacijski proces med zamejci in izseljenci, so realnosti drugačne. Slovenec v zamejstvu se bori proti okolju, ki mu je včasih celo sovražno, medtem ko se izseljenec bori proti fizični razdalji, ki ga ločuje od domovine.
Vem, koliko staršev je doživelo žalostne trenutke, ko so
opazili, da se njihov otrok oddaljuje od slovenskega jezika.
Ta proces gre neizogibno naprej, čeprav so tudi zelo vzpodbudni primeri še danes, ko mamica, daleč od rodne grude med kuhanjem prosi svojega otroka, da ji bere slovensko knjigo na glas.
Februarja letos se je od zemeljskega življenja poslovil
vaš oče, veliki, ugledni Slovenec Božidar Fink. Nam v
blag spomin lahko na kratko orišete njegovo življenjsko
pot? Po nekaj bogatih srečanjih z njim se izrisuje lik
najžlahtnejše osebe - kritičnega intelektualca velike
širine, ki ga krasita človeška toplina in optimizem.
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POGOVOR
Oče je bil načelen človek, pravnik, zelo dosleden. Po srcu je
bil mehak, a je dajal velik poudarek na racionalnost in se ni
vdajal sentimentalizmu. Kot mladec je bil v Katoliški akciji
(Tomčev mladec). Bil je odličnjak in je pri 23 letih diplomiral na ljubljanski pravni fakulteti. Že leta 1942 se je vključil
v vaške straže in deloval v Rovtah nad Logatcem. Proti koncu 1943 se je vključil v domobranstvo. Dobro je vedel, kaj
prinaša komunizem in bil kritičen do monopolizacije odpora v revolucionarne namene. Po prihodu v taborišča je
sodeloval pri pravni organizaciji, sploh pa v Argentini, kjer
je aktivno deloval v krovni politični organizaciji Zedinjena
Slovenija in bil dolga leta njen predsednik, bil ustvarjalni
član Slovenske kulturne akcije na glasbenem oddelku, bil
član Katoliške akcije, pisal članke in govore, bil v založniškem odboru revije Sij slovenske svobode, v kateri je v 70.
letih izšlo veliko prispevkov o ideji osamosvojitve Slovenije,
bil tudi odličen baritonist, sestavni del Kvarteta Fink, skupaj s svojimi tremi sestrami Marijo, Marto in Nedo.
Z ženo Valentino sta imela šest otrok: Andrej, Marija, Marko, Bernarda, Helena in Veronika. Vedno nas je spodbujal
k učenju in smo vsi prišli do univerzitetne izobrazbe. Za
knjige ni smelo zmanjkati denarja. Bil je štiri leta upravnik poslov, pooblaščenec ministra za zunanje zadeve, preden je RS odprla svoje veleposlaništvo v Argentini. To delo
je opravljal »ad honorem«, z velikim veseljem. Bil je ljubeč
oče in zaveden Slovenec.
O očetu Božidarju veliko pove molitev, ki jo je napisal
za II. katoliški shod Slovencev v Argentini:
»Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov, prosimo Te, razlivaj svojo milost na Slovenijo, domovino naših
prednikov in našo duhovno domovino. Ohranjaj ji svobodo, varnost, mir in pravo mesto v svetovni družini narodov. Podpiraj jo na poti k duhovni in družbeni prenovi po Tvoji volji. Sprejmi kri, ki je bila darovana za njeno
pravico, in vse trpljenje njenih otrok, da bo v zadoščenje
za kršitve Tvoje postave na njenih tleh. Posebej te prosimo, vlivaj njenim sinovom in hčeram duhá edinosti v resnici in pravici, da bo srečen dom vsem, ki skupaj živijo
v njegovem zavetju. Nam v svetu, ki zavestno sprejemamo slovensko duhovno domovinstvo, pa pomagaj, da se
ohranimo v dejavni zvestobi svoji zavezi in Tvoji postavi, da bomo živeli Sloveniji v čast in razcvet, deželi, ki ji
pripadamo, in vsej človeški družbi v blagodejen razvoj in
Tebi v slavo, ki Ti jo neprenehoma kličemo.«
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Je tudi pesem prišla
v vašo družino po
očetu?
Rekel bi v glavnem da,
a ne samo, ker je mama imela tudi izredno
lep glas in veselje do
petja. Njen najmlajši
brat Jože je bil član ansambla Dobri znanci
(»Šumijo gozdovi domači«). Njena mama
je igrala kitaro, citre,
»Don Pasquale« - v glavni vlogi,
violino in klavir. Tav ljubljanski operi leta 2001
ko da je petje po obeh
straneh prišlo do nas. Pri stricu Alojziju Geržiniču, možu tete Marije, skladatelju in pianistu, je bil klavir in tam je Kvartet Fink imel vaje za koncerte. Otroci smo z veseljem in v tišini sledili vajam in odkrili, da se o interpretaciji pesmi tudi
sme debatirati in polemizirati. Ko si potem tiste pesmi slišal
na koncertu, si vedel, zakaj je bilo treba toliko vaj in truda.
Predvsem pa se mi je zdela domača pesem, ko je bila zapeta z občutkom, najlepša. Ljudem je pričarala izgubljeno domovino, skrajšala razdalje, privabila v spomin barvite pokrajine in vonjave domačih cvetlic. Srce je zadrhtelo in bolečina
je bila potešena.
Kasneje smo poskusili tudi »ta mladi Finki« skupaj zapeti,
torej sestre Marija, Bernarda, Helena in jaz. A to so bili bolj
sporadični nastopi ob kakšni posebni priložnosti v slovenski skupnosti. Je pa teta Marija Geržiničeva več kot deset
let vodila Mladinski zbor Karantanija. Z njim smo imeli kar
uspešne sezone. Argentinska publika je z zanimanjem sledila slovenskim pesmim (Mlatiči, V hribih se dela dan idr.).
Naj povem, da sem v tem zboru spoznal tudi svojo ženo
Cristino Vovk, ki mi še danes veliko pomaga pri poklicu.
Rad bi omenil, da je Kvartet Fink skupaj z mladimi člani
družin Fink in Geržinič posnel leta 1966, na pobudo patra
Odila iz Chicaga, ploščo Slomškovih pesmi »Preljubo veselje, oj, kje si doma?!«.
Toda vaš študij je šel v povsem drugo smer … in se je
končal s profesuro.
Priznam, da se takrat, ko sem se odločal za univerzitetni študij, nisem videl kot pevca na opernem odru. Če sem si hotel
ustvariti družino, sem vedel, da bo v Buenos Airesu s petjem
težko priti do kruha. Izbral sem študij agronomije, ker me je

POGOVOR

Mozartov »Don Giovanni« - kot sluga Leporello, v
Bordeauxu leta 2006

že od nekdaj narava zelo privlačila in sem jo z veseljem opazoval. Tako sem se še med študijem vključil v katedro Agrarne zoologije, v kateri smo raziskovali in proučevali predvsem entomologijo, aplicirano na poljedelstvo. Obravnavali
smo škodljive in koristne žuželke za poljščine. Tako sem 17
let poučeval, raziskoval in hodil po terenu. Spoznal sem veliko delov Argentine na ta račun. Istočasno sem pa sodeloval v raznih zborih in vokalnih skupinah, sedem let tudi v
profesionalnem argentinskem Polifonskem zboru, z vajami
vsak dan po tri ure. Ta čas je bil še posebno zahteven, ker
mi je dneva kar hitro zmanjkalo. Pri 35 letih sem se pa odločil, da se preizkusim kot solist in sem koristil razne tečaje evropskih mojstrov, ki so prihajali v Argentino. Leta 1988
sem tako bil izbran za štipendista družbe Shell in za pol leta odšel z družino v London na izpopolnjevanje. Počasi se je
začela kazati na obzorju kariera opernega pevca in sem se
leta 1990 preselil z ženo in hčerko v Salzburg s pogodbo za
dve leti v deželnem gledališču, kjer so ob Mozartovem letu
postavili vseh njegovih 22 oper. Meni so ponudili najlepše
vloge v operah Don Giovanni, Cosi fan tutte, Figarova svatba
in Čarobna piščal. Tako sem pri 40 letih doživel svoj operni debi v dvorani Grossesfestspielhaus. Še kako so mi prav
prišle gledališke izkušnje iz Buenos Airesa. Hvaležen sem bil
skupnosti in režiserjem Nikolaju Jeločniku, Maksu Borštniku, Marjanu Willempartu, Fridu Bezniku …
Gostujete po mnogih uglednih svetovnih koncertnih in
opernih hišah. Kar pregovorno je, da se Slovenca sreča
skoraj povsod. Se strinjate?
Da Slovenca srečaš povsod po svetu, priča anekdota, ki se
je zgodila prijatelju na Ognjeni zemlji, v argentinski Patagoniji, prvi dan ko se je sredi zime preselil tja za nekaj let.

Zjutraj, ko je stopil na pločnik svoje najete hiše, ki je bila na
strmini, ni opazil, da je poledica in ga je odneslo par deset
metrov navzdol, dokler se ni ustavil ob nogah nekega gospoda, ki je stal na križišču. Prijatelj je v sili izustil pošteno slovensko kletvico, gospod pa z veseljem: »Ahaaa, Slovenec!!!«
No, tako sem prvi dan, ko smo v Salzburgu začeli z vajami
Ariadne na Naxosu Riharda Straussa, odkril, da je naša Ariadne slovenska sopranistka Ana Pusar Jerič, kar mi je bilo
v poseben ponos. Kasneje sva skupaj nastopala v ljubljanski Operi v dveh Mozartovih operah: Don Giovanni in Figarova svatba. Dejansko srečaš Slovenca povsod. Opaziš tudi, da so to uglajeni ljudje, spoštovani, zanesljivi in zato, po
navadi, tudi zelo uspešni.
Če vam ni odveč zguljeno vprašanje: Katerega »velikega« nastopa se najraje spominjate? V kateri oz. kakšni
vlogi se najbolje počutite?
Naj vam najprej zaupam, da imam do nastopanja na odrih
zelo spoštljiv odnos in da svoj poklic jemljem skrajno resno. Zavedam se, da je nastopanje na odru predvsem stvar
služenja umetnosti, kot visoka oblika estetike. Lik, ki ga
operni pevec poustvari, mora biti dodelan do skrajnosti. Že
od prvega dneva scenskih vaj mora biti vloga na pamet naučena, ker režiser in dirigent zahtevata od nas celega človeka na vajah. Potem se še pojavi lektor in popravlja dikcijo,
po navadi tujega jezika. Ko vsi zahtevajo od tebe maksimalno, moraš biti tako notranje močan, da te situacija ne zbega. Počasi se bliža dan premiere in napetost raste. Doživiš
in preživiš premiero in čakaš na odmeve iz časopisja in komentarje publike. Šele takrat se sprostiš in vzklikneš: »Lahko sem srečen, dal sem vse od sebe.«

Rossinijev »Turek v Italiji« - v vlogi Don Geronia, ljubljanska opera leta 2004
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POGOVOR
Vsak nastop, velik ali majhen, je pomemben. So pa vloge, ki
so preprosto zelo zahtevne, tako glasovno kot igralsko. Biti na
odru in igrati določeno vlogo je lahko prava terapija, ker si
lahko nekaj časa v koži druge osebe, ki se ji daješ na razpolago. Predvsem ko gre za like, ki so daleč od tvoje osebnostne
narave. Tako je recimo lik Polifema v Händlovi Aci, Galatea e
Polifemo, ekstremno zahteven, predvsem zaradi diaboličnosti
in ljubosumja, ki ga vloga predstavlja in pa zelo izpostavljene
pevske lege. Ali dvoličnost filozofa Don Alfonsa v Mozartovi
Cosi fan tutte. Ali pa ljudskost oprode Leporella v Don Giovanniju in simpatičnosti Figara v Figarovi svatbi. Enako vznemirljiva je vloga Kristusa v Bachovih pasijonih po svetem Mateju in Janezu, predvsem ker lik Kristusa predstavlja človeka
in Boga hkrati in mora barva glasu ustrezati obema oblikama.
Zelo rad se spominjam nastopov v treh Mozartovih - Da
Pontejevih operah, ki imajo sijajne librette in pa koncertov
v japonskih dvoranah, predvsem zaradi izjemno kultivirane publike in zelo akustičnih dvoran (Santori hall v Tokyu,
Symphonie hall v Osaki idr.).

teljev v drugem delu. Koncerte sva imela v Fribourgu
(Švica) za Festival International du Lied, v operni hiši
v Lille (Francija), v Schwarzenbergu za Schubertiado,
v Wigmore hallu v Londonu, v dvorani Slovenske filharmonije in na Osojah za
Carintischer Sommer.
Kar se pa tiče izdaje ploTelemannova »Der geduldige šče Slovenija!, sva zelo veSokrates«, berlinska
sela, da sva lahko posredoStaatsopera leta 2007
vala veliki svetovni publiki
komorne glasbe naše slovenske samospeve, ki so čisto nekaj
posebnega in ki lepo pokažejo naš slovenski značaj in pesniško dušo. Želiva si še kakšnega takega projekta, ker je dobrih
slovenskih samospevov še veliko. Morda se bodo tudi mladi slovenski pevci navdušili za to glasbo in jo nesli v svet.

Z izdajo plošče slovenskih samospevov pri ugledni francoski založbi Harmonia mundi ste našo pesem tudi marketinško dvignili v vrhunske vode. Imata s sestro Bernardo,
mezzosopranistko, še kakšen skupen in podoben načrt?
S sestro večkrat nastopava skupaj, predvsem s samospevi. Nekaj plošč s tako vsebino je bilo že izdanih: pri Harmonia mundi leta 2007, »Canciones argentinas« in 2011 »Slovenija!« s
slovenskimi dueti in samospevi. Pri Glasbeni matici Ljubljana
zgoščenka s »Samospevi Josipa Ipavca«, pri KKZ iz Celovca pa
»Samospevi Franceta Cigana in Antona Nageleta«.
Pred kratkim sva izpeljala nov projekt s turnejo koncertov z
dueti Franca Schuberta, Johannesa Brahmsa in Huga Wolfa
v prvem delu in pa duete slovenskih in argentinskih sklada-

Ne bojite se nastopov v Sloveniji, pri čemer mislim seveda na slovesnosti, ki so v povprečni slovenski javnosti
ožigosane: v Kočevskem rogu, na Teharjah itd.
Sem svoboden človek, ki se zaveda svojega poslanstva in ki
želi delovati v prid sprave med Slovenci. Včasih resnica boli, a vsi vemo, da smo brez nje izgubljeni. Resnica nas bo
osvobodila trpljenja, ker si ne morem predstavljati napredka družbe, ki živi v laži. Rad sodelujem pri slovesnostih, ki
so vsebinsko čiste, ki ne nosijo v sebi sovraštva in ne kličejo k maščevanju in nasilju. Žal je tega še precej med nami.
Za mrtve nočem biti mrtev. Bolečino skušam razumeti.

Večer slovenskih samospevov v ljubljanski operi leta 2012
– s sestro Bernardo Fink Inzko in pianistom Anthonyjem
Spirijem
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Imate kak nasvet, kako naj bodisi na tujem prepihu
bodisi v domači nenaklonjenosti ostajamo pokončni
Slovenci in pričevalci za resnico?
Bodimo to, kar smo, in ne pustimo se pretentati od napačnih
vzročnih asociacij, ki jih je povsod veliko. Ostajajmo kritični v analizi stanja duha in prebujeni, da se nas ne bodo prijele ideje nekaterih centrov moči, ki nas prepričujejo, da so
vsi politiki enaki. Čaka nas še veliko dela, da bomo premagali družbeno asimetrijo. Želim, da bi Slovenci spoznali, da
je lahko status quo tudi nasilje. Zavedati se moramo, da so
trajni premiki v razvoju družbe zelo na dolgi rok; dajmo se
veseliti vsakega malega koraka v pravo smer. Demokracija
potrebuje vsakega od nas, v polni formi duha. Morda bomo
pa le spoznali, da lahko pri vsakih volitvah kaj spremenimo.
Lenart Rihar

MLADINSKA STRAN

O Kristusu na fakulteti
Živjo, Petra! Na fakulteti, kjer študiram, večkrat pridemo do tem, ki zadevajo vero. Med predavanjem je nekdo vprašal, ali je bil Kristus zares popoln, če pa je trpel. Kako bi odgovorila ti?
Teja
Draga Teja! Morda je najprej potrebno iskati odgovor na
vprašanje: »Kdo je Kristus?« Sledila bom trem navedkom
iz Katekizma katoliške Cerkve oz. iz evangelijev.
Z nicejsko-carigrajsko veroizpovedjo odgovarjamo: »Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja je prišel iz nebes. In
se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek.« Bog nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravo za
naše grehe (1 Jn 4,10).
In še razlaga svetega Gregorja iz Nise, zakaj je Kristus prišel
na zemljo: Naša narava je bila bolna, padla in mrtva; hrepenela je po tem, da bi bila ozdravljena, dvignjena in obujena od mrtvih. Izgubili smo posest dobrega, morala nam je
biti vrnjena. Zaprtim v temo nam je bilo treba prinesti luč:
ujetniki smo pričakovali rešitelja, zaporniki pomoč, sužnji
osvoboditelja. So mar bili ti razlogi nepomembni? Ali niso
bili vredni, da tako zelo ganejo Boga, da se je spustil prav
do naše človeške narave ter jo obiskal, ker je bilo človeštvo
v tako bednem in nesrečnem stanju?
Jezus je pravi Bog in človek. Ni se nam želel samo približati, postal nam je enak. Božja ljubezen do nas se je razodela
tako, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega Sina, da
bi mi živeli po njem (1 Jn 4,9).
Da nam je Bog v Jezusu postal enak v vsem, se kaže v vsem
njegovem bitju. Na to mislimo, ko pravimo, da »si je privzel
človeško naravo«. Sprejel je tudi vse posledice greha, razen greha samega. Dejansko nam ostaja nedoumljivo, kako
lahko Bog sprejme lakoto, žejo, utrujenost ... Kako je lahko
sprejel to, da se je moral učiti od človeka, ko je sam kot človek sprejel odvisnost človeka. V tem je skrivnost učlovečenja, pa tudi ponižnosti našega Boga.
A naj odgovorim na vprašanje popolnosti in trpljenja. Kristus je prostovoljno sprejel tudi človeško naravo. (Čeprav je
bil božje narave, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z
Bogom, ampak je sam sebe izničil tako, da je prevzel naravo
hlapca in postal podoben ljudem, beremo v pismu Filipljanom 2,5-8). Jezus je kljub temu popoln, ker je trpljenje sam
hotel sprejeti, ni mu bilo potrebno niti neizogibno. S tem
nam je postal enak v vsem in nas je odrešil posledic greha
za večnost. Hkrati pa je pokazal, da je močnejši od trpljenja

in smrti. Brez nasilja! Sprejel je trpljenje in smrt in pokazal, da je zmagovalec (kralj) z vstajenjem od mrtvih. Vstajenje je zame tisto znamenje, zaradi katerega tudi verujem
v večno življenje. Spotoma: kristjanom trpljenje ni prihranjeno (nič manj kot vsem drugim ljudem). Če pogledamo
k svetnikom: ti običajno proti koncu življenja največ trpijo, vendar lahko začutimo v načinu, kako ga prenašajo, tudi že svetlobo vstajenja.
Petra
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KATEKIZEM

Molitev
POT
MOLITVE

Luč je in Bog
je, radost
in življenje!
Svetlejši iz
noči zasije dan,
življenje mlado
vre iz starih ran
in iz trohnobe se
rodi vstajenje.
(Ivan Cankar)

Božje kraljestvo
je ... pravičnost,
mir in veselje v
Svetem Duhu.
(Rim 14,17)

Sčistimo se - da
bodo naša dela
čista ... Naj nekaj
ostane po meni par spominov na
dela - katera so
zvečine molitev.
(Jože Plečnik,
arhitekt)
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520. Kaj pomeni: »Pridi k nam tvoje
kraljestvo?«
Ko molimo »pridi k nam tvoje kraljestvo«,
hrepenimo po tem, da bi Kristus ponovno
prišel, kakor je obljubil, in da bi se božje
kraljestvo, ki se je tu že začelo, dokončno
uveljavilo.
Francois Fenelon pravi: »Božje kraljestvo, ki
je povsem notranje, pomeni, da hočemo vse,
kar hoče Bog, da to hočemo vedno, ob vseh
priložnostih in brez omejitev.«

521. Kaj pomeni: »Zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih tako na zemlji?«
Ko molimo za vesoljno uveljavitev božje
volje, prosimo, da se zgodi na zemlji in v
našem srcu tako, kakor je v nebesih.
Dokler računamo še na svoje načrte, svoje hotenje in svoje predstave, zemlja ne more postati nebesa. Eden hoče to, drugi ono. Svojo srečo najdemo tedaj, če skupno hočemo, kar hoče
Bog. Moliti pomeni, da na tej zemlji vedno bolj
dajemo prostor božji volji.

522. Kaj pomeni: »Daj nam danes naš
vsakdanji kruh?«
Prošnja za naš vsakdanji kruh nas napravlja
za ljudi, ki vse pričakujejo od dobrote
svojega nebeškega Očeta, tudi gmotne in
duhovne dobrine, potrebne za življenje.
Noben kristjan ne more izgovarjati te
prošnje, ne da bi mislil na svojo stvarno
odgovornost za tiste na svetu, ki jim
manjkajo za življenje potrebne stvari.

MLADA SREČEVANJA

Jezik je sredstvo, prek katerega človek raste
„Tudi če si matematik ali zdravnik, boš lahko čisto drugače deloval, če ne boš omejen z jezikom, ampak boš imel široko polje besednega zaklada in možnosti izražanja. To, da so »meje tvojega jezika meje tvojega sveta«, kar drži.“
Petra Rajk, slovenistka in hispanistka, je zaposlena kot asistentka za slovenščino na avstrijskem Koroškem.
Natalija Barišić Bevc
Kdo te je navdušil za slovenščino?
Zmeraj sem imela široke interese. Rada sem imela slovenščino in španščino
zaradi veselja do branja in jezika; zaradi dobrega občutka, ki sem ga imela pri
pouku. Imela sem dobre profesorje, ki
so znali posredovati veselje do svojega
predmeta naprej. Se mi zdi, da prav to,
kako se počutiš pri pouku v srednji šoli, zelo vpliva na odločitve. Pri slovenščini spoznavaš, kako so se ljudje glede na zgodovinske okoliščine razvijali
v (literarni) misli ‒ v tem, kar so pisali in izražali. To gimnazijcu da osnov- Petra Rajk
no podlago. Dobi osnovno širino razmišljanja in bolje razume svet.
Kako pa je nate vplivalo učenje tujega jezika?
V srednji šoli smo šli na prijetno vandrovsko potovanje po
Španiji. Španščino sem se že prej učila, a šele bivanje tam
mi je dalo zagon, da sem tudi spregovorila v tem jeziku. Potem je prišel študij in z njim različni izzivi; leto in pol sem
študirala in delala v Španiji, zato imam svojo slovensko in
svojo špansko zgodbo. Vsaka je na nek način povezana z življenjskim obdobjem.
Ali tujce zanima učenje slovenščine?
Med študijem sem vodila začetniške tečaje slovenščine,
med njimi tudi privlačen Mini tečaj za turiste v organizaciji
Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik in TIC Ljubljana.
Turisti so ga zelo dobro sprejeli. Nekateri so se ga udeležili prav zaradi tega, ker se ne zadovoljijo s tistimi običajnimi
okviri turizma. Iskali so neko drugačno izkušnjo. Slovenščina jim približa ljudi, ki živijo v Sloveniji. Tako v Španiji kot
v Sloveniji sem sodelovala tudi pri tečajih, namenjenih priseljencem, ki so stopili v prvi kontakt z jezikom okolja. Potrebe prvih in drugih so seveda popolnoma drugačne, a vesela sem, da sem lahko delala z ljudmi, ki kažejo resnično
zanimanje za slovenščino oz. španščino.

Komu so namenjene dvojezične šole
in tvoje delo tam?
Sem asistentka za slovenski jezik, torej zaposlena kot naravna govorka na
dvojezični Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu. Približno polovica dijakov naše šole prihaja z druge strani Karavank in
živi v domu (saj Slovenija ne ponuja
takšne srednje šole na turistično-ekonomskem in kuharskem področju). Velik del dijakov je koroških Slovencev, ki
so dvojezični, nekateri dijaki iz Avstrije pa doma ne govorijo slovensko in
se jezika začnejo učiti šele v šoli. Imeli smo tudi afganistanska fanta, ki živita v bližnjem nastanitvenem centru za
emigrante ‒ prosilce za azil. Onadva se v šoli predvsem učita nemško. Dijaki govorijo angleško z njima, med sabo pa
menjavajo jezike in narečja – odvisno od tega, od kod prihajajo. Tako imamo zelo pestro jezikovno situacijo. Dijaki se sicer izobrazijo v zelo širokem spektru znanj: splošno
in strokovno, po maturi pa lahko izberejo študij na fakulteti bodisi v Avstriji ali v Sloveniji. Prav tako se pa po končanem šolanju lahko zaposlijo. Dejansko se šele med šolanjem izkaže, komu bolj ustreza kuhanje, komu morda
gospodarsko poslovanje. Vsekakor pa je pomembna vloga dvojezičnih šol, da spodbujajo samozavestno rabo slovenščine, krepijo narodno identiteto in vzgajajo v strpnosti.
Kaj želiš doseči s svojim delom?
Sem šele na začetku poklicne poti. Vsak začetnik se sreča z
dilemami, kako kaj izpeljati. Želim pokazati, da je pomembno, da dijaki berejo in ob tem razmišljajo. Želim pokazati,
da jezik omogoča možnost izražanja: strinjanja ali nestrinjanja. Je sredstvo, prek katerega človek raste. Ko spregovori ali pokaže nek pisni izdelek, se kar globoko predstavi. To
postaja vedno bolj pomembno – naj bo to prošnja za službo
ali literarni izdelek. Predvsem pa bi rada, da bi moji dijaki
svoj jezik uporabljali kreativno in samozavestno.
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RAFAELOVA DRUŽBA

Višarci v Porabju
Slovensko Porabje, tako daleč od Ljubljane.
Marsikdo od nas, udeležencev letošnjih
višarskih dni, se je v preteklosti že seznanil s
podobo zamejskih Slovencev na braniku
slovenstva v Italiji ali Avstriji. Porabje pa
nam je predvsem zaradi svoje oddaljenosti
ostalo nepoznano. Živi stik s kraji in
porabskimi Slovenci ter ogled nekaterih
znamenitosti nam je delno odstrl zaveso
nepoznavanja, da smo vsaj malce začutili
usodo tamkajšnjih ljudi. (Rok)
Letošnji višarci – Natalija, Damjana, Dejan, Tatjana, Alenka, Andrej, Manica, Simona, Val, Zvone, Miha, Urška, Rok,
Tadeja, Jasmina, Lenart, Martin, Sofia in Mihela smo se iz
Ljubljane odpravili na pot v četrtek, 1. avgusta. Krenili smo
proti Števanovcem v Porabju, kjer so nas prijazno sprejele ljudske pevke in gledališka skupina Veseli pajdaši. Takole se je kulturni večer vtisnil v spomin Andreju: »Spoštovanim gospem bi človek z užitkom še prisluhnil. Kako ubrano
in mladostno so zapele. Ampak to je bil le uvod v naslednjo
točko, v kateri je nastopila gledališka skupina. Saj ne da bi
vse razumel, je le preveč gričev med nami, ampak vsebino se
je dalo razbrati. Kar je mene najbolj navdušilo, je bilo njihovo pristno igranje. Od zidarja, malavarja in ostalih. Da ne
govorim o tem, da sta glavni moški vlogi odigrali ženski. Domačini so nam pripravili res lep večer.«

Veseli pajdaši
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Srečanje z mladimi iz Porabja

V hotelu Lipa v Monoštru, kjer domuje tudi Slovenski kulturni in informativni center, smo se po večerji srečali s člani Sekcije porabska mladina. Martina, Krištof, Barbara,
Anamarija in malce starejša »mladinka« – Martinina mama – so nam predstavili življenje mladih v Porabju.

Uredništvo »Porabja« – Marijana Sukič (na desni)

V petkovem dopoldnevu smo obiskali Radio Monošter, radijsko postajo porabskih Slovencev na Madžarskem, ki se
sliši v Monoštru in okolici po nekaj ur tedensko. Nekoliko dlje smo se zadržali na uredništvu časopisa Porabje, o
katerem je urednica Marijana Sukič med drugim povedala: »Najpomembnejša naloga tednika Porabje je informiranje slovenske skupnosti na Madžarskem v maternem, slovenskem jeziku, razvijanje jezika, posredovanje kulturnih in
verskih vrednot porabskih Slovencev ter krepitev nacionalne identitete le-teh. Časopis izhaja že 23 let, na začetku je bil
dvotednik, od leta 2005 izhaja kot tednik. Ob aktualnih političnih dogajanjih na Madžarskem in v Sloveniji, povezanih z

RAFAELOVA DRUŽBA
narodnostno politiko, poročamo o vseh dogodkih slovenskih
samouprav, organizacij in inštitucij v Porabju in tudi drugje, kjer v večjem številu živijo porabski Slovenci. Otroško in
mladinsko stran večinoma polnimo s prispevki omenjene generacije. Na prošnjo naših bralcev objavljamo tudi program
obeh kanalov slovenske javne televizije. Občasno imamo tudi literarne prispevke. Na sam časopis sta najbolj navezani srednja in starejša generacija, kajti večini je res ta časopis
edini vir, s pomočjo katerega pride do informacij tudi v domačem narečju. Na žalost je odziv mladih ali otrok redkejši.«

jih uporabljali stražarji. Poleg orožja smo si lahko ogledali tudi uniforme, ki so se skozi čas spreminjale. Zelo zanimiv je bil
ogled vozil in plovila, ki so jih uporabljali ob nadziranju državne meje. Ob vsem zanimivem pa me je najbolj pretreslo
dejstvo, da so morali nekoč ljudje veliko pretrpeti, da so prišli čez državno mejo. In takrat se je slovenski jezik prek meje
ohranjal. Danes pa pri prestopu državne meje ni nobenih ovir,
kljub temu pa slovenski jezik v zamejstvu izumira. Morda pa
je to tudi izziv, da za Slovence prek meje storimo kaj več.«
Kako pa je Mali Triglav zašel v Andovce? Domačini so skalo, ki jo je Andovcem daroval Triglavski narodni park, poimenovali Mali Triglav in jo postavili na dvorišču porabske
domačije. V podstavek so vgradili sedem kamnov iz vseh
sedmih slovenskih vasi Porabja. Andreju ni bilo potrebno
dvakrat reči in že se je povzpel na vrh skale. Pravi gams!

Manica bi imela tale vrč

Nato smo obiskali dva muzeja. Edini slovenski muzej na Madžarskem in vojaški muzej. »V muzeju Avgusta Pavla, poimenovanem po jezikoslovcu, profesorju, etnologu in pesniku,
smo bili lepo sprejeti z domačo slovensko besedo. Slovenski
muzej me je navdušil predvsem z lončarskimi eksponati in
starimi fotografijami, ki so bile same zase priča o življenju
nekoč,« zapiše Tatjana. Miha pa o vojaškem muzeju v Števanovcih nadaljuje: »Muzej je zelo zanimiv, saj nas popelje
v preteklost ter nam prikaže življenje ob madžarsko-slovenski državni meji nekoč. Navdušili so me stari predmeti, ki so

Še danes odplujemo iz Števanovcev v Potrno

Eni ob in Andrej na Malem Triglavu

Spoznavanje Porabja smo zaključili na Gornjem Seniku z
ogledom Küharjeve spominske hiše, ki jo je Tadeja takole
doživela: »Obiskali smo tudi nekdanje župnišče, kjer je več
kot 50 let živel in deloval duhovnik Janoš Kühar. Bil je pomembna osebnost za tamkajšnje ljudi, saj lahko rečemo, da je
zaslužen za obstoj slovenščine in slovenskega porabskega narečja. Najbolj mi ostaja v spominu razstavljen pisalni stroj, na
katerega je pisal slovenska in narečna besedila in molitve, ter
ciklostil, s katerim jih je nato razmnoževal, da so dosegla veliko ljudi. Sprehodili smo se tudi skozi njegove bivalne prostore
z izredno lepim starinskim pohištvom in mnogimi sakralnimi predmeti. Gospe, ki nam je Küharja in njegovo delovanje
predstavila, se je videlo, da je ponosna, da ga je še poznala.«
V cerkvi sv. Janeza Krstnika na Gornjem Seniku smo se poslovili od zdaj tudi naše porabske Slovenke Martine Zakoč,
ki je pomagala pri organizaciji našega obiska v Porabju, in se
napotili proti Potrni na avstrijskem Štajerskem.
Udeleženci višarskih dni
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KOMENTAR MESECA

In vendar se vrti
Znameniti izrek je v prenesenem smislu
najboljša oznaka cerkvenih razmer
v Sloveniji, kjer sta morala dati slovo
svojemu položaju mariborski in ljubljanski
nadškof zaradi finančnega zloma mariborske
škofije. V zadnjih dneh je na slovenske
kristjane zelo blagodejno vplivala novica, da
ji bo na pomoč priskočila sosednja avstrijska
škofija iz Gradca in ne bo treba prodajati
nadškofijske palače in nekaterih stavb,
namenjenih poučevanju.
In kaj se vrti? Nič! Vse gre po normalni poti.
Pravzaprav niti ne škriplje. S tem seveda
ne zanikamo skrbi in težav, ki so mogoče
največje v zgodovini te častitljive ustanove,
katere začetnik je Anton Martin Slomšek.
Kljub njim velika večina ljudi ostaja Cerkvi
in veri zvesta, so pa bolj kritični do ravnanja
duhovnikov. Mnogi to zelo boleče občutijo.
Še toliko bolj, ker niso nič krivi in niso
mogli vplivati na dejanja nekaterih
posameznikov, ki so imeli premočno
zaslombo v cerkvenem vrhu.
Nasprotniki Cerkve in vere, njihovo število se
ne množi, so pa zelo glasni in imajo močno
podporo v starih komunistih, niso zamudili
priložnosti, da so zlivali gnojnico nanjo. Bolj
žalostno je, da ji pri tem pomagajo tudi
nekateri verniki in celo duhovniki, ki stvari ne
razumejo.
Nasprotniki Cerkve in vere so prepričani, da so verniki neumne ovce in bi bilo z njimi takoj konec, če bi onemogočili
duhovnike. Nedvomno so v cerkvi nujno potrebni, vendar
pa niso ključni pri veri vsakega posameznika. Iz zgodovi-
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ne in tudi sedanjosti vemo, da mnogi
ostajajo zvesti veri in Cerkvi, čeprav
se z njima desetletja
ne srečajo. Znamenitega izreka »Udaril
bom pastirja in razkropile se bodo ovce
črede« (Mt 26,31) ne
razumejo. Razkropiti namreč ne pomeni
izginiti. Mnogi upamo, da bodo težke
razmere Cerkvi koristile, da bo ta zbrala moč za očiščenje in pomlajenje.
Čeprav mnogi zelo radi ugibajo, kdo bo nasledil nadškofe, je treba poudariti, da poglavitni problem slovenske Cerkve niso škofje. V Sloveniji ni več komunizma, je samostojna država. Kot narodna skupnost je povsem drugačna,
kot je bila pred nekaj desetletji. Kmetov kot stan, ki so bili dolgo steber naroda, vere in Cerkve, je manj kot pet odstotkov prebivalstva. Čeprav so naše vasi še zelo naseljene,
pa njihovi prebivalci niso poljedelci, ampak delavci in tudi
drugi poklici, ki živijo na podeželju. Poenostavljeno bi rekli, da so meščani na vasi. V mnogih ni več ne krav ne prašičev, pač pa v primerjavi z nekdanjimi časi veliko konj, ki
so na eni strani za okras, na drugi pa za prodajo, ker je njihova prireja najenostavnejša in najcenejša. V mnogih vaseh ne morete dobiti niti litra domačega mleka, da o kruhu niti ne govorim. Slovenska Cerkev tako kot državljani
ni bila pripravljena na padec komunizma. Tudi zaradi pomanjkljivih izkušenj iz ekonomije, ki so se je lotili iz komunističnih stališč, je prišlo do mariborske katastrofe. Čeprav
bo posledice čutiti desetletja, te ne bodo usodne. Bolj pomembno je, da se Cerkev, tako verniki kot duhovniki prilagodijo novim razmeram. V teh bosta ključni vsaj dve stvari.
Novi časi zahtevajo stalno izobraževanje. Tudi na verskem
področju. Izobrazba, ki jo dobimo pri osnovnem verouku,
ne zadošča niti do konca osnovne šole. Cerkev mora dajati tudi času potrebne in primerne odgovore zlasti na socialnem področju, sicer ne bo odrešenjska. Če prvo potrebo
skuša reševati z odličnim verskim tiskom, pa glede druge
zamuja. Ljudem ni treba darovati rib, ampak jih je potrebno naučiti ribolova.
dr. Stane Granda

PRISLUHNIMO DOMOVINI

Zapisali so …
Ekonomist dr. Matej Lahovnik v
Slovenskih novicah o sanaciji bank
Pred tedni se je Autocommerce, ki je
največji, 40-odstotni lastnik Factor
banke, odločil izplačati kar 6,9 milijona evrov dividend bilančnega dobička svojemu največjemu lastniku, družbi Prometej. To
družbo pa obvladujejo menedžerji, med njimi dolgoletni
direktor Autocommerca Herman Rigelnik. Ali ne bi bilo
bolj prav, družbeno odgovorno, da Autocommerce sredstva, ki jih je namenil za dividende podjetju svojih menedžerjev, raje nameni za sanacijo svoje banke?! In ali je
logično, da namesto lastnikov banko sedaj rešujejo državljani, ki jim vlada dviguje davke, tistim v javnem sektorju pa znižuje plače. Finančni minister Čufer je še pred
dnevi, na blejskem forumu, izjavljal, kako bo treba dodatno zategniti pas. Pred tem je omenjal tudi možnost znižanja pokojnin in socialnih transferjev, čeprav po javno
dostopnih podatkih kar 45 odstotkov upokojencev prejema manj kot 500 evrov pokojnine. Po drugi strani pa
je vlada namenila milijardno poroštvo za reševanje dveh
zasebnih bank, ki sta v preteklosti financirali vrsto tajkunskih poslov. Ob tem nihče v vladi ni problematiziral
predhodne prakse lastnika ene izmed bank, ki je raje izplačal denar za dividende, kot pa da bi ga bil namenil reševanju svoje banke.
Moralni teolog dr. Andrej Poznič
na Časnik.si o vzgoji
Vrabci na strehah čivkajo, da je sedanja družbena kriza v resnici moralna kriza. Izgubili smo kompas, kaj je
prav in kaj narobe, kaj se sme in česa ne. Zašli smo v najhujši relativizem, kjer vsak zase in
brez družbenega soglasja ali harmonije odloča o dobrem
in slabem. O ničemer več se na moralnem področju ne
strinjamo. Kar je za ene tajkunstvo, preneha biti zlo, če je
tajkun »naš«. Enako velja za vsa ostala področja življenja.
Našizem je logika, po kateri se prevladujoča družbenopolitična srenja odloča, ko gre za premico dobro-zlo. Če je
naš, je dobro. Če je njihov, je slabo. Čeprav se vsak človek
zaveda, da na tako arbitrarni podlagi ni mogoče govori-

ti o morali, pa smo zaradi osebnih koristi in pomanjkanja
hrbtenice pripravljeni molčati. Laž, kraja, umori, nespoštovanje, nezmerne želje, prešuštva in kar je še takega, se
sprejemajo in opravičujejo, kajti človek, ki izgubi moralni
kompas, je sposoben vsega.
Dokler so vladajoči še živeli iz krščanskega substrata (vsi
naši revolucionarji so bili kot otroci vzgojeni po katoliško) in so ljudje živeli iz zaklada desetih božjih zapovedi, so imeli kaj razgrajevati, kaj uničevati. Ves čas titoizma
so poskušali zgraditi nekakšno »socialistično moralo«,
kar pa so že tedaj ljudje sprejemali s posmehom in zaničevanjem. Dediči revolucije pa so se odpovedali naporni moralni vzgoji. Za svoj so sprejeli divji liberalizem in v
gospodarstvu nebrzdani kapitalizem »prihvatizacije«. Gabrova šola je prevzela ta miselni vzorec, ko je ateistični
socializem preimenovala v »ideološko nevtralnost« in to
zapisala v zakon tako, da staršem preprečuje temeljno človekovo pravico do vzgoje otrok v skladu z lastnim prepričanjem, predvsem pa preprečuje v šolah vzgojo, še posebej katoliško vzgojo.
Politični analitik dr. Aleš Maver na
letošnji Dragi o sovjetski Sloveniji
Med obema skrajnima modeloma soočanja s povojno preteklostjo in poti
v demokracijo, ki jima recimo »baltski« in »sovjetski«, je Slovenija nenavadno blizu slednjemu. Po nekaj drugačnih poskusih
čisto na začetku demokratizacijskih procesov se je zgodovinski in družbeni konsenz na Slovenskem povsem nagnil v prid povojnemu dojemanju slovenskega prostora in
povojne politične mitologije. Če so se Latvijci, Litvanci,
Madžari, Poljaki, Čehi, na svoj način celo Hrvatje in deloma Ukrajinci hitro odločili, da bodo svojo novo skupnostno zgodbo gradili na predvojni izkušnji in nastavkih,
takšna možnost pri nas nikdar ni imela resnične perspektive. /.../
Nosilcem povojne politične mitologije je tako še naprej
prepuščeno določanje temeljnih pojmov za zdrav družbeni razvoj, pa najsi gre za vprašanje, kaj je demokracija in
kaj je fašizem, kaj je liberalno in kaj klerikalno, kakšno je
pravo in kakšno sprevrženo mesto katoliške Cerkve v javnosti, in tako naprej. Seveda tudi, kaj je resnični »nacionalni interes« in kakšen je za Slovence najprimernejši gospodarski model.
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SLOVENIJA MOJA DEŽELA
26. avgusta je dopolnil sto let priznani
tržaški pisatelj in kulturnik Boris Pahor. Kar sedemkrat je bil že nominiran
za Nobelovo nagrado za književnost in
je tudi v letošnjem izboru nagrajencev.
Pahor se je rodil v slovenski družini v
Trstu. Že med študijem se je začel zaBoris Pahor
vzemati za slovenski jezik, saj je bila v
tistem času prepovedana vsakršna javna in zasebna raba
slovenščine v Julijski krajini. Pahor velja za enega najpomembnejših živečih pisateljev v slovenskem jeziku. Njegova dela so prevedena v francoščino, nemščino, srbohrvaščino, madžarščino, angleščino, španščino, italijanščino,
katalonščino, finščino in esperanto. Med prevodi je med
pomembnejšimi roman Nekropola, v katerem pisatelj piše
o svojem življenju v taborišču Natzweiler-Struthof. Pahor
pričuje o fašističnem nasilju nad Slovenci v Italiji ter trpljenju v nemških koncentracijskih taboriščih med drugo svetovno vojno.

Postojnsko jamo je sredi julija obiskal 35-milijonti obiskovalec - srečni Poljak je nepričakovano za obisk prejel nagrado. Lani je Postojnsko jamo obiskalo več kot pol milijona
ljudi – med njimi je bilo največ Italijanov, čeprav njihovo
število med obiskovalci vsako leto nekoliko upada, narašča
pa število turistov z Daljnega vzhoda.

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Tina Komel je julija prvič obiskala Tersko dolino, kjer se je skupaj z
Deboro Serrachiani, predsednico dežele Furlanije - Julijske
krajine, srečala z gostiteljem, bardskim županom Guidom
Marchiolom. Srečanja so se udeležili tudi Dante Del Medico in Renzo Mattelig, predsednik in tajnik društva beneških izseljencev Slovencev po svetu, Cristiano Shaurli, deželni svetnik in drugi krajevni upravitelji.

Na Opčinah pri Trstu so od 30. avgusta do 1. septembra potekali 48. študijski dnevi Draga 2013. Geslo letošnje Drage
»narodno občestvo je še zmeraj žlahtna domovina človeškega srca«, so si prireditelji sposodili pri jubilantu Borisu
Pahorju. Študijski dnevi so še vedno prostor, kjer se analizira slovenska stvarnost in pozitivno okolje, kjer se soustvarja čut do slovenstva. Peterlinovo nagrado, ki se podeljuje v
spomin na prof. Jožeta Peterlina, pobudnika Drage in buditelja slovenske prosvete v Trstu v povojnem času, sta letos prejela Janko Zerzer, častni predsednik Krščanske kulturne zveze iz Celovca, ker si zelo prizadeva za ohranjanje
slovenskega jezika po družinah na Koroškem, za idejni pluralizem in krščansko duhovno obnovo in Zveza cerkvenih
pevskih zborov iz Trsta, za bogato pevsko dejavnost, ki jo je
razvila v njenih petdesetih letih delovanja.

*

*

Od 22. junija do 7. julija je v Mavhinjah potekal 101. zamejski festival amaterskih dramskih skupin, ki ga prireja Športno kulturno društvo Cerovlje-Mavhinj.

*

Pavlova hiša v Potrni - kulturni dom, kjer se zbirajo štajerski Slovenci - se je tudi letos vključila v mednarodni pesniški festival Dnevi poezije in vina, ki je letos potekal v osmih
slovenskih krajih. Že četrto leto zapored je tudi v Pavlovi
hiši potekal literarni večer, kjer so se predstavili pesniki z
vsega sveta, s prevodi svojih del v slovenski jezik.

*

Začelo se je novo šolsko leto. V osnovno šolo je letos vpisanih več kot 163 tisoč osnovnošolcev, od tega je nekaj
več kot 20 tisoč prvošolčkov. V srednji šoli je približno
77 tisoč dijakov. Osnovna šola Alojzija Šuštarja v Ljubljani je sprejela že šesto generacijo prvošolcev. Gimnazija
Želimlje se lahko pohvali z zelo visokim številom vpisanih dijakov.
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*

Revija Mladika razpisuje 42. nagradni literarni natečaj za
izvirno še neobjavljeno črtico, novelo ali ciklus pesmi. Rokopise zbirajo na Uredništvu Mladike do 1. decembra. Na
natečaju lahko sodelujejo vsi, ne glede na bivališče.

*

V Celovcu je junija zasedal Forum za dialog. Prisotni so bili
predstavniki deželne vlade, deželnega zbora, župani iz občin na dvojezičnih območjih ter predstavniki slovenske narodne skupnosti. Povabil jih je koroški deželni glavar Peter
Kaiser. Krovne manjšinske organizacije so pripravile katalog nerešenih vprašanj in prosile za podporo pri uresničitvi le-teh.

*

*

31. avgusta in 1. septembra je v Žabnicah ob godu sv. Egidija, župnijskega zavetnika, potekalo tradicionalno praznovanje s trijezično pesmijo. Dogodek se je odvijal po krajevnem običaju. Med drugim so po sobotni sv. maši tik pred
poldnevom moški iz Žabnic pod lipo zapeli slovensko,
nemško in furlansko pesem.

*

Svetovni slovenski kongres je v juniju organiziral osmo
konferenco slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, katere se je udeležilo 150 ljudi. Uvodnim predavanjem izbranih strokovnjakov iz Slovenije in tujine so sledile teme o

SLOVENIJA MOJA DEŽELA
nefrologiji, urologiji in nevrologiji, nato so slovenski medicinski strokovnjaki iz sveta in Slovenije predstavili raziskovalna dela, pozornost pa je še posebno pritegnila okrogla
miza z naslovom: Slovenski zdravstveni sistem v primežu
gospodarske krize in vizija prihodnosti.

*

V Sloveniji naj bi število občin z današnjih 212 zmanjšali
na 120 občin, ki bi štele najmanj 5.000 prebivalcev. Reorganizacija občin naj bi pripomogla k močnejši lokalni samoupravi in učinkoviteje porabljenem razvojnem denarju. Za
novo organizacijo občin pa bo verjetno potreben referendum. Največji občini z več kot 100.000 prebivalci sta Ljubljana in Maribor, najmanjši pa Hodoš in Osilnica z manj
kot 400 prebivalci.

*

Na Bledu je 2. septembra potekal 8. mednarodni strateški forum na temo "Spremembe v Evropi in svetu". Foruma se je udeležilo več kot petsto predstavnikov raznih organizacij, gospodarstva, akademikov in kar sedemnajst
ministrov.
ŠPORT

∗ Evropsko prvenstvo v košarki za moške, ki je največji športni dogodek v samostojni Sloveniji, se je začelo
4. septembra. Tekmovanja se odvijajo v štirih mestih:
Ljubljani, Celju, na Jesenicah in v Kopru. V Ljubljani
so med drugim odprli razstavo dresov vseh držav udeleženk. Slovenska košarkarska reprezentanca je začela
odlično. V svoji skupini je do sedaj premagala Čehe in
Gruzijce ter evropske prvake Špance. Tekmo s Hrvati in
Poljaki so žal izgubili, vendar so se vseeno uvrstili v nadaljnji krog tekmovanja.

Slovenska košarkarska reprezentanca

∗ Ivo Daneu, legendarni slovenski košarkar, je prejel
zlati red za zasluge na področju športa. Priznanje mu
je podelil predsednik RS Borut Pahor, za njegove izjemne športne dosežke, za zgled mladim košarkarjem in
drugim športnikom in ker je pripomogel k uveljavljanju Slovenije na svetovnem športnem prizorišču.
∗ Tenisač Grega Žemlja je zmagal na turnirju serije
challenger Tilia Slovenia Open v Portorožu. V finalu je
premagal Avstrijca Martina Fischerja.
∗ Na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Franciji je kajakašica Eva Terčelj zmagala, prav
tako je bil kanuist Anže Berčič v svoji disciplini najboljši. Luka Božič in Sašo Taljat sta med kanuističnimi dvojci osvojila tretje mesto. V ekipni vožnji kanuistov in kajakašev so zmagali kanuisti Savšek, Berčič
in Božič.
∗ Marina Tomič je na atletskem mitingu v Švici v teku
na 100 metrov čez ovire zasedla drugo mesto in z osebnim rekordom izpolnila tudi normo za nastop na svetovnem prvenstvu v Moskvi, kjer pa ni bila uspešna.
∗ Slovenska atletinja Snežana Rodić je v četrtek na diamantni ligi v Stockholmu v troskoku zasedla šesto mesto s 13,72 metra. Rodićeva, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu v ruski prestolnici osvojila deveto
mesto, je najboljšo daljavo na letošnjem dvanajstem
mitingu najvišjega kakovostnega razreda na svetu dosegla v tretji seriji.
∗ Na svetovnem prvenstvu v taekwondoju v Mehiki sta
bronasto odličje osvojila Franka Anić in Ivan Trajkovič.
∗ Smučarska skakalka Ema Klinec je na tekmi svetovnega pokala v Courchevelu slavila svojo prvo zmago.
∗ Darko Đurić je na svetovnem prvenstvu v plavanju
Mednarodnega paraolimpijskega komiteja v Montrealu kar dvakrat osvojil naslov prvaka, in sicer na 50 metrov delfin in na 100 metrov prosto.
∗ Ekstremni gorski tekač Marjan Zupančič je s prečkanjem cilja 640 kilometrov dolge Slovenske planinske
poti, ki jo je začel le dober teden prej v Mariboru, kar
za 24 ur izboljšal lanskoletni dosežek Klemna Trilerja.
∗ Naši nogometaši so na sedmi tekmi kvalifikacij za
svetovno prvenstvo v Stožicah premagali Albanijo.
∗ Kajakašica Špela Ponomarenko Janić je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Duisburgu
osvojila bronasto kolajno na 200 metrov.
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IZ ŽIVLJENJA NAŠIH ŽUPNIJ
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LONDON
Tudi v letošnjem poletju smo imeli
v »Našem domu« kar precej obiskov
naših rojakov. V glavnem iz domovine Slovenije. Bili pa so predvsem mladi ljudje, ki so si ogledovali londonske
znamenitosti ali pa so se v Londonu
udeleževali tečajev za angleščino.
V mesecu avgustu ni bilo kakšne večje
pastoralne dejavnosti, če ne omenimo
vsakodnevnih delavniških in nedeljskih maš v kapeli Doma, katerih so se
udeleževali predvsem hišni gostje. Ker
je stanje v tem pogledu meseca avgusta iz leta v leto približno podobno, se
je župnik tudi tokrat odločil za svoje
letne duhovne vaje, ki jih je opravljal
v tišini ljubljanskega bogoslovnega semenišča v tednu od nedelje, 25., do
četrtka, 29. avgusta skupaj s približno
dvajsetimi sobrati duhovniki, od katerih je vse poznal in so mnogi bili njegovi sošolci na teološki fakulteti.
V Sloveniji pa je župnik bival vsega
skupaj dvanajst dni. Od zaključka duhovnih vaj v bogoslovnem semenišču v četrtek, 29. avgusta, pa do četrtka, 5. septembra, teden dni pa je bil
deležen ljubeznivega gostoljubja naših dobrih lazaristov na Maistrovi 2, s
katerimi je uspešno sodeloval kot duhovnik ljubljanske nadškofije in misijonar »Fidei donum« v misijonih na
Madagaskarju v letih 1970–1974. Nekateri od njegovih sodelavcev lazaristov so danes že v večnosti. V posebno
čast in veselje mu je bilo, ko je lahko
v hišni kapeli bratov lazaristov somaševal s kardinalom prof. dr. Francem
Rodetom, njegovim nekdanjim fakultetnim profesorjem, ki je bil tiste dni
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s svojim tajnikom Matejem v Sloveniji in je stanoval pri svojih sobratih lazaristih na Maistrovi.
Duhovne vaje v bogoslovnem semenišču je tokrat vodil kanonik Vinko Vegelj. Snov za duhovna premišljevanja
nam je podajal na izredno zanimiv in
privlačen način. Organizator duhovnih vaj za duhovnike v bogoslovnem
semenišču pa je bil kot vedno rektor
semenišča in profesor na teološki fakulteti msgr. dr. Franci Šuštar. Vsako
jutro so imeli duhovniki, udeleženci duhovnih vaj, v semeniški kapeli duhovno branje s hvalnicami, nato
premišljevanje, opoldne dnevno molitveno uro, popoldne zopet premišljevanje do 18. ure, ko je bila sveta maša
z večernicami iz duhovniškega brevirja in za zaključek dneva ob 20. uri še
adoracija (ura češčenja) pred izpostavljenim Najsvetejšim. Na koncu pa je
sledil še blagoslov z Najsvetejšim.
V četrtek, 29. avgusta, je ob zaključku duhovnih vaj s sveto mašo ob somaševanju sobratov duhovnikov voditelj Vinko Vegelj vsem udeležencem
podelil še slovesni popolni papežev
odpustek.
Razšli so se veseli, duhovno okrepčani in v zavesti, da so prejeli obilo duhovnih darov in predvsem božjih milosti. Župnik Cikanek pa je čez teden
dni odpotoval nazaj v London, kjer je
ponovno na svojem službenem mestu.
Bogu se zahvaljuje za vse duhovne in
tudi materialne dobrote, prejete v domovini Sloveniji!
S. C.

Z rednimi slovenskimi mašami v kapeli Doma za slovenske rojake iz Londona in okolice smo, po že običajnem
kratkem presledku v mesecih juliju in
avgustu, zopet pričeli na drugo nedeljo v septembru (8. septembra 2013 –

na sam praznik Marijinega rojstva).
Tako bo od sedaj dalje slovenska sv.
maša v kapeli »Našega doma« na vsako drugo nedeljo v naslednjih mesecih vse do meseca junija 2014. Maše
bodo, kot vedno doslej, ob 4. uri popoldne. Lepo vabljeni!
S. Cikanek
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BRUSELJ
Športni in mladostni začetek šolskega in pastoralnega leta v Bruslju.
Letošnje šolsko in pastoralno leto se
je v Bruslju začelo v znamenju športnega srečanja evropskega prvenstva
v košarki, ki je potekalo v Sloveniji.
O tem boste brali spodaj. Prav mladostno smo začeli graditi tudi skupnost študentov in stažistov, ki delujejo v pisarnah slovenskih evropskih
poslancev ali študirajo na kakšni od
belgijskih univerz in stanujejo v Slovenskem pastoralnem centru. Posnetek v kuhinji Centra sv. Cirila in Metoda na ulici Alex Marcette nosi datum:
sobota, 7. september 2013, ko smo s
študenti imeli prvi informativni in
formativni sestanek. Srečanja se bodo
vrstila vsak teden, ob sredah zvečer.
Promocijski dogodek pred začetkom Eurobasketa 2013 v Bruslju.
Bruselj, 3. september. Pred uradnim
začetkom evropskega prvenstva v košarki, ki je letos septembra potekalo
v Sloveniji, sta stalno predstavništvo
Slovenije pri EU in veleposlaništvo v
Bruslju skupno organizirala promocijski dogodek na ploščadi Solidarnost pred Evropskim parlamentom.
Namen dogodka je bila v prvi vrsti

IZ ŽIVLJENJA NAŠIH ŽUPNIJ

Letošnja skupnost študentov v Slovenskem pastoralnem centru sv. Cirila in
Metoda

promocija evropskega prvenstva in
Slovenije.
Dogodek se je uradno začel ob 11. uri,
trajal pa je do večera. V sklopu dogodka je potekalo še mini prvenstvo v ko-

šarki, kjer se je pomerilo deset ekip.
Med njimi so svoje košarkarske sposobnosti pokazali evropski komisar za
okolje Janez Potočnik in evropski poslanci, med njimi Milan Zver, Roma-

Ob začetku svetovnega košarkarskega srečanja v Sloveniji

na Jordan in Tanja Fajon. Zmagala je
ekipa Litve, Slovenija je osvojila drugo mesto, tretje pa skupina evropskih
poslancev. Pokale za prva tri mesta je
na koncu podelil veleposlanik stalnega predstavništva Rado Genorio.
Dogodek je pritegnil veliko evropskih poslancev in diplomatov ter tudi ostalih radovednežev, ki so si med
gledanjem tekem lahko postregli s
tipičnimi slovenskimi dobrotami kranjsko klobaso, joto in ričetom. Za
posladek so delili še jabolka in čokoladke, za pogasitev žeje pa pivo Union.
Na eni izmed stojnic pa so si mimoidoči lahko vzeli promocijske brošure
o slovenski kulinariki, glavnem mestu in ostalih turističnih atrakcijah
Slovenije.

EISDEN
Pokojni Ivan Mrak se je rodil 18. aprila 1932 v Dolenji Trebuši na Tolminskem. Imel je težko mladost, saj je bil
njegov oče invalid in žrtev prve svetovne vojne. Leta 1957 je s prijateljem
pobegnil najprej v Italijo in nato v Avstrijo, iz Salzburga pa je našel pot v
Belgijo. Kot toliko Slovencev se je zaposlil v rudniku na Limburškem in
tam delal do nesreče, ki se je zgodila v

Ivan Mrak
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Cerkev v Genku, kjer se srečuje slovenska skupnost. V ozadju je prizor iz rudarskega življenja, saj je tu delalo veliko slovenskih rudarjev. Rudniki so zdaj
zaprti.

rudniku, bil je poškodovan in predčasno upokojen. V prvem zakonu s Slovenko Faniko sta se mu rodila sinova
Zvonko in Drago. Ko je po približno
petnajstih letih prva žena umrla, se
je poročil z Emo Jan, ki je bila doma
iz Ivanove rojstne vasi. Več kot 35 let
sta živela v slogi in v službi svoji družini in slovenski misiji v Eisdnu. Po-

stala sta soseda slovenskega doma v
Eisdnu in bila vedno pripravljena pomagati in graditi slovensko skupnost.
V zadnjih petih letih življenja ga je
obiskalo več bolezni, ki so na koncu
zmagale in mu vzele življenjske moči. Kljub tem križem je bil Ivan vedno
dobrohotno naravnan in povezan s
slovensko misijo. Veselil se je vsakega

novega koraka in napredka. Ko sem
ga še manj kot en mesec pred smrtjo
obiskal in mu podelil sveto obhajilo, je
bil vesel in upanja poln. Nenadoma je
umrl 27. julija 2013.
Slovesen in množičen pogreb je bil v
cerkvi sv. Barbare v Eisdnu, ki jo radi imenujemo katedrala rudarjev, v
sredo, 1. avgusta. V imenu slovenskega katoliškega društva in zbora Slomšek se je za njegov dragoceni prispevek pri graditvi katoliškega društva
zahvalil predsednik Stani Revinšek z
izbranimi in žlahtnimi besedami. Pri
pogrebnem obredu, ki ga je vodil domači flamski župnik Jan Braken, ob
somaševanju bivšega župnika in osebnega prijatelja pokojnega Ivana, Alojzija Rajka, je s petjem sodeloval slovenski pevski zbor Slomšek. Pokojni
Ivan, tako je poudaril domači flamski župnik, se je vsako nedeljo udeležil svete maše v rudarski katedrali sv. Barbare. Slovenski župnik Alojzij
Rajk se mu je zahvalil za zvestobo in
pokončno držo kristjana. Ob tridesetem dnevu, v nedeljo, 8. septembra, na
praznik Marijinega rojstva, smo se ga
v cerkvi sv. Barbare še enkrat spomnili pri evharistični daritvi. Ženi Emi, sinovoma in sorodnikom izrekamo iskreno sožalje in obljubljamo spomin
v molitvi.
župnik Zvone Štrubelj
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FREYMING MERLEBACH

Pevski zbor Zvon na praznik Marijinega rojstva v cerkvi sv. Kornelija v
Heerlenu na Nizozemskem.
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Thicourt. Letošnji 15. avgust, Marijino vnebovzetje, smo po tradiciji obhajali v mlinu Thicourt. Odziv je bil izredno lep, predvsem zato, ker nam je
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Skrbno pripravljena liturgija je bila dvojezična.

bilo vreme zelo naklonjeno. Ob 10. uri
se nas je zbralo preko dvesto na dvorišču pred mlinom, kjer nas je sprejela Marija za svoj praznik. Pred njenim
kipom so romarji slovenske skupnosti, ki so bili še posebno številni, kakor
tudi domačini zaustavili svoj korak,
prižgali svečo in tiho molili. Zahvala in prošnja Njej, ki je delila človeško
usodo in v materinstvu Sina postala naša Mati in priprošnjica pri Očetu. Slovenske besede so se pomešale z
nemškimi in francoskimi.
Sosednji kmet Sornette nam je na
predvečer lepo pokosil veliki travnik,
ki nam je služil kot parkirišče. Obdan je s sadnimi drevesi sliv, japonskih našijev (križanec med jablano in
hruško izvrstnega okusa), mirabel, ki
bodo letos kar dva tedna pozneje dozorele kot običajno, jablan, hrušk in
mogočnih orehov, ki nam bodo dajali
potrebno senco za opoldansko kosilo
in popoldansko srečanje. Že pred mašo so pridne žene prinesle doma pripravljena peciva, ki bodo dodatno dala poudarek družabnosti.
Ob desetih se je zaslišal glas orgel. Z
ministrantom in sobratom Zvonetom
Štrubljem sva stopala proti oltarju, ki

je bil v senci mogočne trte iz Vipavske
doline, ki smo jo pred leti posadili v
znamenje povezanosti s primorskimi rojaki. Pri tej sveti maši še posebno molimo za vse naše brate in sestre,
ki so v preteklem letu odšli v večnost
in ki so bili aktivni sodelavci v mlinu. Letos smo priporočili božji dobroti vrtnarja gospoda Macauda Clauda in njegovo ženo Suzano, kar 24 let
je bil tesno povezan z nami, gospoda
Delfina Romanzina, ki je bil deset let
naš zidar. Sobrat Zvone je močno na-

govoril v dvojezični homiliji navzoče
najprej s svojo palico, ki ga spremlja
na Jakobovi poti in na katero je vklesal zanj pomembne datume in kraje s
te poti. Ko hodi peš vsak dan v povprečju 24 km, vidi svet drugače, opazi
sadove narave, ki jih marsikdo ne vidi in ne obira več - kot so to robidnice, se sreča z ljudmi in s samim seboj
ter si napolni duhovne baterije ... Tokrat je za praznik krenil s poti iz Metza mimo Pont-a-Moussona, Nancyja,
Toula in se nam pridružil. S kitaro
je zaključil homilijo in v pesmi o roži podal še zadnji pogled na sonce življenja in božjega objema, ki ga vidimo na drugem bregu kot ovenela roža
– drugače. Pri evharistični daritvi se
nam je pridružil skoraj tridesetčlanski zbor Jadran iz Merlebacha, ki nam
je olepšal kosilo in popoldan s slovenskimi in francoskimi pesmimi. Nastopali so med vsakim obrokom. Vzeli
smo si čas za pesem, kosilo, prijateljevanje, ki se je nekaterim zdel prekratek, drugim mogoče malo daljši kot po navadi. Pesem zbora Jadran,
ki jo je spremljal tričlanski orkester,
se je razlegala širom prostranih šoto-

Zbor Jadran iz Merlebacha je ubrano prepeval v slovenščini in francoščini.
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Navdušeno smo prisluhnili žametnemu glasu Francija
Povha.

rov, brajd in dreves, pod katerimi smo
postregli čez dvesto kosil. Hvala vsem
prostovoljcem, ki so tako urno priskočili na pomoč pri duhovni in materialni pripravi tega dneva. Bilo jih
je čez dvajset.
Ob 18. uri pa smo se ponovno zbrali
k večerni Marijini pobožnosti in procesiji, ki se je vila mimo potoka, gozdiča do križa na vrhu hribčka. Nekateri, ki so bili navzoči že od jutranjih
ur, so odšli, zamenjali so jih drugi, ki
so prišli k večerni procesiji in k pici iz
krušne peči. Vzeli smo si čas za moli-

Še zadnji akordi v nočni pozdrav
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Pod šotori, brajdami in krošnjami orehovih dreves so romarji iskali senco.

tev in pesem. Vključili smo vse naše
bolne, ostarele kakor tudi mlajše, ki se
nam pridružijo v potrjevanju vere in
prijateljstva. Med njimi je bil tudi Gilles, moj nekdanji učenec na gimnaziji Untersteller v Stiringu, ki živi sedaj
na luksemburški meji. Že nekaj let ga
ni bilo. Zanj je bilo marsikaj novega.
Po vrnitvi domov je preko spleta poslal svoje vtise in povabil sošolce, ki so
nekoč, nekateri pred dvajsetimi leti,
šli skozi mlin. Med drugim je zapisal:
»15. avgust v mlinu ... zatočišče miru
in skrinja s tolikimi čudovitimi spomini. Oh ja, Jože, mlin živi ... Ko vsto-

pim vanj, se mi porodijo skrivnostni
občutki, da ima mlin dušo, ki je sestavljena iz seštevka duš, ki so sezidale
vsako steno in zidovje, ki so obnovile
vsak prostor, ki so zasadile vsako drevo, kakor tudi tistih, ki živijo v njem
ali so nekoč živeli v njem ... Da, tu smo
se pred dvajsetimi leti, na tem delovišču dobili z Mireille, učiteljico nemščine, ki je petdesetletna odšla v večnost, s Kristofom, Sandrine, Yasmino
... in s teboj, dragi Jože, katerega srečanja sem se še posebno veselil.« Zopet
drugi, Fabien, mi je pred vrtom predstavil zaročenko z besedami: »Glej, da
boš drugo leto konec julija prost zame. Poročiti se hočem in krstiti svojega prvega otroka, tu, v mlinu!« Vljudno sem ga povabil, da to naredimo
na francoski župniji ali na naši misiji. »Ne, zame je mlin vse in del mojega
življenja. Potrudi se, da dobiš vsa dovoljenja na škofiji ...«
Obnovili smo poti prijateljstva, duhovnosti, bližine. Drugo leto bomo na
ta dan obhajali 25. obletnico obstoja mlina, letos pa sem se Mariji spremljevalki zahvalil za 30 let duhovništva v Habsterdicku, Merlebachu,
mlinu in na Zaplazu.
Jože Kamin
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BERLIN
V Berlinu je bilo zelo živahno, saj vedno znova vse več ljudi praznuje ali
pa kar tako pogosti vse obiskovalce
sv. maše. Tudi turisti se radi oglašajo,
pridejo k maši in na srečanje po njej.
Zadnjo gostijo so pripravili: Jože Bonifarti za rojstni dan, Katarina Schmidt in Darja Guzaj pa zato,
da nam je vsako soboto lepo ob dobri
hrani in pijači.
Začeli so z dolgo pričakovanimi deli
na cerkvenem dvorišču, v veliki dvorani in zimskem vrtu. Dela jih bodo
ovirala pri pripravah prireditev, a bodo potrpeli, saj bo kasneje, ko bo vse
prenovljeno, toliko lepše in se bodo
pokazale še nove možnosti za kulturno udejstvovanje in druženje.
Dolgoletni župnik nemške župnije sv.
Matije se poslavlja in gre v pokoj. Župnik Izidor Pečovnik se mu zahvaljuje za vse, kar je dobrega storil za Slovence, za slovensko katoliško misijo v
Berlinu in tega je bilo ogromno. Pravi, da bo Slovencem težko še kdo lahko nudil več od njega. Prihaja novi
župnik in prepričani smo, da bomo
z njim ravno tako dobro sodelovali.
Svojo službo bo nastopil s prvim oktobrom.

V hannovrski skupnosti sta se predstavila novoporočenca Tanja in
Bastian Rauin.

Hannoverska skupnost na izletu

ke, se spominjajo rajnih pri mašah in
se veselijo vsakega obiska. Tokrat sta
jih obiskala novoporočenca Tanja in
Bastian Rauin. Tanja je naše gore list,
izhaja iz znane družine Stanka Ficka. Bili so jih zelo veseli in začutili so, kako jih imajo mladi radi in jih
podpirajo. Skupaj z župnikom Dorijem so šli na lep izlet v Heide pri Lüneburgu, kjer so rože kljub suši lepo cvetele.

HAMBURG

Mesečno srečanje je bilo spet zelo lepo, veliko so prepevali slavljencem v
čast. Marija iz Lüneburga je lepo pogostila vse navzoče ob svojem prazniku. Pa tudi drugi poskrbijo za dobrote. Vsaka žena prinese s seboj »ta
najboljše« in vsi uživajo v pogovorih
ob dobri hrani. Tokrat je bilo še veliko ljudi na dopustih, a jih je bilo vseeno dovolj. Drugi dan so se odpravili

HANNOVER

Slovenska skupnost Hannover-Asel
postaja vedno bolj živahna in utrip
življenja vse lepši. Skupnost so popestrili tudi nemški prijatelji, ki so
se dobro vživeli med njimi in veliko
prispevajo k dobremu vzdušju. Tudi
tu skupaj praznujejo osebne prazni-

Lojze Seme v svojem vrtu v
Hamburgu

Marija je praznovala.
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Družina Suljanović – poroka v Hamburgu

na izlet v sadovnjake pri Hamburgu,
ki so največji v Evropi, in uživali zrele sadove.
Lep dogodek je bila sobotna slovesnost poroke Gregorja in Tatjane Suljanović, ki sta se tu poročila, ker njuni
priči, Suzana in Željko Petrušić, živita
v Hamburgu.
M. Mošnik

AUGSBURG
Krst Polone Kramar
Ko se zaprejo šolska vrata in sonce s
svojimi žarki nekoliko močneje poboža severni del zemeljske oble, se začne
masovna selitev ljudi iz svojega rednega bivanjskega okolja v skrbno načrtovani kraj dopusta. Vsak si želi proste
dneve kar se da dobro unovčiti v smislu oddiha in nabiranja novih moči.

In prav je tako. Življenjskim nalogam
in raznim izzivom je človek kos, če je
zdrav, poln energije in veselega srca. V
času dopustov in počitnic mnogi obiščejo sorodnike in znance. Osvežijo se
poznanstva in obnovi medsebojna povezanost. To je tudi čas za skupno doživetje posebnih dogodkov ali praznovanje pomembnih obletnic. Prav v tem
smislu je župnik Roman iz Augsburga
v soboto, 24. avgusta, v rodni vasi Krn,
v cerkvici sv. Roka imel slovesno sveto
mašo, pri kateri je staršema Alenki in
Damjanu Kramarju krstil hčerko Polono. Pred letom dni je revija Naša luč
poročala o njuni poroki. Letos pa z veseljem poroča o krstnem slavju, kar je
razveseljiv sad rodovitne ljubezni. Čeprav je bil glavni poudarek evharistične daritve v prvi vrsti namenjen pode-

Polona, jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha.
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Novokrščenka v maminem naročju, obdana s sorodniki

litvi sv. krsta mali Polonci, pa voditelj
ni pozabil omeniti 30-letnice poroke svoje mlajše sestre Marije in njenega moža Zorana Stresa ter svoje 30-letne duhovniške službe. Na oltar so bile
položene prošnje za božje varstvo novokrščenke na njeni življenjski poti in
tudi zahvale, ki so se nanašale na oba
omenjena tridesetletna jubileja. Praznovanje se je po maši nadaljevalo z
dobrim kosilom, ki se je zavleklo do
poznega popoldneva.
R. Kutin

ESSEN
Spet se veselimo slovenskih maš in
prijateljskih srečanj, ki ponekod sledijo po maši. Kar dva meseca, ponekod
skoraj tri, je pa res dolgo od zadnjih
srečanj. Tako bomo ponovno še bolj

Jubilej, 30 let, so praznovali – župnik Roman Kutin ter
zakonca Marija in Zoran Stres.
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Cerkev sv. Jakoba v Hildnu

doživljali, »kako dobro je in prijetno,
ko bratje prebivajo skupaj …«
V Hildnu smo se po dopustih prvič zbrali že 25. avgusta. Tokrat je bila precejšnja sprememba kraja svete
maše in srečanja. Ker so prejšnjo dvorano na Düsseldorferstrasse oddali v
najem in se tam ne moremo več srečevati, smo se ponovno vrnili v cerkev
sv. Jakoba na Mühlenstrasse 16, kakor je bilo pred nekaj leti, ko je tamkajšnjo zelo lepo in prijazno skupnost
oskrboval Martin Mlakar. Dobili smo
na voljo tudi prostor za srečanja po
maši v župnijskem mladinskem domu, ki je čisto zraven cerkve. Navaditi pa se bomo morali na nov pravilnik
v tem domu, da vse, kar nam polepša
in obogati srečanja, prinesemo s sabo
in tudi odnesemo. Nič si ne smemo
tam shraniti za naslednje srečanje. Sicer pa, saj tako je tudi v drugih krajih.
Kar zadeva število udeležencev pri slovenskih mašah v Güterslohu v nadškofiji Paderborn, nam kaže vse slabše. V
mesecu juliju je umrl Ivan Cvirn, ki se
je vedno veselil teh maš in je redno
prihajal, čeprav je zelo slabo videl. Na
žalost mnogih rojakov zaradi dopusta
takrat ni bilo tam, drugi pa o pogrebu
niso bili obveščeni. Naj počiva v miru.
Tukaj imamo kar nekaj ljudi, ki jih ovirajo zdravstvene težave. Kljub manjše-

Zopet zbrani v cerkvi sv. Jakoba

mu številu so bile maše in srečanja v
Güterslohu vedno lepo doživetje.
Že se veselimo maš in srečanj, ki sledijo tudi v Krefeldu in Eschweilerju v
škofiji Aachen, pa v Castropu in Wettru v škofiji Essen. V Moersu v škofiji Münster imamo zdaj maše na prvo
soboto v mesecu, kar pa je precej nerodno, ker je na delovni dan in manjka parkirišč. Iščemo boljšo rešitev. Je
pa tu vedno zelo lepo miklavževanje,
ki ga prireja zbor Slovenski cvet.
Želim se zahvaliti gospe Danici Ban,
ki skoraj vedno polepša slovenske maše v Krefeldu in Moersu kot odlična
organistka in pevka. V Essnu pa kot
organist in tudi kot cerkovnik že 47 let
skrbi 82-letni Geza Geber, po rodu banatski Madžar. Danica in Geza izme-

njaje igrata na orglah ob vsakoletnem
binkoštnem srečanju in na našem letnem romanju v Kevelaer.
V mesecu avgustu in v začetku septembra sem nadomeščal hrvaškega
župnika Stjepana Penića, dokler je bil
na dopustu. (Po smrti g. Zaplotnika je
on nekajkrat maševal za Slovence v Altenessnu.) Hrvati imajo sveto mašo ob
12. uri v cerkvi sv. Tomaža na Vogelheimerstr. Tudi zame je bilo to lepo
doživetje in ljudje so me s hvaležnostjo
sprejeli. Prosili so me, naj še pridem.
KERKEN (MOERS)

Družina Avguštin – Zupan nas je razveselila z zelo prijetnim praznovanjem
15. rojstnega dneva njihovega sina in

Tri generacije - Maksimilijan je praznoval 15. rojstni dan.
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vnuka Maksimiljana – Maxija. Stara starša Anton (82) in Lojzka (76) sta
človeka, ki skozi desetletja še vedno sodelujeta ali celo prevzameta organizacijo in postrežbo ob naših župnijskih
prireditvah skupaj s hčerko Slavico
in drugimi dobrimi ljudmi iz župnije.
Babica Nada (68) je predsednica slavnega mešanega pevskega zbora iz Moersa »Slovenski cvet«, rada pa tudi priskoči na pomoč zlasti na binkoštnih
srečanjih v Essnu. Dedek Ivan Zupan
(83) je kljub slabšemu zdravju dobrovoljni in hudomušni možak, ki podpira
svojo ženo pri vseh lepih dejavnostih v
župniji in družini. Veselimo se njune
zlate poroke v letu 2014. Maksijev očka Toni (42) in mamica Petra (43) zvesto sledita vzoru svojih staršev, saj sta
pevca v zboru Slovenski cvet in skrbita za prireditve v skupnosti Moers,
pa tudi v Essnu nam ne odrečeta pomoči. Upamo in želimo, da bo postav-

ni in krepki Maksi nadaljeval z navadami in izročili svojih staršev in starih
staršev. Maksi, napreduj v modrosti in
milosti pri Bogu in pri ljudeh. Od župnika Lojzeta je slavljenec prejel Sveto
pismo, na katerem je podpisan pokojni župnik Lojze Zaplotnik, ki je Maksija krstil 8. novembra 1998 v cerkvi sv.
Jožefa v Moersu. Vesel sem, da sem se
lahko pridružil lepi druščini povabljenih gostov.
Kevelaer – 55. romanje
Lepo vabim številne rojake in prijatelje,
da se spet srečamo ob našem letnem
romanju v Kevelaerju. Tudi letos je to
na prvo nedeljo – 6. oktobra. Pred sveto mašo, ki bo ob 13. uri v t. i. spovedni
kapeli, bo priložnost za sveto spoved.
Veselimo se lepega petja zbora Slovenski cvet pa tudi ljudskega petja. Prostovoljni darovi ob izhodu iz cerkve bodo
letos namenjeni pomoči za nakup apa-

rata za pripravo hostij v samostanu sester klaris v Nazarjah. Naš dar bo torej
skozi bodoča desetletja navzoč na daritvenih oltarjih mnogih župnij, ki nabavljajo mašne hostije pri teh sestrah.
Upamo, da nam bo naklonjeno tudi
vreme, da se bomo spet lahko srečali ob klopeh zraven parkirišča, kjer si
izmenjamo mnoge dobrote, da se ne
bomo lačni in žejni vračali na svoje domove, ki so razkropljeni v vseh
petih nad-škofijah, včasih pa se nam
pridruži tudi kdo iz Belgije, Nizozemske in celo iz Luksemburga. Pridite, da
se Bogu in Mariji zahvalimo za 55 let
milosti in tolikih duhovnih darov, ki
jih prejemamo v naših župnijah.
Lojze Rajk

FRANKFURT
Tako avgust kakor že poprej julij nista nosila s seboj kakšnega posebnega dogajanja. Na letošnjem romanju

Frankfurtski romarji na Višarjah, pa še dva iz
Mannheima

Del frankfurtskih romarjev - tudi nad njimi je sonce
močno pripekalo.

Še en spomin na višarsko srečanje

Natalija pri branju božje besede
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Procesija z Najsvetejšim, ki ga spremlja častna straža.

treh Slovenij na Višarjah pa se nas je
nabralo kar nekaj ‚frankfurtčanov‘, sedanjih in nekdanjih. In tudi v letošnji
skupini iz naše župnije so bili novinci,
ki so prvič prišli na Višarje. Prepričan
sem, da sta jih romanje samo in lepota
kraja (pa še vreme je k temu pripomoglo) tako močno nagovorila, da bodo
v naslednjih letih še prišli.
Mene pa je močno nagovorila tudi evharistična procesija, ki sem se je udeležil v času dopusta v eni od španskih otoških župnij. Posebno mesto
in vlogo (kot nekakšna častna straža) je namreč imela že pred mašo pri
češčenju Najsvetejšega, med mašo in
pri procesiji skupina več kot dvajse-

Oltar ob poti evharistične procesije

tih mož (starejših in mlajših), oblečenih v črne obleke. S svečami v rokah
so spremljali tako v cerkvi kakor zunaj nje Najsvetejše. Vsaj iz našega slovenskega zornega kota so dali procesiji še dodaten poudarek resnosti in
svečanosti.
Pri Tavčarjevih v Hochheimu pri Wiesbadnu so v tem letu zbrali kar za celo stoletje let in še polovico zraven. Že
v februarju je dopolnil 75 let Roman,
konec avgusta pa tudi njegova žena
Ema. Kar korajžno naprej jima voščimo, da bosta napolnjeni dve stoletji.
Zadnji dan julija je v Frankfurtu umrl
66-letni Milan Tomc, po rodu pa je
izhajal iz Trbovelj iz družine s tremi

Pokojni Milan Tomc iz Frankfurta

otroki. Pokopan je bil v Frankfurtu v
začetku avgusta. Naj počiva v miru!
rem

Tavčarjeva slavljenca iz Hochheima
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INGOLSTADT
42 let SKM Ingolstadt
Slovo župnika Stanka Gajška
Slovenska katoliška misija Ingolstadt
je bila ustanovljena 1. septembra
1971, njen prvi župnik pa je bil Feliks Grm. 1. septembra 1975 je misijo prevzel Vili Stegu in jo vodil vse do
svoje nenadne in prezgodnje smrti 26.
septembra 1989, v starosti komaj 46
let. Nekaj mesecev so ga nadomeščali
različni duhovniki, med njimi misijonar Janez Mlakar, ki je imel takrat sobotno leto. 1. julija 1990 pa je župnija vendarle dobila novega župnika, in
sicer Stanka Gajška, ki se je leta 1975
skupaj z Vilijem Stegujem odpravil v
Nemčijo in takrat prevzel vodenje Slovenske katoliške misije v Mannheimu.
Zadnjo avgustovsko nedeljo smo se
tako z mešanimi občutki še zadnjič
zbrali pod okriljem Slovenske katoliške misije Ingolstadt v cerkvi svete
Monike in ob somaševanju zastopnika slovenskih zdomskih duhovnikov
msgr. Janeza Puclja sodelovali pri uradno zadnji maši župnika Gajška v Ingolstadtu. Pri maši nas je pozdravil
slavnostno okrašen oltar, za kar velja
lepa zahvala gospe Ladici Kokalj. Po-

Zahvalna maša

leg številnih Slovencev in redovnic, ki
delujejo v cerkvi svete Monike, so maši prisostvovali tudi predstavniki mesta Ingolstadt, in sicer referent nadžupana mesta Ingolstadt, predsednik
Sveta migrantov in kandidat stranke
CSU za mesto nadžupana dr. Christian Lösel, nadžupan mesta Ingolstadt v
pokoju ter častni občan mesta Ingolstadt in Murske Sobote Peter Schnell
in mestni svetnik Johann Stachel. Ob
oltarju se je Franček Krajnčič v imenu SKM župniku Gajšku zahvalil za
njegovo dolgoletno pastirsko delo in
mu zaželel vse dobro na njegovi nadaljnji poti.

Besede zahvale Frančka Krajnčiča v imenu SKM Ingolstadt
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Po maši smo se vsi skupaj zbrali na
prireditvi v župnijski dvorani, kjer
smo počastili našega dolgoletnega župnika. Prisotne sta nagovorila predstavnika mesta in msgr. Janez Pucelj,
ki je posebej poudaril vlogo katoliške misije kot duhovne domovine
na tujem. Njena naloga je prinašati
rojakom nadnaravne dobrine božjega nauka in zakramentalnih milosti.
Obenem je nepogrešljiva njena vloga pri ohranjanju slovenstva. Župniku

Priznanje mesta Ingolstadt je izročil
g. Christian Lösel.
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Še zadnja župnikova beseda slovenskemu občestvu v Ingolstadtu
Z leve: Simon, Niko, Gregor, Dominik, Janez Pucelj, Stanko Gajšek, Daniel,
Enrico, Daniel

Uvodni nagovor in pozdrav vseh prisotnih v imenu SKM Ingolstadt, ga. Lidija
Schneeweis

Gajšku se je zahvalil za njegovo 38-letno požrtvovalno delo med izseljenci, naši skupnosti pa zaželel, da bi se
še naprej rada zbirala, živela in vztrajno delovala naprej, čeprav pod drugimi pogoji. Za duhovno oskrbo Slovencev, živečih v Ingolstadtu in okolici, bo
v prihodnosti namreč skrbela Slovenska katoliška župnija München.
Dr. Lösel je v slavnostnem govoru orisal Gajškovo delovanje v okviru Slovenske katoliške misije. Označil ga je
za duhovnika, ki je poleg svojega dušnopastirskega poslanstva znal prisluhniti prav vsakemu, mu pomaga-

ti, svetovati in ga tolažiti ob različnih
življenjskih tegobah. Z različnimi kulturnimi prireditvami pa tudi s svojo
vedrino in preprostostjo je znal povezati mlajšo in starejšo generacijo, kar
je še posebej pomembno pri ohranjanju narodove identitete. Posebno pohvalo pa si je prislužil s tem, da ni skrbel le za ohranjanje slovenskega jezika
in kulture, ampak tudi za integracijo
in aktivno vključevanje Slovencev v
nemško družbeno okolje. Za njegove
zasluge mu je dr. Lösel v imenu nadžupana podelil častno srebrno značko
mesta Ingolstadt. Nato je sledila pogostitev, za katero sta v največji meri
poskrbeli družini Humpel in Heinri-

Klavdija Kolmanič in Christian predajata darilo v imenu KUD Lastovka
Ingolstadt.
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Zahvalni govor Petra Schnella, nadžupana v pokoju

Sveta maša v župniji Bogojina

Pridni pomagači pri selitvi

ch. Večer pa nam je, kot že neštetokrat, polepšala še slovenska melodija, ki jo je iz svoje harmonike pričaral
Drago Kisilak.
Dragi župnik Stanko, skupaj smo doživeli veliko lepih trenutkov, veliko
praznovanj, smeha, petja in veselja. Te
lepe trenutke bomo ohranjali v svojih
srcih in se jih radi spominjali. Zahvaljujemo se vam za vso izkazano ljubezen, razumevanje, potrpežljivost in
vse prijazne besede. Ob vrnitvi v domovino vam želimo veliko lepih, srečnih in predvsem zdravih let, obenem
pa računamo na vašo obljubo, da nas
boste čimprej spet obiskali. Bog plačaj
za vse, kar ste naredili za nas.
Lidija Schneeweis Gumilar
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STUTTGART
Srečanje v moji domovini
Verniki naše župnije iz Stuttgarta se
tradicionalno drugo nedeljo v mese-

cu avgustu srečamo v domovini, kjer
si naredimo lepo versko in družabno srečanje. Letošnje leto smo se pod
pokroviteljstvom kulturnega društva
Slovenija – Stuttgart in naše župnije srečali v vasi Bogojina, v Prekmurju. Srečanje smo pričeli s sveto mašo v
znameniti Plečnikovi cerkvi, kjer sva
skupaj z domačim župnikom, dr. Stanislavom Zverom, darovala sveto evharistijo ob navzočnosti naših rojakov
in rojakinj. Po sveti maši smo se zbrali
na župnijskem dvorišču in se nato odpravili na kmečki turizem Puhan, kjer
smo imeli dobro kosilo. Med sreča-

Skupinska slika s srečanja v moji domovini v župniji Bogojina
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njem smo, na pobudo družine Mauko,
zbirali prostovoljne denarne prispevke za družino Vugrinec, ki jo je v lanskem letu doletela velika preizkušnja.
Vsem darovalcem iskrena hvala. Sledil je ogled lončarske vasi v Filovcih
in nato še nastop folklorne skupine
iz Turnišča. V celodnevnem druženju
ob lepoti molitve in petja smo pokazali, da smo ljudje dobre volje in dobrega srca. Vsem članom in članicam
KD Slovenija – Stuttgart se zahvaljujem za lepo in kakovostno organizirano srečanje.
Blagoslov hiše pri družini Arnuga
na Ptuju
Po lepi krščanski navadi sta zakonaca Arnuga, Mira in Janez, ki sta sedaj že oba v pokoju, dala blagosloviti svojo hišo, ki sta si jo zgradila na
Ptuju. Blagoslov hiše smo opravili po
branju božje Besede, prošnjah in zahvalah. Zakonca Arnuga sta dobra
človeka in redna obiskovalca nedeljskih svetih maš in ostalih prireditev
v naši župniji v Stuttgartu. Veliko sta
dobrega storila tudi za Slovenski dom
in za našo župnijo. Želela sta blagosloviti hišo, ker ju krščanska vera uči, naj
se za vse dobrote človek zahvali Bogu

– zahvalila sta se Bogu, da jima je podaril življenje, da sta lahko pridno delala, da jima je naklonil zdravje in da
sta si lahko ustvarila družino in topel dom. Spoštovana zakonca Arnuga,
naj vama dobri Bog nakloni še veliko
srečnih in zdravih let, da bosta lahko še dolgo uživala delo in trud svojih rok in da bosta ponosna na svoje življenjske dosežke. Iskrena zahvala
tudi za vajin prispevek in delo za našo
slovensko župnijo tukaj v Stuttgartu.

dobrotami z žara in prijetno ter veselo
celodnevno druženje. Lepota naše domovine je za vsakega izmed nas, ki živimo in ustvarjamo v tujini, kot zrak,
ki ga moraš dihati. Vsak izmed nas se
zaveda, da je slovenska dežela po krščanski veri, našem maternem jeziku, naši zgodovini, kulturi in umetnosti neprecenljivi zaklad, ki ga nikoli ne
smemo zakopati. Bog naj nam čuva
našo lepo domovino in vse naše ljudi
doma in po svetu.

Svete maše za domovino pri kulturnih društvih
Na pobudo in željo predstavnikov
kulturnih društev, ki delujejo tukaj v
naši deželi Baden Württemberg, smo
obhajali svete maše za domovino. Najprej smo imeli sveto mašo pri SKPD
Mura Bönnigheim, kjer smo imeli
mašo v naravi in nato lep piknik z dobrotami z žara. Nato smo skupaj praznovali sveto mašo in praznik domovine s KD Slovenija – Stuttgart, kjer
smo imeli po maši tudi kulturni program na vrtu Slovenskega doma, temu pa je sledila pogostitev. Nazadnje
smo imeli še mašo v Kalkofnu skupaj
s SKUD Triglav Reutlingen, kjer smo
tudi po sveti maši imeli lep piknik z

Blagoslov novoporočencev in družine Bačič-Krause
Po lepi sveti poroki, ki smo jo imeli tukaj v Nemčiji, sta si zakonca Daniela in Stefan skupaj s svojima družinama zaželela še slovesni blagoslov
novoporočencev in njunih družin v
Sloveniji. Slovesni dogodek je pote-

Blagoslov hiše zakoncev Arnuga na Ptuju

Slika zadnje večerje v vinski kleti
družine Bačič

KD Slovenija-Stuttgart in pevski zbor Obzorje na vrtu
Slovenskega doma
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Sveta birma v Stuttgartu; foto – Aleš Kalamar

Škof dr. Anton Jamnik na vrtu Slovenskega doma

Z gospodom škofom pri sveti maši

Birmanci pojejo pesem.

Pevski zbor Obzorje skupaj s škofom in domačim župnikom

Skupinska slika pred cerkvijo

kal v kraljestvu vinske trte, kjer sta
oče Koloman in mama Sonja zgradila
svoj vinski hram, ki je res vreden vse
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pohvale, tako po lepoti kakor skrbnem delu. Na slovesnosti se je zbrala lepa množica ljudi, ki je najprej po

molitvi in slovesnem blagoslovu novoporočencev in nato še cele družine
doživela lepoto krščanskega zakona.
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Družina Bačič-Krause je za vse povabljene pripravila še lepo pogostitev,
katero sta spremljala dobra domača
kapljica in prijetna glasba. Vsi skupaj
smo se še odpravili v vinsko klet, kjer
smo prav vsi ostrmeli pred unikatno
sliko zadnje večerje, pred katero gospod Koloman skupaj s svojo soprogo Sonjo vsakič, ko odhajata v Nemčijo in ko se vrneta, darujeta molitev
srca v zahvalo vsemogočnemu Bogu
za vse, kar sta prejela dobrega.
K Bogu je odšla po plačilo
V mesecu avgustu je k Bogu odšla
po plačilo redovna sestra Mateja Rezar, ki je pripadala redu Marijinih sester čudodelne svetinje. Rojena je bila v veliki družini z devetimi otroki.
Pokojna sestra Mateja je že v mladih
letih začutila redovniški poklic in to
svojo željo po božji volji tudi uresničila. Na svoji redovni poti je delovala
v Gorici, v Rimu, kjer je tudi tri leta
študirala in si nabirala znanje, potem jo je pot zanesla v Argentino in
v Nemčijo, kjer je dolga leta delovala v naši župniji. V slovenski župniji
v Stuttgartu je bila pastoralna sodelavka, kjer je bila skupaj z redovnimi Marijinimi sestrami, ki so v Stuttgartu delovale od leta 1969 v okviru
mestne Karitas. Oskrbovale so bolne
in ostarele ljudi v Karitasovem domu
ter sočasno pomagale pri poučevanju in vzgoji otrok. Mateja Rezar se je
kot zadnja od Marijinih sester vrnila
v Maribor, kjer je vodila skupnost sester in oskrbovala bolnike. V tem času, ko je delovala v naši župniji, je veliko svojega časa posvetila molitvi in
pastoralnemu delu v župniji. Mnogo
naših otrok je učila moliti v slovenskem jeziku, skupaj s tukajšnjimi župniki je pripravljala slovesnosti, tako
cerkvene kakor kulturne in se udele-

Pogreb pokojne sestre Mateje Rezar

ževala župnijskih romanj. Našim ljudem se je po svoji prijaznosti, lepoti
človeškega odnosa in skrbnem delu za župnijo vtisnila globoko v srce.
Spoštovana sestra Mateja, hvala vam
za vse, kar ste v teh letih storili za našo
župnijo, za naše ljudi, za katoliško vero in rast slovenstva tukaj v izseljenstvu. Dobri Bog naj vam podari večni
mir in naj vam nakloni večno gledanje Lepote, ki nikoli ne mine.
Aleš Kalamar
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Od zime v jesen na Švedskem
Krst: Linnéa Ellinor Tomić je v soboto, 3. marca, v Angeredu postala božji

otrok. Slovenski dušni pastir se zahvaljuje staršema Mariu in Violeti Tomić ter botrici Slađani za lepo duhovno pripravo na ta veliki dogodek tudi
z zakramentom sv. spovedi, kakor tudi za lepo sodelovanje pri podelitvi sv.
krsta. Staršem želi, da bodo poskrbeli za tisto najpomembnejše, da bodo
otroka vzgojili v dobrega človeka in
kristjana, da bo dobil lučko vere, ki ga
bo spremljala vse življenje.
Prvo sv. obhajilo za Hrvate v Göteborgu je bilo v soboto, 1. junija, v cerkvi Kristusa Kralja. Sv. mašo je dopoldan vodil slovenski duhovnik, ki je
nadomeščal vlč. Ilija. Prvo sv. obhajilo je bil lep praznik, ki se je vtisnil v
srca vseh, ki so prvič pristopili k mizi
sv. evharistije, kakor tudi vsem otro-

Krst Linnée Tomić v Angeredu
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kom, ki so z recitacijami lepo sodelovali ter vsem staršem, ki so spremljali
otroke k verouku in nato k temu tako pomembnemu dogodku za njihove najmlajše. Naj bodo odslej z Jezusom najboljši prijatelji in naj jih on
blagoslavlja.
Krst Viktorie Šare je bil v soboto, 8.
junija, med sv. mašo ob 9.00. Tudi mama Monika in ata Valter ter botrica
Nikolina so si vzeli čas za lepo pripravo na sv. krst male Viktorie. Povabilo
slovenskega dušnega pastirja, da prej
opravijo sv. spoved, so vzeli zares, da
bi tako čistih src obhajali krstno slavje. Družini Šare iskrene čestitke, da
bodo svojo starševsko dolžnost opravili po najboljših močeh in z božjim
blagoslovom.
Cerkvena poroka: Takrat, ko sta se
v Stockholmu poročila princesa Madeleine in njen izbranec Christopher
O‘Neill, sta se v cerkvi Kristusa Kralja
v Göteborgu poročila Monika Kovač
in Marijan Horvatić. Slovenski dušni
pastir je bil v pomoč hrvaškemu dušnemu pastirju Iliji, ki je že koncem
maja moral domov, da poskrbi za bolno mamo. Monika in Marijan sta se
duhovno lepo pripravila na življenjsko odločitev. Prihajala sta redno na
pripravo, in sta tudi očistila svoja srca
v dobri sv. spovedi, tako je zakrament
sv. zakona še trdnejša vez z Bogom in
med njima. V cerkvi je bilo tisto drugo soboto v mesecu juniju zelo živo, saj se je zbralo okoli 150 svatov.
Med lepim bogoslužjem, kjer je prihod in odhod novoporočencev spremljal organist, so Monikine sorodnice in prijateljice zapele pod vodstvom
diakona Tomislava pesem, ki je bila nevesti pri srcu. Naj dobri Bog blagoslavlja to medsebojno zvezo, da bo-

32

sta ostala zvesta drug drugemu vse
življenje in naj ju obdari z otroki, ki
naj se jih veselita in naj jih velikodušno sprejmeta. Bog vaju živi na mnoga srečna leta!
Sv. maša za domovino ter za pokojnega Feliksa Jablanovca je bila 16. junija v Angeredu. Po maši je sledil blagoslov avtomobilov. Ko je bil končan
prvi del v cerkvi in nato zunaj blagoslov avtomobilov, se je vsa skupnost zbrala v župnijski dvorani, kjer
je v okviru Slovenskega doma sledil
kratek kulturni program ob dnevu
slovenske državnosti. Potem je sledil
družabni del, kjer so se rojaki zadržali
še nekaj časa. Lepo je, ko rojaki začutijo dolžnost moliti za domovino, da
bosta v njej vladala mir in pravičnost
ter medsebojno sožitje.
Zlata poroka Franca in Jožice Breznik v Köpingu 24. junija med popoldansko sv. mašo je zaznamovala
srečanje rojakov v tej slovenski skupnosti. Maša je bila ena sama zahvala Bogu za zlatoporočenca ter prošnja,

naj ju dobri Bog še naprej blagoslavlja, da bosta s svojo zvestobo njemu
in drug drugemu izpričevala, kako
pomembno je vztrajati drug ob drugem, si biti zvest v sreči in nesreči, v
bolezni in zdravju ter drug drugega
ljubiti vse dni življenja. V svetu, v katerem živimo, so redki zakonci, ki dočakajo zlato poroko. Danes se mnogi ločijo zelo hitro, zelo težko drug z
drugim potrpijo. Ta dva naša zlatoporočenca pa sta priča medsebojne lepe ljubezni, ki temelji tudi na žrtvi in
razdajanju drug drugemu ter v služenju tudi slovenski skupnosti v Köpingu. Ob oltarju okrašena s sinovoma
in njunimi domačimi ter tudi z rojaki
sta se zahvaljevala za prehojeno pot.
Vsi skupaj so prosili, da bi jima dobri Bog naklonil še veliko skupnih let.
Draga zlatoporočenca Jožica in Franc
Breznik, hvala vama za vse gostoljubje do vseh duhovnikov, ki so delovali med vami na Švedskem, hvala vama
za vajino zvestobo Bogu pa tudi narodnim vrednotam in vajini aktivnosti v
slovenskem društvu ter za vso velikodušno pomoč rojakom, ki so ostare-
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li in onemogli. Še naprej ostanita pričevalca vere kakor tudi slovenstva na
Švedskem.
Krst Viktorie Julie Ide Marie Mak
Reinholdsson je bil 18. avgusta popoldne v Byarumu. Sorodniki in prijatelji so se tretjo nedeljo v mesecu
avgustu zbrali v tej starodavni cerkvi,
kjer sta starša Jenny in Fredrik prinesla h krstu svojo drugo hčerko Viktorio. Zbrano občestvo je ob pomoči
programa za krst lepo zbrano sodelovalo, posebej ko so obnavljali krstne
obljube. Na tem temelju je slovenski dušni pastir majhno dete krstil v
imenu troedinega Boga. Krstitelj Zvone je povabil starše in navzoče: »Krst
nam nalaga veliko odgovornost, da živimo iz vere, da smo sredi tega življenja Kristusove priče ter da zapustimo deželo poganskih razvad, kot je
to storil Abraham, ki je veroval Bogu.
Kristjan mora biti svetilnik v tem poganskem svetu, mora biti luč sveta in
sol zemlje.« Po krstu je duhovnik povabil starše in botra takole: »Prejmite
Kristusovo luč.« Temu je sledilo povabilo, da bi to lučko vere dete prižga-

no prineslo pred vsemogočnega Boga. Da bi v letu vere najprej starši in
botri postali živi pričevalci vere v Jezusa Kristusa.
In memoriam. Po daljši bolezni je 3.
decembra 2012 pri 61 letih starosti
umrl Franci Preskar, podpredsednik
slovenskega društva Klub kulture Slovenija iz Eskilstune. Bil je dolgoletni
aktivni član in podpredsednik slovenskega društva. Kljub težki bolezni
se je spomladi 2012 še udeležil občnega zbora Slovenske zveze v Malmöju. V društvu jih je njegova smrt
močno prizadela. V mislih in molitvi
spremljajo pokojnikovo družino: ženo
Marjanco, mamo Marijo, očeta Viktorja, sina Mikija in vnuka, pokojnikovo sestro Anito z družino ter ostale
sorodnike. Tako se uprava KK Slovenija iz Eskilstune poslavlja od pokojnega rojaka, ki je bil zelo aktiven v
društvenem življenju.
Kot slovenski dušni pastir pa se želi
Zvone zahvaliti za vsa leta lepega sodelovanja v cerkvi, kamor sta Franci in njegova žena Marjana prihajala
vsa ta leta. Skupaj so se, tudi z ma-
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Franci Preskar iz Eskilstune

mo Marijo, udeleževali sv. maš. Prizadevali so si tudi na takšen način
povezovati rojake, da bi se zbirali ob
oltarju, poslušali božjo Besedo v maternem jeziku in prepevali slovenske
cerkvene pesmi, ki imajo svoj čar in
nagovarjajo vselej tudi ostale, ki se
udeležujejo slovenskih maš. Zadnja
leta so rojaki sotrpeli s Francijem, ki
ga je težka bolezen globoko zaznamovala. Še meseca septembra je ob
podpori žene Marjane in v spremstvu mame Marije bil udeleženec pri
sv. maši. Potem pa je križ postal pretežak in bolezen je Francija priklenila na posteljo. Rojaki so skupaj prosili, da bi Franci zmogel križ prinesti
do konca. 3. decembra 2012 je nehalo biti njegovo dobro srce. Od njega
so se v začetku leta 2013 poslovili
v najožjem družinskem krogu. Ženi
Marjani in sinu Mikaelu, sestri Aniti z družino in še posebej mami Mariji, ki sina Francija zelo pogreša, iskreno sožalje in spomin v molitvi ter
pri sv. maši. Naj si Franci spočije v
tuji zemlji, njegova duša naj počiva v
miru božjem.
Na praznik sv. Jožefa je v Gospodu zaspala Silva Červar, mama Rože To-
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sko veselje in humor, za slovenstvo, na
katerega ste bili tako ponosni. Mi se
vas s hvaležnostjo spominjamo v molitvah in pri sv. maši, vi pa prosite za
nas, da bomo čuječi v življenju.

Zadnje slovo od pokojne Silve Červar iz Göteborga

mažič in Ane ter Liljane. Pogrebno sv.
mašo in pogreb je vodil Håkan Jerrhage, slovenski dušni pastir Zvone pa
je somaševal in sodeloval na pogrebu.
Sorodniki in znanci so se v lepem številu poslovili od pokojne žene, mame,
babice in prababice Silve. Bila je preprosta, a plemenitega srca, kar so še
posebej doživljali njeni, ki jo sedaj zelo pogrešajo. Istra, Švedska, nebesa, to
so postaje njenega bogatega življenja.
Naj mama Silva počiva v miru. Dobri
Bog naj poplača njeno žrtev za družino z bogatim plačilom v nebesih.
Feliks Jablanovec iz Göteborga je
umrl 18. aprila v Hjälbo blizu Göteborga. Dobrih osem let je bil privezan na invalidski voziček in posteljo,
potem ko ga je večkrat prizadela možganska kap.
Hvalabogu se mu je povrnil govor
in je tako mogel slediti pogovoru in
je še rad zapel kakšno slovensko pesem, največkrat Češčena si Marija ...
Feliks je bil v dolgoletni oskrbi ljubljene žene Lenike, kakor so jo klicali njeni. Vsa ta leta je z vso ljubeznijo
in skrbno služila svojemu možu, kar
ji je vzelo veliko moči. In vendar, storila je vse po svojih močeh in vedno-
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sti, da bi bil Feliksov križ vsaj nekoliko lažji.
Feliks in Lenika sta ena izmed najstarejših slovenskih priseljencev na
Švedskem in ena prvih romarjev v
Vadsteno, kar je p. Janez Sodja 1974.
leta začel slovenska romanja k sv.
Brigiti Švedski. Bila sta redna obiskovalca slovenskih maš, redna romarja
v Vadsteno, kakor tudi vselej pozorna
do slovenskih dušnih pastirjev. V Angeredu sta mnoga leta skrbela za prijetno druženje po blagoslovu avtomobilov. Prav tako sta se z veseljem
udeleževala slovenskih praznovanj,
tudi miklavževanja. Feliks je bil vesele narave in je vselej poskrbel za kakšno prijetno presenečenje. Bila sta
zelo gostoljubne narave. Posebej pa
sta z Leniko skrbela za lepoto srca,
ko sta se udeleževala tudi sv. spovedi v maternem jeziku. Skupaj sta rada obdelovala domači vrt in sadovnjak, kjer je marsikaj zraslo. Nekoliko
stran od doma pa sta imela košček
zemlje, kjer sta poleg vrtnin skrbela
za čebele, ki so bile Feliksova velika
ljubezen. Bila sta tudi nabiralca gob.
Feliks je delal v Volvu vse do penzije.
Dragi Feliks, hvala vam za tako lepo
pričevanje, za vero, za pristno krščan-

Ni še tako dolgo, kar je v Sloveniji decembra 2012 umrl Ludvik Rener. Letos pa je meseca junija s tega sveta za
njim odšla tudi njegova žena Dragica.
Živela sta v Sladkem Vrhu blizu Šentilja. Dragica in Ludvik sta bila aktivna
v Slovenskem društvu v Olofströmu,
kakor tudi v tamkajšnjem slovenskem
občestvu.
Svoj dom sta imela vselej odprt tudi za slovenskega duhovnika, ki sta
mu izkazovala gostoljubje. Kar nekaj
let nazaj pa sta se preselila v Slovenijo, blizu svojega doma, da bi tam preživela jesen življenja. Toda bolezen je
naredila svoje. Oba sta odšla v prerani grob. Ludvik in Dragica, hvala vama za lepo pričevanje in za vse dobro,
ki sta ga izkazovala ljudem. Iskreno
sožalje hčerki Klavdiji z družino, ki
je sedaj ostala sama v Sloveniji. Hvala
Janezu in Idi Rampre, ki sta letos obiskala njuno zadnje počivališče na zemlji. V miru počivajta na šentiljskem
pokopališču.
Pogrebna sv. maša za pokojno mamo Štefanijo Borovec je bila 25. junija ob 11.30 v cerkvi Kristusa Kralja v
Göteborgu. Dva dni kasneje je bilo na
Kvibergu slovo od pokojne mame Štefanije, preden so vse uredili za pogreb
v Varaždinu, ki je bil v mesecu juliju.
Družini Glavak iskreno sožalje. Obenem pa se slovenski dušni pastir zahvaljuje Jasni in Branku Glavaku, ki
sta poskrbela tudi za sv. popotnico ob
odhodu mame Štefanije s tega sveta v večnost.
Zvone Podvinski
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Slovenstvo, krščanstvo,
demokracija – včeraj,
danes, jutri
Predavanje prof. Tomaža Simčiča, ki ga je imel na
romanju treh Slovenij na Višarjah – 2. del

Prevzeti odgovornost je namreč navadno sopomenka za
»odločiti se«, »izbrati«. Redkokdaj so odločitve take, da je
»volk sit in koza cela«. Odločitve in izbire so v sodobnem
kompleksnem svetu le redkokdaj enostavne, zlasti pa so redkokdaj »čiste«, tj. brezkompromisne, kajti pri izbiri je treba
vedno tudi nekaj žrtvovati. Če bi izvajanje odločitev in izbir
pomenilo le delitev prebend in nadarbin, ne pa žrtev in obveznosti, bi bili v odgovornosti vsi zelo uspešni. Iz lastne izkušnje vem – delam namreč v državnem uradu, ki upravlja
slovensko šolstvo v Italiji – da je neprimerno lažje načelno
zahtevati rešitev problema kot sodelovati pri njegovem reševanju. Toda razmere od nas zahtevajo prav to, da smo namreč zraven ne več samo pri predstavljanju problemov, ampak tudi pri njihovem reševanju. Kolikokrat se je že zgodilo,
da smo sogovorniku izčrpno in jasno predstavili problem,
obnemeli pa, ko smo bili postavljeni pred vprašanje: »No,
kako si pa vi zamišljate njegovo rešitev?«
In če to velja za slovensko manjšino v Italiji, koliko bolj velja
za Slovenijo kot državo. Tu pa pride v poštev še drugi pomen
besede »odgovornost«, pri čemer se opiram na sociologa
Maxa Webra in njegovo razlikovanje med etiko prepričanja
in etiko odgovornosti, ki jo je izpostavil v svojem znamenitem predavanju Politika kot poklic. To razlikovanje je bilo sicer velikokrat podvrženo kritiki, je pa po mojem mnenju vredno resnega razmisleka. Gre za to, pravi Weber, da pri
svojem javnem delu ne le sledimo svojemu prepričanju, kar
je seveda prav, ampak da ravnamo tako, da lahko za posledice naših besed, izbir, dejanj, kolikor jih je mogoče v razumnih mejah predvidevati, tudi odgovarjamo. V tem smislu
biti odgovoren pomeni, da »imeti prav«, biti na »pravi strani« še ni vse. Gre za to, kako s tem »svojim prav« upravljati
glede na skupno dobro. Javni delavec mora torej včasih znati svoj »prav« tudi žrtvovati, še več, »znati mora prenesti propad vseh svojih velikih upov, kajti v nasprotnem primeru ne
bo zmožen uresničiti niti tisto malo, kar je že danes mogoče«, pravi Weber.1 Verjetno je tak način razmišljanja slovenski formi mentis nekoliko tuj. Včasih ima namreč človek vtis,
kot da je pri nas najmanjše odstopanje od načelnega stali-

šča takoj neizprosno ožigosano kot oportunizem. Kaj pa če
gre pri tem preprosto za pomanjkanje zaupanja v človeka in
njegovo zmožnost presoje, v zmožnost, da v danih okoliščinah naredi vse, kar je v njegovi moči, da se stvari čimboljše in čimbolj mirno uredijo? Vsi vendar nismo podkupljivi!
Povejmo isto še z drugimi besedami. Odgovornost je tesno
povezana z realizmom, z občutkom za stvarno življenje. Da
se razumemo: imeti občutek za realnost ne pomeni z njo soglašati ali nanjo pristajati, pač pa računati na dejansko stanje, ga upoštevati. To je včasih posebno težko za intelektualce, vajene logičnega in doslednega razmišljanja. Zakaj?
Zato, ker igrajo v stvarnem, vsakdanjem življenju iracionalni dejavniki veliko večjo vlogo kot v intelektualnem. Ko postavljamo teorije, si domišljamo, da se ljudje odzivajo zgolj
z umom. Realnost nas potem vedno znova preseneča, ker
igrajo v njej glavno vlogo čustva, strahovi, želje, strasti, vse
mogoče življenjske in družbene pogojenosti. Zdaj pa je tako: izjave, deklaracije, spomenice, tiskovna sporočila, pisma
bralcev, volilni programi in celo dobri nameni sami na sebi ne terjajo soočenja z realnostjo, terja pa ga njihovo izvajanje. In tako človek po eni strani ugotavlja, kako čudovito in
dosledno so sestavljene na primer razne spomenice, izjave,
deklaracije, politični programi, po drugi strani pa se ob soočenju na primer z volilnimi rezultati ali anketami javnega
mnenja čudi, kako da ljudi vse to ne prepriča in da se stvari potem razvijajo v povsem ali v pretežno nasprotno smer.
V tem Slovenci nikakor nismo sami. Italijanska politika zadnjih dvajsetih let je naravnost eklatanten primer tega, kar
pravim! Seveda, marsikdo bo rekel, da temu stanju v današnji družbi botrujejo stereotipi, ki smo jih podedovali iz preteklosti, pa tudi pomanjkanje doslednega mišljenja in zgodovinskega spomina, kar je vse nedvomno res. Toda kaj pa
če tudi prej omenjene deklaracije, izjave, spomenice, pa tudi
dobri nameni bolehajo kdaj pa kdaj na neki drugi vrsti pomanjkanja, namreč na pomanjkanju občutka za realnost?
Da se razumemo: tu ne govorim o demagogih, ki namenoma apelirajo na najnižje človeške instinkte, ne govorim o
krivih prerokih, ne govorim o zadnji domislici, po kateri bomo na primer krizo v Sloveniji rešili s tem, da se bomo uprli
Bruslju ... Ne, tu mislim na poštenjake, na idealiste, »ki dobro v srcu mislijo«. Hočem reči, da tudi kdor »dobro v srcu
misli«, tudi kdor hoče ljudem naliti čistega vina in jih ne zavajati v lažne iluzije, mora hočeš nočeš računati na to, da je
večini ljudi trda resnica običajno neprijetna. Poglejmo, pošten politik, ki v Republiki Sloveniji ne računa z dejstvom,
da se večini volilnega telesa toži po lepih, dobrih starih ča-
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sih, ali ne tvega, da se mu izmuznejo še tisti glasovi, ki bi jih
ob le nekoliko drugačni izbiri besed in vsebin obdržal in s
tem morda vsaj delu svojega programa omogočil uspešno
izvedbo? Še bi lahko nadaljeval s primeri, želim pa poudariti, da moramo znati razlikovati med oportunizmom in zdravim pragmatizmom, med popustljivostjo in prožnostjo, med
pomanjkanjem načelnosti in sposobnostjo v razumnih mejah upoštevati različne interese in različne vidike.
Za prihodnost slovenstva, krščanstva in demokracije smo torej veliko bolj kot v preteklosti odgovorni sami, in to v obeh
pomenih besede »odgovornost«. Odgovorni smo najprej za
državo, ki jo imamo, odgovorni za njene institucije, odgovorni smo za »slovenšč‘no celo« zunaj meja slovenske države, v
zamejstvu in zdomstvu, odgovorni smo za okolje in naravno
in kulturno dediščino, ki smo jo prejeli od naših prednikov.
Ne glede na večje ali manjše krize, ne glede na težave z Brusljem, Rimom ali Dunajem, se veliko manj kot v preteklosti
smemo izgovarjati na neugodne okoliščine, na pritiske sovražnikov in nasprotnikov, sami smo namreč soudeleženi
pri izbiri igre, ki jo bomo igrali. In, mutatis mutandis, tudi
tisti, ki se prištevamo med kristjane oz. med člane katoliške
Cerkve na Slovenskem, se moramo vendarle prepričati, da je
izboljšanje neugodnega, recimo kar sovražnega razpoloženja, ki ga je danes zlasti v Republiki Sloveniji zaznati do katolištva, odvisno ne le od tega, da se bodo nasprotniki katolištva končno unesli, ampak tudi od tega, kako se bomo znali
sami odzivati na provokacije, ali bomo znali preseči stoletno
miselnost oblegane trdnjave, ki je bila razumljiva v okoliščinah kulturnega boja in revolucije 19. in 20. stoletja, ki pa je
v 21. stoletju – široko gledano – zgodovinski anahronizem,
kar bodo slejkoprej morali priznati tudi groteskni zastavonoše zapoznele »farške gonje«, kakršnih žal med animatorji slovenske javne scene ne manjka. Na nekem mestu je filozof Milan Komar, sicer čisto na kratko, problematiziral vizijo
antimodernega tradicionalizma 19. stoletja, češ da »realizira
v sebi figuro opozicija-subordinacija«,2 z drugimi besedami,
da ostaja ujeta v igro, ki jo diktira nasprotnik. Mislim, da bi
bilo treba razmisliti, ali to vsaj deloma ne velja tudi v pravkar omenjenem aktualnem primeru.
Iz dosedaj povedanega želim izpeljati še neko splošnejšo misel. Trdno sem namreč prepričan, da se bo v našem narodu
na področju velikih nerešenih vprašanj, ki nam preprečujejo, da bi zaživeli kot skupnost, zgolj na podlagi javnih diskusij in polemik težko kaj premaknilo. Po dvajsetih letih,
ko so bili izpostavljeni malodane vsi argumenti, vsa dejstva,
vsa spoznanja, je iluzorno misliti, da bo še kdo koga prepri-
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čal. Resnični premiki na tem področju so lahko odslej samo
sad notranjega zorenja. Če bo kdaj prišlo do kakega iskrenega obžalovanja preteklosti, se bo to prav tako zgodilo zaradi notranje nuje, in ne pod vtisom briljantnega diskusijskega
večera. Zato je odgovorno razumevanje triade »slovenstvo,
krščanstvo, demokracija« zame tudi v tem, da refleksije in
diskusije o teh velikih vprašanjih ne prepustimo zgolj medblokovski konfrontaciji, ampak ju gojimo tudi v notranjosti
posameznih nazorskih krogov, za kar pa si po mojem mnenju premalo prizadevamo. Nihče nas ne bo klical na odgovornost, če nismo uspeli prepričati drugače mislečih, da se
motijo. Pač pa smo odgovorni za to, kar lahko naredimo sami, in to je, da svoje gledanje še in še poglabljamo, spet in
spet preverjamo. Le tovrstni proces vodi v globino, oni drugi večinoma žal ostaja na ravni ping-ponga, kjer se nemudoma vzpostavijo samoobrambni refleksi in se vsak trudi le za
to, da žogico čimbolj učinkovito vrne na nasprotnikovo polje.
Udejanjati »slovenstvo, krščanstvo in demokracijo« odgovorno ter z občutkom za realnost pa ne pomeni delati in živeti
zunaj ali mimo tradicije in izročila. Nasprotno, ravno današnji čas terja od nas, da se vedno znova vračamo k izvirom.
Gre za staro duhovno pravilo, da se v trenutkih krize vrneš k
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temeljem, k izvirom. Zanimiv miselni izziv mi je bilo vprašanje, ali in kdaj so bile v preteklosti na idealen način omenjene tri vrednote tesno povezane in kdaj so kot take tvorno
oblikovale slovensko usodo. Eden od trenutkov, ko so se na
edinstven in morda neponovljiv način v slovenskem narodu
»slovenstvo, krščanstvo in demokracija« združili v eno, je bilo prav gotovo obdobje slovensko krščansko-socialnega gibanja konec 19. in na začetku 20. stoletja. Poglejmo. To gibanje
je na prehodu iz 19. v 20. stoletje rešilo slovenstvo pred usodno ošibitvijo, ko je zaustavilo katastrofalno izseljevanje slovenskega kmeta. Zraslo je iz krščanskega razmisleka o udejanjanju ljubezni do bližnjega v družbenih razmerah, nastalih
po industrijski revoluciji in razmahu kapitalizma. Bilo je tesno povezano s srednjeevropsko krščansko tradicijo, saj se je
napajalo pri idejah in pobudah meinškega škofa Wilhelma
von Kettelerja, navdihovalca prve socialne države, Bismarckove Nemčije, Karla von Vogelsanga, tvorca avstrijske socialne
zakonodaje, in končno papeža Leona XIII. in njegove socialne okrožnice Rerum novarum. Bilo je demokratično: stopilo je na stran malega človeka, njegovih pravic, zagovarjalo je
splošno in enako volilno pravico. In končno: bilo je plodno,
saj je rodilo obilne sadove po vseh slovenskih deželah, ne samo pred prvo svetovno vojno, ampak tudi po njej in kasneje
tudi v zamejstvu in zdomstvu, in to tako na področju intelektualnih kot na področju materialnih dosežkov.
Nikomur nočem delati krivice, vendar si upam trditi, da se
sodobna slovenska krščanska in socialna demokratična misel premalo vrača h Kreku, njegovim sodobnikom in njegovim naslednikom. To se mi zdi še posebej čudno v časih hude gospodarske krize, s katero se soočajo tako Slovenija kot
njene evropske sosede. V času, ko sta v razmaku nekaj mesecev kar dva papeža apertis verbis poudarila, da je na svetu
potrebno uveljaviti »nov družbeni red«, me preseneča, da se
v Sloveniji le redkokdo spomni, da je v letih 1933–35 v Celju
izšla knjiga z enakim naslovom, namreč »Za nov družbeni
red«, ki je eno temeljnih del slovenske krščanske, socialne in
demokratične misli in ga je napisal eden od najpomembnejših Krekovih naslednikov, Andrej Gosar. Sam vidim razlog
za to v dvojni ujetosti slovenske sodobne družbenopolitične
misli, namreč ujetosti v ozke in kontingentne okvire nesrečne slovenske tranzicije, pa tudi ujetosti v vzorce, ki jih pogojujejo fantazmagorični recepti slovenskih neomarksističnih
teoretikov. Najučinkovitejši protistrupi proti tem receptom
se tako danes zdijo tisti, ki prihajajo iz kake ameriške valilnice teoretikov svobodnega gospodarstva. Seveda ni nič narobe s tem, da se soočamo z ameriško družbeno in ekonomsko

teorijo, ne bi pa bilo najboljše, ko bi se krščanska družbena misel ponovno pustila ukleščiti v kalupe, ki jih vsiljujejo
drugi, to se pravi, da bi se pustila potisniti med zagovornike stališč, ki niso v njeni tradiciji. Spet bi bili namreč ujetniki »opozicije-subordinacije«. In to po nepotrebnem, saj tudi
slovenska klasična krščansko-socialna tradicija od Kreka do
Gosarja kljub svojemu imenu, v katerem je nekoč stala beseda socializem, temelji na tržnem gospodarstvu, toda z močnimi socialnimi korektivi. A saj je tržno in obenem socialno
naravnano gospodarstvo ena od temeljnih odlik evropske
družbenopolitične zgradbe! Ni naključje, da so bili pri polaganju njenih temeljev odločilno soudeleženi trije kristjani,
Adenauer, Schuman in De Gasperi, ki so se vsi trije navdihovali pri krščanskem socialnem nauku.
Svoje razmišljanje sem želel zaključiti s Krekom in njegovim
socialnim gibanjem tudi zato, ker je v imenu »slovenstva, krščanstva in demokracije« Slovence vseh prepričanj združil v
eno. Drugače bi v nekrologu v njegov spomin pisatelj Ivan
Cankar, v političnem pogledu namreč Krekov politični nasprotnik, ne napisal, da je bil slovenski narod, ko se je poslavljal od njega, »neločena in neločljiva družba bratov in sester, ki so enega upanja in ene vere, ene misli in ene volje.« 3
In če ne bi bilo tako, ga pesnik Oton Župančič, sicer svobodomislec in vse prej kot njegov ideološki somišljenik, ne bi
bil označil kot »srce v sredini«, pri katerem da so »naše svetinje v varnih, zvestih rokah«.4 Morda se zdi to, kar je v imenu
»slovenstva, krščanstva in demokracije« uspelo Janezu Evangelistu Kreku pred več kot sto leti, namreč združiti ves slovenski narod, danes utopija. Jaz mislim, da kljub nasprotnemu videzu to ni utopija, in sicer zato ne, ker drugih alternativ
ne vidim. Seveda ne v smislu, da bi hoteli ves narod ukalupiti v okvire enega samega svetovnega nazora, kar bi bilo skregano z zdravo pametjo, ampak v smislu iskanja tiste skupne
odgovornosti, zdravega realizma in narodove tradicije, o katerih sem skušal danes razmišljati skupaj z vami.

1

M. Weber, La politica come professione, v: Il lavoro intellettuale come
professione, Einaudi, Torino 1966, str. 109-121.
2 M. Komar, Red in misterij, Študentska založba, Ljubljana 2002, str. 123124.
3 I. Cankar, Ob Krekovem pogrebu, v: Zbrano delo, XXV, DZS, Ljubljana
1976, str. 143.
4 O Župančič, Dr. Janezu Ev. Kreku, v: Zbrano delo, IX, DZS, Ljubljana
1984, str. 29.
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IN MEMORIAM

Sestra Mateja je delila
semena
V spomin na pokojno sestro Matejo Rezar

Velikokrat razmišljam takole: »Saj je še čas
…«, »To bom že enkrat naredila …«, »Kdaj
drugič«, itd. Po drugi strani se mi zgodi, da v
sebi začutim takole: »Ah, kako bi bilo fino
ravno sedaj početi to in ono, si vzeti čas za to
in to, pogledati ono in drugo, se odpraviti tja
in tja,« ali pa sredi dneva početi nekaj
neobičajnega. Ko začutim to v sebi, se takoj
oglasi notranja policija: »Ne, sedaj ni pravi
čas za to. Čaka te še to in ono delo, najprej ga
opravi, potem bomo pa videli.« Vedno zmaga
ta racionalni glas.

dnevni pohod na Triglav. Udeleženci so bili v glavnem
mladi iz katoliške župnije v Stuttgartu. Tudi sestra Mateja se je z velikim veseljem podala z nami na osvajanje Triglava. Takrat sem bila prvič na Triglavu. Skupaj
s sestro Matejo sem hodila. Med potjo sva se veliko
pogovarjali in smejali. Uživali sva ob malici in čudovitih razgledih na slovenske gore.
Najbolj všeč na sestri Mateji mi je bil njen humor, način, kako se je zasmejala. Včasih te je znala tako pogledati, da so kar iskrice skakale iz njenih oči. V takih trenutkih me je spominjala na majhno deklico, ki
je ravnokar odkrila neki čudež. In tako je resnično tudi bilo. Ona sama je bila čudež. Ljudem je na svoj preprost način vlivala novo moč, voljo do življenja. Vse to
je sama izžarevala in živela. Ona jo je imela: ljubezen
in voljo do življenja. In upala si je biti to, kar je bila:
pristna. Zaradi sestre Mateje sem se začela truditi, da
bi zavestno živela za sebe in druge vsak dragoceni trenutek svojega življenja na zemlji.
Vsak trenutek skupnega časa, ki nama je bil podarjen,
sem uživala s sestro Matejo. Mnogo stvari sva si zaupali. Skozi čas sva izgubili stike. Toda vedno se jo rada spomnim.
Vsi ti dogodki so že več kot dvajset let nazaj. Medtem
sem se preselila v Slovenijo, v domovino mojega dragega očeta in starih staršev. Imam družino in delo, ki
me razveseljuje. Preprosto, hvaležna sem Bogu. Hvaležna sem sestri Mateji za vse, kar je bilo med nama.
Verjamem, da ji je lepo, tam, kjer je – pri Bogu. Vseeno je tukaj posadila svoja semena, ki rastejo in se širijo naprej. Eno od teh semen je v mojem srcu …

Ob smrti in pogrebu sestre Mateje se spominjam tega
svojega razmišljanja. Sprašujem se, ali sem morda zaradi svoje notranje policije bolj srečna. Mislim, da ne.
Preprosto je: Življenje je prekratko, da bi verjela in sledila notranji policiji. Naj sledim svojim notranjim čustvom in občutkom, kajti mislim, da so ti pristni. Toda
kot ponavadi je lažje reči kot storiti. V vsakem primeru se trudim in postopoma spreminjam svoj način življenja, ki ima blagodejne učinke.
Sestra Mateja mi je bila zelo draga oseba. Umrla je v
soboto, 17. avgusta, zvečer. Pogreb je sledil
v četrtek, 22. avgusta, v Ljubljani na Žalah,
in sem se ga udeležila, da bi se v mislih od
nje poslovila.
Najini poti sta se srečali, ko sem bila stara
18 let. Takrat sem ob koncu tedna pomagala v domu ostarelih v Stuttgartu v Nemčiji. Tudi ona je tam delala. Sestra Mateja
je bila tista, ki me je začela uvajati v celostno nego človeka. Veliko sem se od nje
naučila. Spominjam se tudi, da je bilo tisto
poletje preko Kulturnega društva Slovenija, čigar predsednik je bil takrat moj pokojni oče Anton Strojan, organiziran tri- Foto: Manica Markelj
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KJE RASTE DEŽ?
»Sliši se neverjetno, kajne?« je prišlo iz njegovih ust.
»Torej bi ta projekt lahko tekel naprej?« Smeje je prikimal.
Marina je zmajevala z glavo. Kaj takega, je mrmrala. Še dobro, da ni prej obupala. Če bi to storila, potem bi projekt za
vedno zamrl. In včeraj ne bi prišel po pomoč mladi mož.
Mož, po imenu Ibrahim, ki je, čeprav nehote in nevede, naredil ogromno. Porinil projekt naprej.
»Mama, ni videti rešitve. Družina že nekaj časa biva pri sorodnikih, v majhni sobi, a počasi oba, mož in žena, obupujeta. Nihče jih noče vzeti pod streho. Ljudje imajo predsodke.« Mama je pokimala.
»Tu, na vasi, stanovanj ni na pretek,« je odvrnila mama.
»Saj vem. Potrkala sem na nešteto vrat, pa je vse zaman. Jima lahko midve odstopiva kakšno sobo?«
»Lahko, ena je prosta. Toda, ali je to dovolj? Za štiričlansko
družino?« jo je mama vprašujoče pogledala. Marina je počasi odkimala.
»Pripovedovala si mi, naj se prostovoljci čustveno ne vežejo na ljudi, ki jim pomagajo. Morda tudi zato to ne bi bila
najbolj modra rešitev? Sama si mi o tem pripovedovala,«
je počasi dejala mama in jo vprašujoče pogledala. Marina
je prikimala. Če bi začela delati tako, bi na koncu onidve z
mamo bivali v šotoru, na dvorišču. To primerjavo je včasih povedala Suzana, ko je Marina javkala in stokala. ‚Daj,
naredi to, če misliš, da je to edina možna rešitev. Na koncu
boš spala v šotoru. Takrat boš pa res lahko še veliko pomagala,‘ ji je oponašala. To je bilo dovolj, da je Marina utihnila in le prikimala. Prav je imela. Tako kot je imela tudi mama zdaj. Morda bi morala iti od vrat do vrat in spraševati,
ali ima kdo prazno stanovanje. Takoj je odkimala. Bedasto,
je pomislila. To ne bo šlo. Toda, kaj potem?
Pomoč je prišla s hriba. Andrej, ki mu je mama povedala,
s kakšnimi težavami se ubada Marina, je ponudil pomoč.
»Stara hiša je prazna,« je po telefonu sporočil osupli Marini.
»Bi jo lahko oddal tej družini? Plačevali bi najemnino.«
»Lahko mi plačujejo nekaj najemnine, če pa želijo, lahko
najemnino odslužijo tudi s svojim delom.«
»Mož se mi zdi pripraven za delo. Ne vem, ga bom vprašala. Sicer bi ti plačevali.«

»Velja,« je odvrnil Andrej. Ko je Marina takoj zatem iskala
Ibrahimovo številko, so se ji tresle roke.
»Halo!« se je javil glas na drugi strani.
»Ibrahim, Marina tukaj. Pred nekaj tedni ste me obiskali,
se še spominjate?«
»Dober dan, seveda se vas spomnim,« se je njenega klica
razveselil Ibrahim.
»Izvedela sem za neko stanovanje. V hribu je stara hišica
prazna in njegov lastnik vam jo rade volje odda v najem. Če
želite, lahko najemnino tudi odslužite z delom na zemlji,«
je pripovedovala Marina.
»Kaj!?« je zavpil Ibrahim, ko je končala, »seveda sprejmem.
S kmetov sem doma, rad delam. Po pravici povedano, hrepenim po takšnem delu. Joj, joj, kaj bodo rekli moji, ko jim
bom povedal?« Marina je slišala neizmerno veselje v njegovem glasu.
»Ibrahim, najprej si boste morali ogledati hiško. Morda
vam ne bo všeč, jaz je še nisem videla,« je njegovo navdušenje skušala umiriti Marina. Toda Ibrahima zdaj ni bilo več
moč ustaviti. Govoril je in se veselil s takim navdušenjem,
da je Marina komaj zadrževala solze. Še preden sta končala pogovor, je Marina vedela za vse njegove načrte v prihodnjem letu. Ko mu je dala še Andrejevo številko, je na drugi strani rajala že vsa družina. Očitno so po očetovem glasu
spoznali, kakšna ponudba je prišla do njih.
Ko je Marina prvič prišla na obisk k Ibrahimovi družini, ki
je zdaj že bivala v novem domu, je začutila neverjetno ljubezen med njimi. Mama in oče ter oba otroka so mirno in
tiho sedeli za mizo, ko je potrkala na vrata. Oče je izdeloval neko orodje, mama je pletla jopico, otroka sta delala domačo nalogo.
»Vstopite,« jo je gostoljubno povabil Ibrahim in ji predstavil vso družino. Kakšno toplino je čutiti v tej družini, je pomislila, ko jih je gledala. Ko se je ozrla naokoli, je videla, da
je stara hiška lepo urejena. Bilo je zelo čisto in stene so bile prepleskane. Povsod je bilo polno prtičkov, ki so pričarali topel in urejen dom. Na tleh so bile pisane preproge. Toplina je dihala iz vsakega predmeta v tej hiši.
»Gospa Marina, ne vemo, kako vam bomo lahko povrnili
to vašo dobroto. Ko je že kazalo, da se bomo morali vrniti
domov, je prišel vaš klic, ki se je zdel kot glas z neba. Hvala
vam,« je hvaležno dejala Ibrahimova žena.
»Večno vam bomo hvaležni. Rešili ste nas iz strašne stiske
in bede. Predvsem pa ste pomagali najinima otrokoma, ki
bosta lahko tu končala šolanje. Rada imata bakico in deda,
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a vseeno želita ostati v Sloveniji. Pri nas doma, v Bosni, ni
toliko možnosti za šolanje kot v Sloveniji,« je dejal še Ibrahim. Marina je ostala brez besed. Navsezadnje je tej družini pomagal Andrej, ne ona, je pomislila.
»Tako lepo živimo, ne morete si misliti. Andreju pomagamo pri obdelovanju zemlje, če bi nam dovolil, bi čisto vse
naredili sami. Tako pa delamo skupaj. In zvečer moja Amela speče baklavo ali zeljanico, pa se usedemo in malo poveselimo po opravljenem delu. Zdi se nam, kot bi se končno
vrnili domov, tako lepo se počutimo tukaj.« Marina je videla, da je za to družino res dobro poskrbljeno. Upala je, da
je tudi Andrej tako zadovoljen z njimi, kot so bili oni zadovoljni pri njem. O tem ga bo morala vprašati, je pomislila,
in to čim prej.
Tudi Andrej se je zdel zelo zadovoljen, je opazila Marina, ko se je od Ibrahimove družine odpravila takoj k njemu na obisk.
»Vstopi. Bi kaj spila?« ji je ponudil, ko je sedla za mizo. Prvič je bila pri njem, zato se je ogledovala naokoli.
»Ne bi, pravkar sem prišla od Ibrahima in njegovih, pa so
mi že tam postregli,« je odvrnila in še vedno gledala okoli sebe.
»Lepo imaš urejeno,« je dejala, ko je videla, da jo opazuje.
»No, za silo je že. Navsezadnje nisem veliko v hiši, a toliko
je urejeno, da lahko koga povabim v goste,« ji je odgovoril.
Ko je videl, da je še vedno stegovala vrat, jo je povabil, naj
si ogleda celo hišo. Neverjetno je to, je mrmrala, ko je hodila iz prostora v prostor. Vsak prostor je bil tematsko urejen.
Tam je bila kmečka soba, malo naprej pa gorska. Tudi ostali
prostori so bili zelo okusno urejeni in opremljeni.
»Zelo dober okus imaš,« ga je pohvalila, ko je spet sedla za
mizo. Zmignil je z rameni.
»Čas imam.«
»Kako si zadovoljen z Ibrahimovo družino?« je spremenila
tok pogovora Marina. Andrej se je široko nasmehnil.
»V bistvu sem lahko jaz hvaležen njim in tebi, da si mi jih
pripeljala. Zdaj je končno življenje prišlo v ta kraj. Res, da
bivajo malo stran, a tako lepo je vedeti, da nekje v bližini
bivajo dobri ljudje. Prav zares, čeprav se poznamo šele malo časa, vem, da so to zelo dobri ljudje. Radi delajo na zemlji, to se jim vidi. In prav tako jo imajo radi, kot jo imam
rad jaz.« Marina je videla, da so mu zasijale oči, ko je pripovedoval o zemlji.
»Pa tudi večeri niso več tako pusti, kot so bili prej. Velikokrat pridejo pome in me povabijo na večerjo, včasih pa ve-
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čerjo pripravim jaz in povabim njih. Kaj naj ti še drugega
povem kot to, da sem ti neizmerno hvaležen, da si mi poslala tako družino.« Zdaj se je Marina dokončno oddahnila.
Torej je bila korist obojestranska, je pomislila. No, natanko
o tem je govorila Meti, je pomislila. Obojestranska korist je
najlepša možna rešitev. Vsak ponudi tisto, kar ima. In prav
vsak lahko nekaj ponudi, če se le tako odloči.
VIII.
Odprtje doma je bilo veličastno. Prišli so Marinini sodelavci, prijatelji in vaščani. Prišli so tudi njeni »prostovoljci«, na
čelu s Suzano. Ko je gledala vse te ljudi, so se Marini tresle
roke. Ko je množici spregovorila, je mislila, da govora ne bo
zmogla speljati do konca.
»Največja zasluga, da ta dom danes stoji, gre moji mami.
Ona je vodila vse. Ideja je njena, izvedba pa tudi. Njen prispevek je velik na vseh področjih, predvsem na finančnem.
Očitno bi jo moral naš predsednik vlade povabiti za finančno ministrico. Bolje bi nam šlo.« Iz občinstva se je zaslišal
smeh. Ko je Marina nato povabila pred mikrofon mamo,
je le-ta odkimavala z glavo. Potem pa jo je ploskanje zbranih le privabilo.
»Nimam kaj povedati. Vse to … je moralo nastati. Moja hči
je bila glavna pobudnica tega. Še sama ni vedela, kako me
je spodbujala s svojim zgledom. Zgodbe, ki jih je slišala in
doživela, ko je z otroki več let hodila na tabore, so pustile
sled v njej, pa tudi v meni. A dokler jih nisem slišala, sem
bila za te stvari neobčutljiva. Potem pa, ko v pripovedi zaživi pred teboj otrok, z imenom in svojo življenjsko potjo,
postane vse drugačno. To se je dogajalo z mano. Res, vesela sem, da sem imela to možnost in zgradila ta lepi dom.
Marsikdo take možnosti nima. Toda, vsi imamo vsaj eno
možnost. Vas zanima, kakšno?« je mama pogledala naokoli. Navzoči so prikimali.
»Vsi imamo možnost, da vedno vidimo še nekoga. Ni treba videti deset ljudi okoli sebe. Če vidiš enega in mu pomagaš, ko potrebuje pomoč, boš naredil vse. To je dovolj.«
Potem je mama ljudem pomahala in odšla k Marini in Andreju, ki sta ji močno ploskala. Bučen aplavz se je zdaj razlegel po vsem hribu. Sledil je ogled doma, nato pa druženje ob hrani in glasbi.
»Se sploh zavedaš, kakšno mamo imaš?« jo je malo kasneje
vprašal Andrej, ko sta se sprehajala v bližnji okolici. V daljavi je bilo slišati glasbo in prepevanje.
»Res je enkratna,« je odvrnila Marina.
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»Kolikokrat sem pomislil, od kod ji ta moč za vse to. Ne veš,
kako zelo si je želela dokončati to obnovo. Tudi fizično je
mnogo pomagala, včasih nisem mogel verjeti, da ima žena
pri teh letih lahko še toliko moči v rokah.«
»Ne vem, od kod ji vsa ta energija,« se je nasmehnila Marina.
»Mislim, da vem.« Marina ga je vprašujoče pogledala.
»Pred seboj je imela le en cilj, to je ustreči tebi. Na vsak način jo je gnalo nekaj, kar je bilo povezano s teboj. Skoraj ni
izustila stavka, v katerem ne bi bila omenjena ti. Včasih nisem mogel dojeti, da je to sploh mogoče.«
»Marsikaj se je dogajalo v najinem skupnem življenju v preteklosti. Mislim, da je hotela sama pri sebi neke stvari popraviti
in urediti. Očitno ji je to dajalo moč in zalet za to obnovo,« je
odvrnila Marina. Andrej je prikimal in jo pogledal izpod čela.
»Kaj je?«
»Nič, le opazujem te,« je odvrnil. Marina se je nasmehnila sama pri sebi. Mamo si že osvojil, mar nameravaš zdaj
še mene, je pomislila. A v tistem je do nje že prišel David.
»Hej, kje si, iskal sem te?« je veselo pozdravil Marino, potem pa še Andreja. Andrej se je hitro poslovil in odšel.
»Kaj pa je zdaj to?« jo je David vprašujoče pogledal, Marina
pa je skomignila z rameni. Potem jo je David odločno objel
in tokrat se Marina ni izmaknila njegovemu objemu. Kot bi
ji zdaj, ko se je mamina skrivnost razjasnila, nenadoma njegova bližina spet začela ugajati. Je bilo to mogoče? Ni važno,
je pomislila in se Davidu nežno nasmehnila.
»Življenje je navsezadnje res lepo, kajne?« mu je tiho zašepetala. Začudeni David ji je prikimal in jo močneje objel,
potem pa stisnil k sebi in poljubil. Ta poljub je bil znamenje, da se njuna ljubezen spet vrača na prvi tir.

gel vsega pojesti,« je smeje odvrnil. Kosilo je bilo izvrstno,
sta pritrjevala Marina in Andrej.
»Vedno je bolje, če je skuhano za več ljudi,« je mama skromno odgovarjala. Pogovor je nanesel o tem in onem, vmes
so se že preselili na udobnejše stole in srkali kavo. Zunaj se
je razbesnela nevihta in stare ter visoke lipe so se močno
pozibavale v vetru.
»Mislim, da je zdaj čas, da ti nekaj poveva,« je potem, ko
so udobno sedeli, začela mama in pogledala Andreja. Ta je
prikimal. Marina ju je vprašujoče pogledala. Presenečenj in
razkrivanja skrivnosti je bilo v zadnjem času toliko, da se je
zdelo, da jih je dovolj za vse življenje.
»Torej, Marina, mislim, da moraš nekaj izvedeti,« je začela
mama. Čuden uvod, zelo čuden, je pomislila Marina. Iz tega ne more nastati kaj dobrega. Pogledala je Andreja, ki pa
je nepremično zrl skozi okno in odvračal pogled od nje. Brrr, kaj se dogaja, je zamrmrala.
»Torej ... Marina, tvoj pravi, biološki oče ...,« je začela mama pripovedovati, a je Marina sunkovito vstala in odmahnila z roko.
»Mama, takoj nehaj! To me niti najmanj ne zanima. Jaz imam
le enega očeta in ta žal leži na pokopališču. Prosim, da me ne
obremenjuješ več s svojim življenjem,« je odločno dejala Marina. Mama je vzdihnila in pogledala Andreja. Se nadaljuje
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Zdaj ko je bil dom odprt, sta se mama in Marina oddahnili. Ljudje so že začeli povpraševati po bivanju v domu, upokojenska društva iz bližnjih krajev so želela tam preživeti nekaj dni.
»Dom ne bo prazen,« je vzkliknila mama, ko je potrdila
prvo rezervacijo. Bila je presrečna, to je bilo videti na prvi pogled.
»Bi danes povabili Andreja na kosilo?« jo je kasneje vprašala mama.
»To bi bilo lepo,« je odvrnila Marina. Ko je prišel, je prinesel polno košaro domačih dobrot.
»Toda Andrej, povabili sva te. Nič ti ne bi bilo treba prinašati,« je presenečeno vzkliknila mama.
»Mar naj raje vržem stran? Vsega imam dovolj in preveč. Še
dobro, da je zdaj tu Ibrahimova družina, sicer bi res ne mo-
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MALO ZA ŠALO
Polž zasopihan prileze iz gozda in sreča lisico. Začudeno
ga vpraša:
»Kaj je, polžek, zakaj tako hitiš?«
Ta odgovori:
»Ne sprašuj, prišla je davčna inšpekcija.«
»Pa kaj?«
»No, saj veš, jaz imam hišo, moja žena ima hišo in tudi vsi
moji otroci imajo hiše ... Lahko si predstavljaš, kaj to pomeni.«
Lisica se zamisli in steče z njim.
Srečata štorkljo, ki presenečena vpraša lisico:
»Lisička, kam pa kam?«
»Ali nisi slišala? Po gozdu se sprehaja davčna inšpekcija!«
»In kaj zdaj?«
»No, jaz imam zelo drago krzno, moj mož ima zelo drago krzno in tudi otroci imajo zelo drago krzno ... Lahko si
predstavljaš, kaj to pomeni!«
Štorklja se zamisli, se nasmehne in reče:
»Dragi moji, razen tega ubogega gnezda nimamo nič. In
še to je zelo zamazano, grdo in poceni. Praktično brez vrednosti.«
»Polž jo pogleda in pripomni:
»Hja, štorklja ... Pol leta doma, pol leta v tujini ... Od kod
pa to?«
☺
Na kmetih so ročno obračali in sušili seno. Vsi so zagreti za delo, le sin komajda sem ter tja premakne vile. Oče se
razjezi nanj:
»Nisi vreden, da nate posije sončni žarek!«
»No, prav, grem pa ležat v senco!« reče sin.
☺
Penzionisti so igrali golf. Vsi so se pritoževali.
»Igrišče je predolgo!« je rekel prvi.
»Jame so preveč globoke!« je rekel drugi.
»Vzpetine so previsoke!« se je oglasil tretji.
Nato pa se je oglasil še najstarejši, osemdesetletni Tine:
»Če pogledamo vso zadevo še z druge plati, je še dobro, da
smo na pravi strani trave!«

Žena je obiskala moža v zaporu in mu povedala:
»Otroci kar hitro odraščajo. Vedno večji so in že so začeli spraševati!«
»Po meni?«
»Ne, kam si skril denar!«
☺
Moški je v knjigarni rekel prodajalki:
»Rad bi kupil knjigo z naslovom ,Moški, absolutni gospodar v hiši‘.«
»Žal mi je, toda pravljic pri nas ne prodajamo,« mu je odgovorila prodajalka.
☺
Dva krompirja hodita po cesti. Enega povozi avto, pa mu
reče drugi:
»Daj, pojdiva naprej, pire!«
☺
Žena možu: »Nočem trditi, da imam jaz prav, le to hočem
povedati, da se ti motiš.«
☺
Po težki prometni nesreči se je Janez zbudil v bolnišnici.
»Kje sem?« zavpije. »V nebesih?«
»Ne,« odgovori njegova žena, »jaz sem še vedno tu.«
☺
Človek pravi knjižničarki: »Sposodil bi si knjigo o načinih
samomora.«
Knjižničarka: »Ja, seveda. Kdo jo bo pa vrnil?«
☺
»Ej stari, kdo je zate največja osebnost zadnjih 100 let?«
»Tale Armstrong, brez dvoma.«
»Zakaj pa on?«
»Še sprašuješ? Da tako igraš trobento, odletiš na Luno, potem pa še sedemkrat zmagaš na Tour de France!«
☺
Po dolgi plovbi ladja pristane v luki in neki mornar se odpravi na obalo ter gre v najbližji hotel.
»Enoposteljno sobo, prosim.«
»Kakšno pa želite?«
»Takšno s pogledom na kopno.«

1301A12 – Dragi rojaki! Za Vašo SELITEV v domovino se Vam toplo priporočamo. – Naš naslov: Gebr. HORŽEN, Möbel-transporte, Herderstraße 36,
D-40721 Hilden pri Düsseldorfu. (Telefon 02 1 03 / 44562). – Informacije dobite pisno ali po telefonu v slovenščini ali nemščini.
1301B12 – Prevajamo in tolmačimo v slovenščino, iz slovenščine ter v druge jezike: uradne dokumente in listine ter poslovna, zasebna in leposlovna besedila. Za vas opravimo tudi uradne zadeve v Sloveniji. Naročila lahko oddate iz vsega sveta na naslov: info@trateschki-translation.de, tel. +497157-479166, faks: +49-7159-17827, www.trateschki-translation.de, Roman Trateški, Fröbelstr. 32, D-71272 Renningen, Germany
Oglas sme obsegati največ 50 besed. Cena oglasa je 20 EUR za enkratno objavo. Vsaka beseda od 50 dalje stane 0,50 EUR. Celoletna objava z isto vsebino je 150 EUR.
Z večkratno zaporedno objavo narašča tudi popust. Oglase sprejemamo do 5. v mesecu za naslednjo izdajo. Plačilo pri poverjenikih, slovenskih župnijah ali na uredništvu.

42

KRIŽANKA

Glasilo Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov, diakonov in pastoralnih
sodelavcev v Evropi za verska, kulturna in narodna vprašanja
Izdajatelja: Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov in Rafaelova družba • Založnik: DRUŽINA, SI-Ljubljana, p. p. 95 • Glavni urednik: Janez Pucelj, München,
Nemčija • Odgovorni urednik: Lenart Rihar, Ljubljana • Uredništvo: Rafaelova družba, Naša luč, Poljanska c. 2, SI-1000 Ljubljana, tel.: 01/438 30 50, faks: 01/438 30 55,
e-naslova: rafaelova.druzba@siol.net in jpucelj@msn.com • Uprava: Krekov trg 1, SI-1000 Ljubljana, tel. 01/360 28 28 • Jezikovni pregled: Vida Frelih
LETNA NAROČNINA (v Sloveniji): 26,95 EUR; cena izvoda: 2,45 EUR • LETNA NAROČNINA (za pošiljanje iz Slovenije): Evropska zveza 36,85 EUR • Švica 56,10
CHF • Velika Britanija 33,00 GBP • Avstralija 60,00 AUD • Kanada 57,75 CAD • ZDA 55,00 USD. V ceno je vštet 9,5 % davek na dodano vrednost in ustrezna poštnina,
ki velja za pošiljanje z navadno redno pošto. Cena za letalsko pošiljanje je 41,25 evra.
LETNA NAROČNINA PRI POVERJENIKIH: Evropska zveza 35 EUR • Švedska 315 SEK • Švica 45 CHF • Velika Britanija 28 GBP • Avstralija
53 AUD • Kanada 44 CAD • ZDA 35 USD.
Naročnino lahko plačate pri poverjenikih ali na upravi. Transakcijski račun pri NLB d. d.: 02014-0015204714, DRUŽINA, d. o. o., s pripisom za Našo luč, IBAN
SI56020140015204714, SWIFT LJBASI2X • Nove naročnike sprejemajo poverjeniki in uprava. Grafična priprava: Brane Beno, Družina, d. o. o. • Tisk: tiskano v
Sloveniji.
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ZVEZA SLOVENSKIH IZSELJENSKIH DUHOVNIKOV, DIAKONOV IN PASTORALNIH SODELAVCEV V EVROPI
A N G L I J A
SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA LONDON
62, Offley Road, LONDON SW9 OLS
T/F (*44) 020. 7735 6655
spletna stran: http://skm-london.org.uk
župnik: Stanislav Cikanek
e-naslov: cikanek@msn.com
AVSTRIJA
SLOVENSKI PASTORALNI CENTER DUNAJ
Einsiedlergasse 9-11, 1050 WIEN
T (*43) (0)1/544-25-75; F (*43) (0)1/544-25-75;
M (*43) (0)699-192-200-49
duhovnik: Branko Umek
e-naslov: info@spc-dunaj.net
spletna stran: www.spc-dunaj.net
SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA GRADEC
Mariahilferplatz 3, 8020 GRAZ
T (*43) 0316. 7131 6924
župnik: p. mag. Jože Lampret OFMConv
SLOVENSKA ŽUPNIJA PREDARLSKA
v soupravi, mag. David Taljat (glej Švica)
SLOVENSKA KAT. MISIJA SPITTAL
Drau Marienkapelle, Villacherstr., SPITTAL
župnik: mag. Jože Andolšek
Št. Primož 65, 9123 Št. Primož
T (*43) 042. 3927 19
BELGIJA, NIZOZEMSKA
IN LUKSEMBURG
SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA EISDEN
Guill. Lambertlaan 36, BE 3630 EISDEN
T/F (*32) 089. 7622 01
kontaktna oseba: Nežka Zalar,
M (*32) 472. 2682 00
e-naslov: nezka@scarlet.be
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
F R A N C I J A
DELEGATURA – AUMÔNERIE NATIONALE DES
SLOVÈNES DE FRANCE
Moulin de Thicourt 57380 THICOURT
Tel – Fax (*33) 03. 8701 0701
e-naslov: kaminjoseph@aol.com
SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA PARIZ
3, Impasse Hoche, 92320 CHATILLON
T (*33) 1 42 53 64 43,
župnik in delegat: Jože Kamin
e-naslov: kaminjoseph@aol.com
Diakon Ciril Valant: 32, rue de la Guilloire,
78720 La Celle les Bordes. Tel: 01 34 85 26 66
SLOVENSKA KAT. MISIJA MERLEBACH
14, r. du 5 Decembre, 57800 MERLEBACH
T (*33) 03. 8781 4782,
T mlin (*33) 03. 8701 0701
župnik in delegat: Jože Kamin,
e-naslov: kaminjoseph@aol.com

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA NICA
6, rue Vernier, 06000 NICE
T (*33) 4. 9388 5851, F (*33) 4. 9388 5851
župnik: Štefan Čukman
e-naslov: scukman@club-internet.fr

SLOVENSKA KAT. MISIJA MANNHEIM
Römerstrasse 32, 68259 MANNHEIM
T (*49) 0621. 285 00, F 0621. 7152 106
Spl. stran: www.skm-mannheim.de
župnik: Janez Modic
e-naslov: janez@skm-mannheim.de

HRVAŠKA
SLOVENSKA KAT. SKUPNOST ZAGREB
oskrbovana iz Slovenije. Informacije:
dekan Anton Trpin, T (*386) 07 338 00 15
Trubarjeva 1, 8310 Šentjernej
e-naslov: zupnija.sentjernej@rkc.si

SLOVENSKA KAT. MISIJA INGOLSTADT
(glej pod župnijo München)

ITALIJA
SLOVENSKA KATOLIŠKA SKUPNOST RIM
Via Appia Nuova 884, 00178 ROMA
T (*39) 06.7184 744, F 06. 712 99 910
rektor msgr. dr. Jožko Pirc
T (*39) 06.718 72 88
e-naslov: rettore@slovenik.it
SLOVENSKA KAT. SKUPNOST MILANO
cerkev Corpus Domini, ul. Canova 4
župnik: Karel Bolčina, T (*39) 0481. 21849
M (*39) 0338. 1958 889, F 0481. 5192 17
Trg sv. Andreja 1/a, 34170 Gorica/Italija
e-naslov: donkarel@tiscali.it
informacije: K. Donno, T 02. 3800 8218
NEMČIJA
KOORDINACIJA DUŠNEGA PASTIRSTVA
SLOVENCEV PO SVETU
predstavnik pri NŠK: msgr. Janez Pucelj
Liebigstr. 10, 80538 München
T (*49) 089.2193 7900, M 0173.9876 372
F (*49) 089. 2193 79016
e-naslov: jpucelj@msn.com
SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA BERLIN
Kolonnenstr. 38, 10829 BERLIN
T (*49) 030. 7845 066, T 030. 7881 924
F 030. 7883 339
spletna stran: www.skmberlin.de
župnik: Izidor Pečovnik
e-naslov: dori@skmberlin.de
SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA ESSEN
Bausemshorst 2, 45329 ESSEN
T (*49) 0201. 3641 513
T/F (*49) 0201. 3641 804
spl. stran: www.slomisija-essen.de
župnik: Alojzij Rajk
M (*49) 0173 340 82 95
e-naslov: Lrajk@hotmail.com alojzij.rajk@rkc.si
DUHOVNA OSKRBA SLOVENCEV
V NADŠKOFIJI KÖLN
duhovno oskrbo vodi g. Alojzij Rajk, Essen
SLOVENSKA KAT. ŽUPNIJA FRANKFURT
Mathildenstr. 30 a, 60599 FRANKFURT
T (*49) 069. 6365 48, F 069. 6330 7632
spletna stran: www.skg-frankfurt.de
župnik: Martin Retelj
e-naslov: martin@skg-frankfurt.de

SLOVENSKA KAT. MISIJA STUTTGART
Stafflenbergstr. 64, 70184 STUTTGART
T (*49) 0711. 2328 91, M 0178. 4417 675
F (*49) 0711. 2361 331
spletna stran: 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
T (glej Augsburg)
župnik: Roman Kutin (glej Augsburg)
SLOVENSKA KAT. ŽUPNIJA MÜNCHEN
Liebigstr. 10, 80538 MÜNCHEN
T (*49) 089. 2219 41, F 089. 2193 79016
e-naslov: slowenischsprachige-mission.
muenchen@erzbistum-muenchen.de
tajnica in pastoralna sodelavka: Barbara Alič
spletna stran: 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
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
spletna stran: http://www.slovenskamisija.se/
župnik: Zvone Podvinski
e-naslov: zvone@kristuskonungen.se;
zvone.podvinski@rkc.si
ŠVICA-LIECHTENSTEIN
SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA
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

RAFAELOVA DRUŽBA, Naša luč, Poljanska 2, SI-1000 Ljubljana, tel. (+386) 1 438 30 50, faks (+386) 1 438 30 55, e-naslov:
rafaelova.druzba@siol.net, http://rafaelova-druzba.rkc.si • Poslovni račun pri NLB d.d.: 02014-0253581535, voditelj: Lenart Rihar

Svete maše za domovino v Stuttgartu in pri kulturnih društvih

Sveta maša v naravi za domovino pri SKPD Mura
Bönnigheim

Sveta maša za domovino na Kalkofnu

Zbrano občestvo pri kulturnem programu na vrtu
Slovenskega doma

Gospa Marija Mrgole pri branju božje besede

Gospa Milena Movrin z župnikom
Alešem pred kapelo Slovenskega doma

Med pridigo na Kalkofnu

Julia Kola bere recitacijo na kulturnem programu.

