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Slovesnost ob 1700-letnici Milanskega edikta v Nišu
 

Romarji iz Mužlje, Zrenjanina, 
Belega Blata in Novega Bečeja so se 
po prihodu v Niš napotili peš na sta-
dion Čair.

Na tribuni so romarji, med njimi tudi Slovenci.

Prošnje za vse potrebe in prinašanje 
darov

Kardinal Angelo Scola in nadškof Stanislav Hočevar po 
sv. maši

Predstavniki češke manjšine iz 
Vojvodine so prišli v narodnih no-
šah.

Milanski kardinal Scola in beograj-
ski metropolit, Stanislav Hočevar, 
dajeta intervju za časnikarje.

Škofje se vračajo s somaševanja, po-
kriti z značilnimi mitrami - zlasti so 
opazne mitre v obliki krone pri ško-
fih grkokatolikih.

Skavti iz Vojvodine so skrbeli za red 
in oskrbo z vodo, obenem pa so bili 
kot častna straža med mašo.

Na stadionu Čair v ospredju orkester, nato procesija kar-
dinalov, škofov in duhovnikov

Navdušena množica pozdravlja kardinale in škofe.



»Kje je moj mili dom?«

Zaradi mnogih vzrokov so se lju-
dje že od nekdaj selili in preselje-
vali ter našli dom na tujem. Pred 
očmi imamo lahko starozavezno 
judovsko ljudstvo ali njegove po-
sameznike in manjše skupine, ki so se selili zaradi božjih obljub in 
napovedi, vojn, begunstva in suženjstva ter gospodarskih ciljev. Mi-
sijonsko delo apostola Pavla to samo potrjuje in osvetljuje. Mnogi 
vojaki so v vojnah padli, marsi kdo pa se je po vojni naselil v tujem 
kraju. Tudi marsikateri romar v Kelmorajn ali Kompostelo je našel 
dom in potem tudi grob v tujini.
Pri izseljevanju našega naroda stopata pred oči predvsem zadnji 
dve stoletji, ko so se pripadniki našega naroda razselili na prehodu 
iz 19. v 20. stoletje predvsem zaradi gospodarskih vzrokov. Sledila je 
prva svetovna vojna in čas po njej, ko je nastopila gospodarska kri-
za in močan val izseljevanja. Druga svetovna vojna in čas po njej 
je prinesel množico političnih beguncev in izseljencev, njim pa so 
kmalu v šestdesetih letih sledili politično-ekonomski zdomci (pred-
vsem po Evropi), ki pa vedno bolj postajajo izseljenci. In če je slo-
venska osamosvojitev in samostojnost vzbudila upanje, da se bodo 
sinovi in hčere slovenske matere iz sveta vračali domov, nam izselje-
vanje zadnjih nekaj let sporoča nekaj povsem drugega. Zopet se po-
navlja zgodba izseljevanja iz preteklih 150 let: na eni strani privlač-
nost tujega sveta in želja dobiti izkušnjo v drugačnem okolju, na 
drugi pa predvsem iskanje dela ter temeljnih pogojev za življenje. 
Ta sedanji val izseljevanja pa ima tudi politični pridih: gospodar-
sko-politične razmere v domovini mnoge, ne samo starejše, vedno 
bolj spominjajo na čase neke druge države, ki je ni več, a mnogi do-
ma po njej hrepenijo in delujejo tako, da bi se čim prej vrnila. Že 
kar nekaj ljudi mi je v zadnjem času povedalo, da so se iz Sloveni-
je izselili in se vrnili nazaj, kjer so desetletja živeli, delali in si pri-
služili pokojnino. Zakaj? Ker so jih politične in gospodarske raz-
mere doma močno razočarale. Še bolj boleče pa so izjave mladih 
izobraženih, ki zapuščajo Slovenijo, ker v njej v zadnjih letih ne 
najdejo ne delovnega mesta ne primernega optimizma in vzduš-
ja za bodočnost. 
»... tamkaj v Vestfaliji so nam izginili, več ne doseže jih naše oko.« 
Ali bodo Župančičeve besede danes koga zabolele?

Martin Retelj 
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Delam z veseljem 
Pogovor z Alojzem Letonjem – 1. del 

Naš sogovornik je g. Lojze Letonja CM. Kaj pomeni CM?

To je okrajšava za Misijonsko družbo, ki jo je ustanovil sv. 
Vincencij Pavelski. 

Člani se ne imenujete patri?

Rečemo enostavno gospod ali pa kar po imenu. Tako je pri 
nas. Drugod so drugačne navade. Na Francoskem vsem re-
čejo ‚pere‘, pri nas pa tako. Na francosko govorečem Mada-
gaskarju je vsak duhovnik ‚mon pere‘. Pri nas pa to ne gre. 

Misijonska družba je kongregacija, družba, ni pa redov-
na skupnost. 

Da, tako je, to je Misijonska družba, imenovana tudi laza-
risti. 

Kdo je ta mož Lojze Letonja? Od kod in iz kakšne dru-
žine si?

Doma sem iz župnije Žetale v Halozah. Naša družina je bi-
la številna. Sedem otrok nas je, jaz sem najmlajši. In od teh 
sedmih smo trije Bogu posvečene osebe. Brat Franc je du-
hovnik za slovenske izseljence v Montrealu v Kanadi, sestra 
Roberta pa je trenutno v Ljubljani v Štepanji vasi. Pripada 
redu Marijinih sester. Potem pa je še en brat, ki se je tudi 
nekoliko posvetil Bogu v tem, da je bil 20 let laiški misijo-
nar na Madagaskarju. 

Drugi so pa v domovini?

Vsi drugi so doma, imajo družine in so seveda odrasli in sa-
mostojni, saj sem že jaz kot najmlajši star 60 let. 

Odločil si se za vstop k lazaristom. Kaj te je nagnilo k 
temu, kje so korenine tvojega duhovnega poklica? 

Do duhovnega poklica sam prišel nekako po navadni po-
ti, po nekem redosledu duhovnega življenja v družini. Nič 
pretresljivega ni bilo, da bi lahko rekel, da sem se odločil za-
radi nekega izrednega dogodka ali doživetja. V domači dru-
žini je bilo krščansko življenje in potem, ko je prišlo do od-
ločanja o življenju, sem si rekel, tudi jaz grem v semenišče. 
Tam je že bil moj brat. 

Katero semenišče?

Odšel sem v Zagreb, kjer je bilo malo semenišče Misijonske 
družbe. To je bila srednja šola, usmerjena k lazaristom. Ta-

ko sem v Zagrebu končal to versko srednjo šolo. Bila je pri 
minoritih, tako sem bil tedaj skupaj z nekaterimi sedanji-
mi minoriti in se poznamo iz tistih let. 

In po maturi?
Po maturi sem šel v noviciat v Beograd. Tam je bila v novi-
ciatu večina sobratov iz naše skupnosti. Takoj po vojni, ko 
se je skupnost lazaristov obnovila, so bili prvi v noviciatu 
v Beogradu sobratje Devetak, Rok Gajšek, Anton Stres in 
drugi. V noviciatu je bil takrat ravnatelj g. Lavrič. Mineva 
že 42 let, kar sem vstopil v Misijonsko družbo. 

V Beogradu je bila tudi skupnost sester usmiljenk?
Da, tam je bila močna skupnost ženske veje Misijonske 
družbe. Ko so te sestre izgubile možnost zaposlitve v Lju-
bljani, so se preselile v Beograd, kjer pa so lahko delale v bol-
nicah. Obstajala pa je tam skupnost že od konca prve sve-
tovne vojne, tako so imele kam priti. In tudi potrebovali so 
jih. Takrat so se začele ustanavljati katoliške župnije, nastala 
je škofija in lazaristi so sprejeli kar nekaj teh nalog v Srbiji. 
Po noviciatu pa sem se vrnil v Ljubljano, študiral na Teolo-
ški fakulteti in leta 1978 prejel duhovniško posvečenje. Bo-
goslovci smo stanovali v skupnosti na Maistrovi,  po posve-
čenju pa sem šel v Šentjakob ob Savi. Tam je bilo tudi kakih 
deset fantov v malem semenišču, ki so hodili na Poljansko 
gimnazijo v Ljubljani. 

Lojze Letonja
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To je bilo tvoje kaplansko mesto? 
Tam sem bil kaplan štiri leta, potem pa sem bil premeščen 
in sem sprejel nalogo župnijskega upravitelja pri Sv. Jožefu 
v Celju. To je bilo leta 1972 in ostal sem tam do leta 1975. 
Takrat sem se dokončno odločil, da grem v misijone in sem 
šel najprej na priprave v Pariz. Izpopolnjeval sem predvsem 
francoščino in potem leta 1985 odšel na Madagaskar. 

Misijonska zavest in poslanstvo je vključena že v vzgoj-
nem procesu lazaristov?
Da, lazaristi imamo napotilo v misijonsko dejavnost. To 
so misijoni po župnijah in pa misijonske naloge v deže-
lah, kjer se evangelij šele oznanja in utrjuje versko življenje. 

Zakaj si izbral Madagaskar?
Na Madagaskarju je bila že skupina naših misijonarjev in 
se je zdelo, da je dobro in koristno, če je na delu neka večja 
skupina misijonarjev. Tako sem prišel že v utečeno in or-
ganizirano delo. 

Kje si začel delovati?
Dobrega pol leta sem bil v nekem kraju na visoki planoti 
Ambušči, kjer smo bili vsi novi misijonarji iz raznih dežel 
in različnih redovnih skupnosti v šoli malgaškega jezika. 
Potem pa sem prišel na postojanko v južnem delu države 
v škofiji Farafangana, kjer je delovalo več slovenskih mi-

sijonarjev. Pokrajina leži na jugovzhodnem delu otoka ob 
Atlantskem oceanu. 

Madagaskar je velik otok.

Država meri okrog 500 tisoč km2, škofija Farafangana pa 
približno kot Slovenija. 

Kako si začel?

Na tem mestu so bili prej že Francozi, od Slovencev je bil 
tam g. Cikanek v Ranomeni in Medungi. Potem sta bila tam 
dva duhovnika mariborske škofije Kraner in Gider. Tam je 
bil tudi Rok Gajšek. Ko sem prišel, pa je bil tam Klemen 
Štolcar. Z njim sem začel svoje misijonsko delovanje na Ma-
dagaskarju. Klemen je bil sicer škofijski duhovnik, vendar 
tam nismo stremeli k temu, da bi bili lazaristi skupaj. Kakor 
so bile potrebe in s komerkoli od misijonarjev smo sode-
lovali. Vendar se je zdelo pametno, da smo Slovenci skupaj. 
Takrat je bila na Klemenovem področju potrebna okrepitev 
in sem bil dodeljen v Ranomeno.  

Predstavi nam misijonarjevo delo. 

Delo je potekalo v nekem ritmu obiskov podružnic. Bilo 
jih je okrog deset. Zbirali smo ljudi in ostali med njimi ne-
kaj dni ter jim govorili. Navadno je bila z menoj tudi kate-
ra od redovnic in domačin, ki je že bil katoličan. Najbolje 
je bilo, če je bil ta človek prav iz tega kraja, ki so ga ljudje 
poznali. On nas je vodil, ker je poznal kraje. Nekaj teh po-
stojank je bilo že dlje časa oskrbovanih in so imele že svo-
je prostore za bivanje. Nekatere so imele že cerkvico, stav-
bo iz naravnih in tam običajnih materialov, kakor so ljudje 
gradili svoje hiše. Glavno gradivo je neko drevo, ki ga ime-
nujejo ravinala, to pomeni potnikovo drevo. Drevo so po-
drli in prerezali na dvoje po dolgem. Notranja srž je mehka Madagaskar - pot na novo mašo (tri dni hoda) leta 1990

Turneja z motorji po Madagaskarju - Klemen Štolcar in 
Lojze Letonja, avgust 1989
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in so jo odstranili. Ostal je dobra dva centimetra debel tr-
di obod. Tega so obtežili, da se je zravnalo in nastala je ne-
kakšna deska. To je služilo za stene. Drevo ima dolge liste, 
ki so jih uporabili za strešno kritino. Nekaj podobnega kot 
nekdaj pri nas slamnata streha, da je voda odtekala. 

Kaj pa konstrukcija hiše?
Vse je bilo iz lesa. Prinesli so iz gozda okrog 10 cm debele 
kole. Zabili so jih v zemljo in povezali med seboj, nanje pa 
pritrdili deske za stene in na streho razporedili liste. 

Kako potekajo srečanja z ljudmi na terenu?
V taki kolibi so se ljudje posedli kar po tleh. Tak je običaj in 
povsem normalno. Ponekod pa so imeli že preproge po tleh 
ali pa so nanosili kamne, ki so služili za stole. Imeli pa smo 
tudi že bolj urejene prostore, ki bi jim lahko rekel že cerkvi-
ce, kjer so bila tla že utrjena in celo zabetonirana. 

Če prav razumem, so to bolj obmorski kraji? 
Da, največ ob obali, vendar tudi v notranjost dežele, ka-
kšnih 50 km daleč v celino, je segala naša fara. 

Kako ste premagovali razdalje?
Kjer so bila pota, smo se peljali z motorjem ali terencem. Na 
podružnice pa je bilo treba navadno peš. 

Javnega prevoza ni?
Ni možno, saj ni cest, ni udelanih poti. Do nekaterih podru-
žnic pa smo lahko potovali s čolnom. 

Skupnosti na terenu so precej različne, kajne?
Da. Nekatere so bile dokaj dobro organizirane. To so sku-
pnosti že krščenih, med katere pa vsakokrat pridejo tudi 
novi interesenti. Ti so povabljeni k razlagam krščanskega 
nauka. In se jih udeležujejo. 

Kako pa ste obveščali ali vabili ljudi? 
Bivanje v taki skupnosti smo vedno izkoristili tudi za obi-
ske po domovih. Prihajali pa so tudi sami, ker so jih pova-
bili že krščeni domačini. Vsaka skupnost ima enega odgo-
vornega, ki ga imenujemo katehist. On je vodja skupnosti. 
To niso posebej izobraženi ljudje, ampak enostavno doma-
čini, ki so bili že dokaj dobro vpeljani v življenje po evan-
geliju. Je pa že tedaj obstajala na ravni škofije tudi katehet-
ska šola, kamor so prihajali katehisti enkrat na leto za en ali 
dva meseca na tečaj. 

Torej načrtno izobraževanje?
Izobraževanje in oblikovanje laikov za duhovno vodstvo in 
osnove pedagoških vrlin. Srečanja katehistov so bila tudi na 

glavni postojanki. Nekaj dni so bili skupaj, da so poročali, 

kaj se dogaja na terenu in s kakšnimi vprašanji se srečuje-

jo. Tu smo jim razlagali predvsem obredje in pomen obre-

dnih znamenj. Praktično smo obravnavali z njimi nedeljska 

bogoslužja za prihodnji čas lepo po vrsti, ves razpored ma-

še in pa od nedelje do nedelje in za bogoslužne praznike. 

Ali so tudi druge skupine sodelavcev pri bogoslužju, ka-

kor jih poznamo tu: pevski zbor, bralci, ministranti ...?

Ljudje tam radi pojejo in ni treba zbora, vsi pojejo. V tem 

jim na začetku niti nisem mogel pomagati zaradi slabega 

znanja malgaščine. Ljudje pa so se hitro navadili novih be-

sedil in so takoj brez posebne težave peli. Petje je seveda v 

njihovem domačem načinu in v njihovem jeziku. 

Delal si na podeželju, večjih mest ni bilo v fari?

Bolj ali manj so to vasi, večje in manjše. Ljudje tam živijo v 

svojem svetu in na svoj način. So pa ponekod že imeli va-

ške šole, zgrajene na enak način, kakor sem opisoval. Taki 

so domovi, takšne so vse skupne zgradbe. Sem in tja pa so 

bile v šolah tudi že klopi in šolske mizice. 

Šolstvo se torej polagoma organizira?

Država to predpisuje za vse področje in večji kraji imajo šo-

le. Kako in kaj se uči, pa je seveda drugo vprašanje. Ves čas 

mojega bivanja nisem zaznal nobene šolske nadzorne služ-

be. Kakovost  šole je bila prepuščena učitelju. V našem kra-

ju pa so imele privatno šolo tudi naše sestre usmiljenke. V 

tej šoli je bil nivo seveda precej drugačen. V mestu Vanga-

indrano pa je bila v rokah naših sester celotna in sodobna 

šola, ki pa nikakor ni mogla sprejeti vseh otrok, ki so želeli 

vpis. Bila pa je dobro usposobljena in kdor je končal to šo-

lo, je imel vrata odprta za nadaljnje izobraževanje, če je le 

Ambila (Madagaskar) ob posvetitvi cerkve: J. Adamič, 
škof Ch. R. Rakotonirina, Lojze Letonja leta 1998
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želel in finančno zmogel. Ta mladina je šla naprej na sre-
dnje šole v večja mesta. 

Kakšno znanje pa je dala vaška šola?
Pisanje, branje, sem in tja še kaj drugega. 

Koliko časa si deloval na Madagaskarju?
13 let sem bil tam. 6 let na tej prvi fari v Ranomeni in Me-
dungi. Potem smo se malo zamenjali. Slovenci smo sami 
prosili škofa, da nas je malo preselil. Odšel sem bolj na se-
ver škofije v mesto Manahara. Župnija je segala od tega me-
sta na sever z desetimi podružnicami. Tam smo začeli gra-
diti tudi novo cerkev in prav lepo nam je uspelo. 

Je bila to zidana stavba?
Seveda, velike cerkve se tudi tam gradijo z zidavo. Gradbeni 
material je bil predvsem kamen. Tam sem bil župnik in sem 
nosil vso odgovornost novogradnje. Župnija je bila ob In-
dijskem oceanu in sem bival res na lepem kraju ob morju. 

Kaj je bilo tam tako prijetno?
Tam je bila zame odlična klima. Šum morja s tistega širne-
ga oceana, ki se je pri nas naslanjal na kopno, je bil kot pri-
jetna melodija, ki enostavno nikoli ni utihnila. To je bilo za-
me tako prijetno šumenje, ki me je pomirjalo in me zavilo 
v počitek. Nikjer drugje nisem spal tako mirno kakor tam. 

Blagodejna narava ob trdem delu.
Gradnja cerkve je bila res zahtevna, pa je vendar šlo vse po 
planu. Prej ko v dveh letih smo postavili cerkev od temeljev 
do strehe in opremo. Ko je bila cerkev posvečena, pa sem se 
poslovil od Madagaskarja. To je bilo leta 1998. 

Cela fara pa v jok in stok?
Slovo je poteklo kar normalno. Rekel sem jim: z veseljem 
sem prišel, z veseljem sem delal in bival med vami, z vese-
ljem odhajam na novo delovno mesto. 

Kako je prišlo do te spremembe? 
Seveda je odločitev imela neko ozadje, in to s precej dol-
gim repom. Naš generalni predstojnik je že daljši čas pred 
tem napisal vsem članom družbe pismo in v njem predsta-
vil postojanke po vsem svetu, od koder so prišle prošnje za 
pomoč. Vsi smo prejeli to pismo in vsakemu je bilo prepu-
ščeno, da se odloči za neko področje ali pa ostane na svo-
jem mestu. Med deželami je bila tudi Albanija, Rusija, Bo-
livija, kjer je pred kratkim umrl naš sobrat Pavlič, nadalje 
Mozambik, Salomonovi otoki ... Ob branju pisma me je pre-
šinilo, da sem še dokaj mlad in bi lahko šel še kam drugam. 

Napisal sem pismo generalu in ker ni bilo posebej omenje-
no, ga nisem poslal tudi vizitatorju. Zapisal sem, da bi šel v 
Albanijo in sem razlagal, da sem se z Albanci že prej sreče-
val (tistimi s Kosova seveda) in da znam že kakšno besedo. 

To je bilo leta 1998?
Ne, nekaj let prej. Leta 1994 sem imel dopust in sem bil pre-
pričan, da se ne bom vrnil na Madagaskar. Odšel bi kar na-
prej na novo delo. Pa dobim pismo generala, naj se še kar 
vrnem nazaj v Afriko. Treba se je bilo na hitro prilagoditi 
razmeram, kakor se obrne. Nekdo se je prijavil in takoj od-
šel, drugemu se je pa zadeva nekoliko zamaknila. Nekaj dni 
kasneje mi je malgaški vizitator, ki je bil tisti čas tudi doma 
v Sloveniji, omenil, da mu je generalni napisal, da je nastala 
sprememba in da nekoga išče za Rusijo. In je še pripomnil, 
da bom že zvedel, če je mislil name. Tako sem se vrnil v 
Afriko in v tistem času smo gradili cerkev, o kateri sem go-
voril. Proti koncu gradnje se je pa uresničilo, kar je bilo na-
črtovano. General me je ponovno vprašal, če sem še tistega 
mnenja in če sprejmem Rusijo. Potrdil sem mu. 
Tako sem prišel leta 1998 spet na dopust in v času od ju-
lija do oktobra se je vse uredilo s papirji in sem odpoto-
val v Rusijo. 

Kam so te poslali?
Na Ural. Iz Zagreba z vlakom do Moskve, 53 ur vožnje. Po-
tem pa naprej spet z vlakom, 33 ur vožnje na Ural. In nato 
še en dan vožnje do Novosibirska, kjer je sedež škofije. Ta-
krat je bila še apostolska administratura. 

Novosibirsk je sredi Sibirije?
Res je, sredi Dsibirije, ogromne dežele in tam je škofijski 
sedež. Novosibirsk je industrijsko mesto in njegova silhu-
eta je sto dimnikov, ki puhajo dnevno v ozračje tone ra-

Smučar na Uralu januarja 2000
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znobarvnih dimov. Vsi so brez filtrov in temu primeren je 
tam zrak. 

Kakšna industrija?
Največ je rudnikov premoga. V mestu pa je vrsta tovarn za 
predelavo v različne derivate, ki jih potrebuje industrija po 
vsej državi. Druga ogromna veja je matalurgija, ki spet po 
svoje kuha in peče železno rudo in druge rudnine. Sama 
težka industrija. So pa tudi tovarne končnih izdelkov,  kot 
so železniški vagoni in težki delovni stroji. 

V tem okolju si se posvetil novemu delu. Kako se je 
začelo?
Ni bilo še delo, tu je bil samo postanek. Pogovoril sem se 
s škofom in ostal nekaj mesecev, da bi se privadil ruščini. 
Hodil sem na tečaj in spoznaval razmere. Stanoval sem na 
škofiji. Pomagali so mi, da sem kolikor toliko na hitro spo-
znal rusko slovnico in vadil izgovorjavo. Škof je ruski Ne-
mec iz Kazahstana. 

Torej, najprej šola?
V Novosibirsku nisem deloval v pastorali. Samo somaševal 
sem. Za božič sem šel na pomoč še malo bolj na sever, ka-
kšnih 500 km ob reki Ob po postojankah, kjer so se zbirale 
majhne skupine vernikov. Z duhovnikom sva obiskala veli-
ko posameznikov in družin. 

Katoličanov ni veliko?
Zelo so raztreseni po tistem ogromnem področju in po ra-
znih krajih. 

To najbrž niso Rusi?
Rusi so seveda pravoslavni. Katoličani pa so potomci Nem-
cev, Poljakov, Litvancev in drugih narodov. 

Razseljeni ljudje?
Da. Vendar je treba povedati, da so v Rusiji selili vse ljudi, 
domačine in tujce, ne glede na vero. Povsem običajne zgod-
be ljudi so, da so živeli nekaj časa tu, odšli drugam, kamor 
so jih oblasti pošiljale zaradi dela ali česarkoli drugega. 

Strnjena skupnost so samo pravoslavci?
Pravi Rusi so pravoslavci in so strnjena skupnost. Drugih 
takih pa skoraj ni. Edino Nemci so bili nekdaj strnjena sku-
pnost, saj so imeli celo svojo saratovsko republiko. Bili so 
neka etnija, ki je imela urejeno tudi svojo versko struktu-
ro. Evangeličani in katoličani so imeli svojo škofijo, dokler 
ni prišel komunizem. 

Sovjetska zveza je preseljevala na milijone ljudi, nikoli 
pa ni imela migracijskega problema, pravijo analitiki. 
Tako je to v Rusiji. Zaradi tega ni razpoznavnih nobenih 
etničnih skupin, ki bi se mogle organizirati in vzpostavi-
ti svoje življenje. Človek je živel v Moskvi, odšel na Daljni 
vzhod, bil premeščen v Ukrajino in sedaj živi na Uralu. To 
so povsem običajne zgodbe. Poljake so načrtno selili iz Be-
lorusije in Ukrajine v Sibirijo in na Vzhod. To je bila poli-
tična volja pa tudi potreba nastajanja velikih industrijskih 
mest na nekdaj povsem neobljudeni Sibiriji. Tako so prak-
ticirali enakost in socializem. 

Kje si pa potem začel pastoralno delo?
Ko sem se malo naučil rusko, sem šel nazaj na Ural. Škof 
me je dodelil na postojanko Nižni Tagil in severni predel od 
tega središča ob Uralu navzgor vse do Severnega morja. Po-
dročje je raztegnjeno skoraj 3000 km proti severu. Odprli 
smo na tem najsevernejšem področju dve manjši postojan-
ki Uralsk in Krasnoturinsk. Tu sem deloval največ. 

Pogovor vodil J. P.

Nižni Tagil (Rusija) ob srečanju z abrahamom 2003

Na meji med Evropo in Azijo (Rusija) s sobratom 
Ovtarjem in sestrami usmiljenkami leta 2002
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Gospod, 

pomnoži nam vero!

Jesenska pastoralna konferenca 
slovenskih izseljenskih duhovnikov, 
diakonov in pastoralnih sodelavcev 
v letu vere

Od ponedeljka, 14., do petka, 18. oktobra, je v hiši moli-
tve Marienfried v Pfeffnhofnu, nedaleč od Ulma v Nemči-
ji, potekalo že 113. srečanje Zveze slovenskih izseljenskih 
duhovnikov, diakonov in pastoralnih sodelavcev, ki delu-
jejo v Evropi. Srečujejo se dvakrat na leto, na spomladan-
ski in na jesenski konferenci. Dvajset zbranih članov Zveze 
se je tokrat osredotočilo na izziv, ki ga je pred nas postavi-
lo leto vere. 
Gospod, pomnoži nam vero, so apostoli prosili Jezusa. Ta-
ko so v molitvi, dnevnem obhajanju evharistije, z molitvi-
jo brevirja in izmenjavo svojih pastoralnih izkušenj prosili 
Jezusa tudi misijonarji velikih razdalj, od prostrane Šved-
ske, otoške Anglije, na široko razgrnjene Francije in Nem-
čije, gorate Švice in Avstrije, treh enot Beneluksa, vse tja do 
Srbije, od koder se je tokrat pridružil lazarist Lojze Letonja. 
Navzoči so z zanimanjem prisluhnili poročilu o 1700-letni-
ci Milanskega edikta, ki so ga katoličani in pravoslavni ob-
hajali v Nišu, rojstnem kraju cesarja Konstantina. 
V tem smislu je leto vere, ki želi poglobiti našo vero in 
vzpodbuditi kristjane k pričevanju za evangelij, dobra pro-
gramska izbira in izziv v času pluraliz-
ma kultur, ver, običajev, navad. Je klic 
k odkrivanju lastne identitete. Name-
sto predavanja so udeleženci prebrali 
tekst kardinala Franca Rodeta, ki je bil 
objavljen v Cerkvi v sedanjem svetu: 
Cerkev je vedno potrebna prenove. V ži-
vahni izmenjavi mnenj je prišlo do iz-
raza, da smo, tako ali drugače, zavezani 
določeni podobi Cerkve, ki si jo izobli-
kujemo preko vzgoje, študija, okolja, 
medijskih informacij in na podlagi la-
stnega pastoralnega izkustva.
Široka paleta, ki jo ponuja misijonsko 
delo v Evropi, se je kar sama razprla, 
tako so udeleženci pastoralne konfe-
rence razmišljali o petih zornih kotih, 

s katerimi lahko gledamo na Cerkev. K temu nas je spodbu-
dil novi in najmlajši član Zveze, mladi duhovnik Alek Zwit-
ter, ki je kot doktorant prevzel pastoralno oskrbo slovenske 
skupnosti v Parizu. V Sloveniji in med Slovenci je največ-
krat prevladujoča Cerkev kot institucija, kar je še tipično tri-
dentinski model Cerkve. Cerkev je tudi skupnost, ta komu-
nitarni model, ki vključuje tudi laike, je v Evropi že deloma 
uresničen, v naših slovenskih skupnostih pa manj. Cerkev 
je zakrament združenja ljudi z Bogom. Ta model Cerkve, ki 
vključuje ne le horizontalni, to je komunitarni vidik, ovre-
dnoti vertikalno razsežnost: Cerkev je najprej dar od Bo-
ga in kot taka lahko zares povezuje ljudi. Cerkev je nadalje 
oznanjevalka Besede življenja; ta razsežnost je uspešno ure-
sničena v raznih duhovnih gibanjih. Končno pa je Cerkev 
tudi služabnica, v službi človeka in človeštva. Sedanji papež 
Frančišek poskuša ovrednotiti ta zadnji vidik, ki je zelo ak-
tualen in na nek način uresničuje vizijo Cerkve drugega va-
tikanskega koncila. Vlogi in pomenu papeža Frančiška za 
naš čas je bilo na konferenci posvečeno veliko pozornosti.
Ob koncu tega zapisa me navdaja Pavlova misel, ki jo je za-
pisal v drugem pismu Timoteju: »Dober boj sem dobojeval, 
tek dokončal, vero ohranil« (2 Tim 4,7). Sveti Pavel, ki je bil 
vedno na poti, te besede izgovarja še danes, po tisočih in ti-
sočih kilometrih, ki jih slovenski misijonarji evropskih raz-
dalj prevozijo dan za dnem in teden za tednom, da rojake 
opogumljajo v veri, jih bodrijo v boju za preživetje in ob-
stanek, jim poskušajo vlivati pogum in veselje do življenja, 
do pripadnosti krščanski veri in slovenskim koreninam.

Zvone Štrubelj 

Izseljenski duhovniki, zbrani na konferenci v Nemčiji
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Kdor ni skušan, ni preizkušen; kdor 
ni preizkušen, ne napreduje.

sv. Avguštin

Ebolizem 
imenujemo molitev, ki jo pri sveti 
maši molimo takoj po očenašu. 
Glasi se:
Reši nas, Gospod, vsemogočni Oče, 
vsega hudega in podari nam mir v 
naših dneh, usmiljeno pomagaj, da 

bomo vedno živeli brez greha, in 
varuj nas vsakega nemira, ko polni 
blaženega upanja pričakujemo prihod 
našega odrešenika Jezusa Kristusa.

mašna liturgija

Vemo, da smo iz Boga in da ves svet 
tiči v zlu.

1 Jn 5,19

Zato prešini me, o Bog, zaneti mi 
večni, žarki ogenj v dnu srca. 

Dragotin Kette, 

slovenski pesnik

526. Kaj je mišljeno v prošnji »reši nas hudega«?
Z besedo »hudo/zlo« v očenašu ni mišljena negativna duhovna moč 

ali energija, ampak hudobija v osebi, hudobec, ki ga Sveto pismo 
pozna tudi pod imenom skušnjavec, oče laži, satan ali hudič.

Nihče ne bo tajil, da ima zlo v svetu uničujočo moč, da smo vsi ljudje 
obdani s hudičevimi prišepetavanji, da v zgodovini potekajo pogosto pravi 

demonski procesi. Samo Sveto pismo imenuje te stvari po imenu: 
»Ni se nam bojevati zoper ljudi iz mesa in krvi, ampak zoper kneze in 

oblasti, zoper gospodovalce tega mračnega sveta.« 
Prošnja v očenašu, da bi bili rešeni hudega, prinaša pred Boga iz 

molivčevih ust in srca celotno bedo tega sveta in prosi za to, 
da nas Bog vsemogočni reši vsega tega zla. 

527. Zakaj končamo očenaš z »amen«?
Kristjani in judje od najstarejših časov končujejo svoje molitve 

z »amen« in s tem rečejo: 
»Da, tako bodi!« 

To je pomen te besedice. Kjer reče človek »amen«, je to 
pritrditev svojim besedam, »amen« svojemu življenju 

in svoji usodi, ki je v božjih rokah, »amen« veselju, 
ki ga ima ali pričakuje. V tej besedi se stikata nebo in zemlja 

in smo na cilju: pri ljubezni, ki nas je v začetku 
ustvarila. 

Molitev

POT MOLITVE



9

M L A D I N S K A  S T R A NM L A D I N S K A  S T R A N

Bolečina, trpljenje, stvari, ki jih ne razumemo, so spremlje-
valci našega življenja. Nikjer nismo brez njih. Trp ljenju se 
upiramo, največkrat ga težko kar tako sprej memo, kar je ra-
zumljivo. Bog nas je ustvaril za srečo in naša naravna reak-
cija je, da se vprašamo, čemu vse to. Zakaj ravno jaz? Zakaj 
ravno naš sorodnik, prijatelj ... ?
Ta vprašanja nas vznemirjajo in naganjajo, da hočemo po-
iskati krivca za svoje trpljenje. In se zgodi, da na zatožno 
klop postavimo Boga. Začnemo dvomiti o njegovi dobroti 
in ljubezni do človeka.
Toda Bog, ki je postal človek, s svojim življenjem odgovarja 
našemu sumničenju. Čeprav je vsemogočen, se je rodil kot 
eden izmed nas. Da bi se nam pridružil v vsem, kar doži-

vljamo, da bi nam poma-
gal. Mar lahko nekdo, ki 
se rodi v jaslih in pusti, 
da ga opljuvamo, žalimo, 
bičamo, križamo, pride 
na svet za to, da bi nam 
gospodo val in z nasiljem 
urejal naše zadeve? 
Jezusovo življenje je od-
govor na vprašanje, kako 
naj se odzovemo na tr-
pljenje. Tudi njemu, Bož-
jemu Sinu, je bilo hudo, 
ker je vedel, da bo trpel. 

Saj poznaš tisti znani vzklik iz Getsemanija: »Naj gre ta ke-
lih mimo mene ...« Ali pa s križa: »Moj Bog, moj Bog, zakaj 
si me zapustil?« Toda vedel je, da bo njegovo trpljenje ro-
dovitno, da ne bo vodilo v smrt, ampak v življenje v večni 
sreči za tisoče. Zato se je prepustil Očetovi volji.
Zakaj trpljenje, ne moremo nikoli zares razumeti. Ostaja 
skrivnost, eno največjih človekovih vprašanj, ki se kar na-
prej ponavlja. Zato tudi moj odgovor še zdaleč ne more bi-
ti popolnoma zadovoljiv.
Toda s sv. Pavlom lahko verujemo, da tistim, ki ljubijo Boga, 
vse pripomore k dobremu. Ko svoje trpljenje Bogu podari-
mo in mu rečemo, naj ga uporabi v dobro, to lahko rodi sa-
dove, ki si jih ne znamo predstavljati. Morda tudi spreobr-
njenje koga, ki je daleč od Boga. Trpljenje budi človeka, če 
seveda hoče, iz zagledanosti vase, iz hitenja, iz želje po čim 
večji pomembnosti, želje po čim večjem imetju (vse to lah-
ko prepoznam v sebi) in mu pove, da to še zdaleč ni vse. Da 
to ni bistveno. Da se končni odgovor na moje in tvoje hre-
penenje skriva v večnosti, kjer bo vladala popolna sreča. Sv. 
Pavel pravi: »Mi slim namreč, da se trpljenje sedanjega časa 
ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas.«
Prosi Svetega Duha, ko bereš evangelije in pisma apostolov, da 
bi v njih našla vedno več odgovorov na svoja vprašanja in ve-
dno bolj ljubila našega Boga, ki je prišel na ta svet kot človek 
in je šel na križ tudi zate in za nas vse zato, da bi vsi živeli, in 
ki je pripravljen biti z nami in pomagati v vsaki človeški stiski.

Petra

Kdo je kriv?
Če pomislim na vse trpljenje, ki ga v taki ali drugačni obliki doživljajo ljudje (razbite družine, alkohol, mamila, 
brezdomci ...), mi to zastavlja veliko vprašanj. Saj vem, da je zanj velikokrat kriv človek, toda vseeno ne morem ra-
zumeti, kakšno vlogo ima Bog pri tem.       Teja

Foto: Zvone Podvinski 

Posebno obvestilo
Spoštovani naročniki in bralci Naše luči!
V rokah imate zadnjo številko Naše luči v tem letu. To je tudi zadnja številka v tej obliki in podobi. 
V novem letu bo prisvetila Naša luč med vas v novi obleki zunaj in znotraj. Imela bo nekoliko večji format in no-
tranje strani bodo malo drugače oblikovane. Bolj pregledna bo in lažje boste našli svoje najljubše branje. Tudi čr-
ke bodo nekoliko večje in, upamo, tudi bolj prijetne za oko. 
Spremembo narekuje želja po sodobnejši obliki in z druge strani nas finančne klešče vse bolj silijo k zmanjšanju 
stroškov. Uporabiti moramo vse razpoložljive načine, da bo revija še naprej obstala. 
Prosimo vas, da nam pomagate razširiti krog naročnikov. Ponudite in priporočite Našo luč svojim prijateljem in 
znancem. 
Hvala za razumevanje in za vašo zvestobo.  Janez Pucelj, gl. urednik
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Kateri so bili tisti prelomni trenutki, 
ki so vaše kraje in ljudi najbolj zazna-
movali?
Skozi zgodovino so v naših krajih igrale 
ključno vlogo plemiške družine, ki so tu-
kaj prebivale in se ukvarjale z gospodar-
skimi dejavnostmi. Zaradi propada teh 
je nazadoval tudi čabarski kraj. Ključ-
ni prelomni trenutek, ki je dolgoročno 
oblikoval prihodnost krajev, se je zgo-
dil v 19. stoletju, ko se je začela gradnja 
železnic v tej regiji. Takrat so se furma-
ni, za katere je bil projekt grožnja za njihovo dejavnost, od-
pravili na pot na Dunaj. Izhajajoč iz ozkih interesov so pro-
sili Marijo Terezijo, da železnica ne bi peljala skozi Prezid. 
Tako je čabarsko območje za vedno ostalo odtrgano infra-
strukturno, gospodarsko, geografsko in drugače. Kraje je 
zaznamovala tudi druga svetovna vojna, med njo in po njej 
propad močnih in bogatih družin, ki so upravljale s kraji. 
In končno razpad nekdanje skupne države in nastanek me-
ja, ki jih do sedaj ni bilo. 

Kakšno je stanje duha danes? 
Vsa prej opisana dogajanja in trenutno stanje gospodar-
stva so pospeševali propadanje in nas pripeljali v trenutno 
stanje, ko živimo v lepih krajih, ampak surovih in siroma-
šnih. Ljudje smo tukaj navajeni skromno živeti, potrpe-
ti in se malo pritoževati. Težko je reči, kakšno je stanje du-
ha, saj gre za golo preživetje z zelo omejenimi naravnimi 
in finančnimi viri, z omejenimi možnostmi izobraževanja 
in zaposlovanja. Možnost izbire za karkoli, že v trgovini, je 
majhna ali je sploh ni. Srečni smo, da gredo otroci lahko v 
gimnazijo v Čabar, da imamo še vedno svojega župnika, da 
imajo ljudje službo na Hrvaškem ali v Sloveniji, kamor hodi 
večina delat in da starši lahko svojim otrokom omogočijo, 
da začnejo svoje življenje izven čabarskih krajev, na žalost. 

Kakšna in v čem je povezava s Slovenijo? Koliko prebi-
valcev se čuti Slovence?

Obmejna območja so med seboj vedno 
povezana na različne načine, predvsem 
pa kulturno in gospodarsko, zlasti če je 
ekonomska situacija pri sosedu boljša 
kot doma. Sestava prebivalstva v naših 
krajih je mešana in ljudje se večinoma 
ne opredeljujemo, ampak živimo v soži-
tju in držimo skupaj. Po uradnih podat-
kih s popisov prebivalcev se za Slovence 
vsako leto opredeljuje manj ljudi - vzrok 
temu so novo postavljene državne meje 
izpred dvajsetih let.

S čim privabiti mlade, da bi se po koncu izobraže-
vanja vrnili v svoje rojstne kraje in si tukaj ustvarili 
družine? 
Prepričana sem, da obstajajo mladi, ki bi se radi vrnili domov. 
Vzrok njihovega odhajanja je univerzalne narave, gre za ne-
zmožnost zaposlovanja določenih poklicev, s čimer se sooča-
mo že vrsto let. Možnosti za spremembe so nastale ob vsto-
pu Republike Hrvaške v EU. Menim, da bo še več možnosti, 
ko bo Hrvaška vstopila v Schengensko območje in se bomo 
lahko razvijali regionalno, ne glede na državne meje. V slo-
venskem društvu si prizadevamo spodbuditi aktivnost pri 
članih vseh starostnih skupin s podpiranjem njihovih idej, z 
izobraževanjem in povezovanjem z namenom odpiranja no-
vih vidikov. Seveda je to dolgotrajen proces, premiki pa so 
minimalni.

Katere dejavnosti pa so svetel primer sožitja dveh naro-
dov, ki bogatijo vaš prostor? 
Primer sožitja so različne oblike sodelovanja, v okviru ka-
terih se ljudje med seboj povezujejo, kot so recimo kultur-
na srečanja ob posebnih praznikih, likovne kolonije, športni 
dogodki, izobraževalni programi (sodelovanje med osnov-
nimi šolami, dopolnilni pouk slovenščine), čezmejna sode-
lovanja pri evropskih projektih. In pa tudi bolj sproščena 
srečanja, kot je že tradicionalno vsakoletno velikonočno »tr-
kanje« jajc v Prezidu.

Bogastvo medsebojnega sožitja in skupne volje

Na zadnjo oktobrsko soboto smo prijatelji Rafaelove družbe z Jeleno Malnar, dejavno članico in podpredsednico 
Slovensko kulturnega društva »Gorski kotar«, vandrali  po krajih onkraj hrvaške meje. Pred kratkim je zaključila 
študij na pravni fakulteti v Ljubljani in išče pripravništvo. Njena aktivna vpetost v delovanje slovenskega društva in 
v druge nevladne organizacije v Sloveniji pa je zgled in up ostalim, ki se želijo vrniti s študija in graditi ter soustvar-
jati lepši jutri na področju Gorskega kotarja.  Rok Klemenčič

Jelena Malnar
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Gremo na jug

Ekskurzija Gorski kotar - Reka

Ponavadi se najlepše stvari zgodijo, ko jih najmanj pričaku-
ješ. Tudi ekskurzija v sončnem jesenskem vremenu je bi-
la nekaj podobnega. Iz meglene Ljubljane smo se skozi Lo-
ško dolino preko Babnega Polja pripeljali v Prezid, ki leži 
že na hrvaški strani. Simpatično dekle Jelena Malnar nas je 
s svojimi domačini prijazno sprejela in nas spremljala tu-
di del poti naprej. 
Prve najdbe segaje že v 8. stoletje pr. Kr., v čas t. i. halštatske 
kulture. Čeprav najpogostejša razlaga krajevnega imena iz-
haja iz navade domačinov, reči, da gredo »pred zid« (na tem 
mestu namreč še stojijo ostanki rimskega obzidja Limes), 
druga teorija pravi, da je naselje poimenovano po vojaški 
enoti -»prezidija«, ki je ta zid varovala. V Prezidu so imeli 
tudi prvi (lesen) vodovod na tem področju. Razvito je bilo 
furmanstvo; razvažali so hlodovino, ki jo je bilo v gozdnati 
pokrajini na pretek. Z razvojem industrije v preteklosti se 
je veliko prebivalstva preselilo bližje kraju delovnega me-
sta. Danes je veliko prebivalcev službeno povezano s Slove-
nijo. Dosti mladih se po končani srednji šoli v Čabru odlo-
či za študij v Sloveniji. Če včasih otroci niso znali hrvaško, 
ko so prišli v šolo, se danes lahko veliko naučijo s televizije. 
Prezid spada pod občino Čabar, ta pa v Primorsko-goran-
sko županijo. Govorica Prezidancev me je zelo presenetila. 
Njihovo narečje jezikoslovci označujejo kot gorenjsko-do-
lenjsko-rovtarsko. Zveni zelo posebno in unikatno in prav 
tako tudi njihova poezija, ki so nam jo prebrali mladi pre-
zidanski ustvarjalci.
Po ogledu tipične goranske hiše smo nadaljevali pot mimo 
Čabra do vasi Plešce. Šli smo na ogled »Palčave šiše«, ki je 

od leta 2006 odprta za javne oglede. Hiša je zanimiv primer 
takratnega življenja bogate trgovske podeželske družine iz 
sredine 19. stoletja. Prostori in oprema so originalni in do-
bro ohranjeni, tako da nas je vse navzoče kar malo začarala. 
K temu je prispevalo tudi dejstvo, da rodbina Čop, ki je ne-
posredni potomec prvotnih gospodarjev in upravitelji, hišo 
še vedno uporablja za bivanje. 
Kljub lepemu dnevu smo ugotovili, da samo od sončnih 
žarkov ne moremo živeti. Lačni smo prispeli v Osilnico na 
kosilo in iz sončne doline Čabranke je naša pot zavila pro-
ti v meglo zaviti Reki. Glavni cilj na vsakem obisku pri Slo-
vencih v zamejstvu je, spoznati tamkajšnjo slovensko sku-
pnost in njeno delovanje. Na Reki že od leta 1947 deluje 
Kulturno-prosvetno društvo Bazovica. Izmed vseh društev 
manjšin na Hrvaškem izstopa po največjem deležu mladih 
članov.  Društvo stremi k ohranitvi in negovanju identitete 
Slovencev na Reki in Hrvaškem, slovenske kulturne dedišči-
ne, neguje slovensko samozavest in slovenski jezik; zato or-
ganizira tudi učenje in izpopolnjevanje slovenskega jezika. 
Čeprav je pristaniško mesto Reka bilo del slovenskega 
etničnega  ozemlja, me je vseeno prevzelo dejstvo, v koli-
kšni meri je njen infrastrukturni, ekonomski in kulturni 
razvoj povezan s Slovenci. Morda zato, ker smo mlajše ge-
neracije tako odmaknjene od časa, ko je bil tigrovski slo-
gan »Trst, Istra …« najbolj aktualen, da je »Rijeka« danes 
večini samoumevno hrvaško mesto. Vendar se spominjam 
otroške misli, ki se mi je vedno utrinjala: Koliko več morja 
bi imela Slovenija, če…? ☺
Zgodovina zaključi poglavje, vendar ne celotne zgodbe. Še 
vedno se lahko zavedamo bogastva naše kulture tudi zu-
naj meja Slovenije, se zanimamo za to in se medsebojno 
bogatimo.

Ema Nartnik

V tradicionalni goranski hiši Na Trsatu, priljubljenem romarskem kraju
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Verskega davka 
ne bo
Slovenska vlada je opustila načrte, da bi 
obdavčila cerkve. Pravzaprav ni jasno, ali je 
spoznala napako ali je bila to zgolj taktična 
poteza, da je tu popustila, da ji drugod ne bi 
bilo treba. Vsekakor nezadovoljstvo 
državljanov, zlasti tistih, ki so po uradnih 
kriterijih na robu preživetja ali celo pod njim, 
ni nič manjše.
Večina državljanov razume, da težki časi 
zahtevajo nepriljubljene ukrepe. Seveda pa 
morajo biti ti skrajno pošteni. Vsak naj 
prispeva v skladu s svojim bogastvom. Tisti, 
ki ima več, ne sme plačati enakega odstotka, 
ampak večjega. Davki, zlasti direktni, morajo 
biti progresivni, saj pri posrednih, zlasti 
trošarinah, to običajno ni možno. Povedano 
drugače, za mercedes mora biti višji davek kot 
za navadnega golfa. Vlada na ta ušesa ni le 
gluha, ampak je iz objavljenih podatkov 
mogoče nedvoumno razbrati, da ima  dvojna 
merila in bogate ščiti, saj bodo njihovi dvorci 
neprimerno bolj milo obdavčeni.

Pri Slovencih hiša ni znak bogastva. Starejši se še spominja-
mo, kako so »tovariši« dobili državna stanovanja, tudi vile, 
ostali pa smo se morali znajti, kot smo vedeli in znali. Mno-
gi smo večino mladosti preživeli ob mešanju betona in mal-
te. Nekateri so hodili na dopuste, celo v tujino, mi pa smo 
zidali. Še težje je potekala obnova kmečkih hiš. Kako posto-
poma je opeka zamenjala slamo, zlasti na gospodarskih po-
slopjih, kako težko je bilo priti do novih hlevov in drugih 
»streh«, zlasti za one, ki so bili majhni kmetje ali politično 
neprimerni, da bi dobili subvencije. Enako je bilo z malimi 
obrtniki. Številni so propadli, tudi s pomočjo davčne poli-
tike, malo jih je preživelo. Sedaj jih hoče država za njihovo 

skromnost in pridnost 
kruto skubiti. Ob tem 
načrtno spregleduje, 
da so prav mali pod-
jetniki edina rešitev za 
Slovenijo. Tudi pri tem 
je opaziti nemalo ide-
oloških primesi, saj je 
očitno, da ji gredo mali 
lastniki in mali kmetje, 
kolikor jih še sploh je, 
v nos. Kot nekdaj v ko-
munizmu, ko smo bili, 
poleg duhovnikov, naj-

večji sovražniki »družbe«. Številnim bogatašem, zlasti ti-
stim, ki so svoje denarje poskrili v davčne oaze, se ni treba 
bati. Objemanje predsednice vlade z najbolj znanim, posta-
ja ne le neokusno, ampak naravnost opozorilno: »Zavedajte 
se, kdo so naši! Zavedajte se, v imenu koga in za koga smo 
na vladi!« Ob tem stalno poudarja, kako je ta vlada social-
na, kako skrbi za one, ki so pomoči potrebni … Saj vemo, 
da tatovi, ki želijo pozornost obrniti na druge,  najraje vpi-
jejo: »Primite tatu!« To je stara taktika, ki pa je večina ljudi, 
ki noče hitro in sama misliti, ne vidi in ne sliši.
Po najnovejših podatkih se je bogastvo najbogatejših sto 
slovenskih državljanov  v zadnjem letu povečalo za 15 od-
stotkov. Glede na to, da dobite za denar v banki 2-odstotne 
obresti, je to izjemno veliko. Ob dejstvu, da  narodni doho-
dek upada in da bo tako vsaj še naslednje leto, nam ta po-
datek pove, da tisti, ki so odgovorni za gospodarstvo v dr-
žavi, svojega posla ne znajo opraviti.
Je Slovenija na robu nemirov? Ne, ampak globoko v obupu. 
Mnogi se sprašujejo, zakaj smo se sploh osamosvojili. Niso 
sposobni videti, da so nam državo ukradli. Drugod kažejo 
predvsem na velekapital. Tudi pri nas je nekaj podobnega, 
vendar s pomembno razliko. V preteklih letih so s pomočjo 
kraje nekdanje državne lastnine postali slovenski velekapi-
talisti oni nekdanji »tovariši«, ki so bili proti osamosvojitvi 
in uvedbi demokracije. 
Slovenija potrebuje politično in moralno pomoč za do-
končni prelom z nekdanjo oblastjo, ki jo hoče skozi stran-
ska vrata  vpeljati sedanja vlada. Največ boste domovini 
pomagali, če boste vaše okolje opozarjali, kaj se v Sloveniji 
dogaja. Na mnenje  državljanov v domovini se vlada požvi-
žga. Na ugled v tujini je vsaj malo občutljiva.

dr. Stane Granda



13

P R I S L U H N I M O  D O M O V I N IP R I S L U H N I M O  D O M O V I N I

Zapisali so …

Ustavni sodnik dr. Jan Zobec 
v Financah o idejah 
»demokratičnega socializma«

Slovenija po velikosti in po naravnih 
virih pač ni primerljiva z Demokra-
tično ljudsko republiko Korejo (ki ima 

šestkrat večje ozemlje in 12-krat več prebivalstva), pa še 
tam so ljudje bolj lačni kot siti – da ne omenjam človeko-
vih pravic, ki se s popolno prevlado radikalne enakosti nad 
svobodo kratko malo razgradijo – vključno s samo enako-
stjo (ki izgine skupaj s človekovim dostojanstvom).
Od vsega je najbolj zanimivo, da prihajajo ideje o demokra-
tičnem socializmu (ki so v prevladujočih medijih in v do-
minantni politiki sprejete z odkritimi simpatijami) iz dr-
žavice, ki velja v Evropi za najbolj socialistično (tako ruska 
izdaja junijskega Forbesa) in katere izkušnja s kapitalistič-
nim tržnim gospodarstvom se je končala pred več kot 70 
leti. V zadnjih 20 letih ga je bolj okušala kot živela – in to 
bolj od zunaj kot od znotraj. Obenem je to državica z moč-
nim državnim vplivom v vseh segmentih.
Vsemogočna država prežema večino družbenih podsiste-
mov, tudi tiste, kjer v normalnih liberalnih demokracijah 
nima kaj iskati. Povsod imata prste njena politika in ideo-
logija – ideologija, ki kot opij za ljudstvo nagovarja in pod-
žiga uničujoča čustva, razgrajuje razum ter tako brez večjih 
težav usmerja srca večine volilnih upravičencev – ki vselej 
vedo, koga je treba voliti.

Zgodovinarka mag. Alenka Medved v Časniku 
o manipuliranem vstajništvu

Sedaj za nujne, vendar za državljane boleče ukrepe ni več 
kriva vlada, kot je bilo to v času Janševe vlade, temveč bru-
seljska politika, ki ji je za slovenske interese malo mar. Vsaj 
tako nam že spet razlagajo mediji in »ugledni strokovnja-
ki« ter pozivajo k bojkotu Bruslja ter sovraštvu do Trojke. 
Ampak (kvazi) analitiki o tem zgolj molčijo. Kot tudi o tem, 
da v lanskem letu mediji vladi praktično niso dali možno-
sti, da bi sama pojasnila predlagane ukrepe, ampak je te ra-
je »pojasnjevala« kar opozicija ter drugi, vladi nenaklonje-
ni sogovorniki. Sedaj pa nam iste medijske hiše na pladnju 
servirajo vsako besedo in misel predsednice vlade, izreče-
no na taki ali drugačni »pasji procesiji«. Nobene kritične 

distance ali širše razprave o tem, ali imajo njena razglablja-

nja v stilu »we don’t need money, we need time« sploh ka-

kšno vrednost ali ne. Zdi se, da so tudi novinarji hitro ra-

zumeli, kaj se bi zgodilo z njimi, če bi bili do njenega dela 

in dela sedanje vlade kritični (suspenz, ukinitev oddaje, od-

vzem akreditacije).

Da, naši vstajniki so bili samo orodje v rokah manipulator-

jev, katerih glavna skrb je ohranitev lastne oblasti. Vstajni-

ki so, ne da bi se prav zavedali, odlično odigrali njim dode-

ljeno vlogo. Saj ne, da se je s tem njihov nastop končal in da 

sedaj niso več potrebni. Še zdaleč ne. Tisti, ki so jim dode-

lili vlogo, jih ves čas ohranjajo pri življenju, vendar le toli-

ko, da ne izdihnejo. Vedo namreč, da jih bodo še potrebo-

vali. Takoj, ko bodo njihovi privilegiji ponovno ogroženi. 

Pri tem pa nisem prepričana, če se v svoji nadutosti zave-

dajo, da se tako igračkanje na koncu lahko obrne tudi pro-

ti njim samim.

Krasoslovec, jamar dr. Andrej 

Mihevc v Delu o jamah 

in zgodovini

Za veliko noč 1941 v Sloveniji ni bi-

lo enega domobranca. Ko je prišlo do 

okupacije, še ni bilo domobranca, ko-

munisti pa so že bili. Takrat so bili prek internacionale v 

paktu s Hitlerjem. Sicer pa, kaj narediš, ko pride vojna v 

vas? Greš do vseh sosedov in vsakemu rečeš: glej, nevihta je, 

dajmo se držat skupaj, dokler nevihta ne mine. Takrat, ko je 

nevihta, ne načenjaš vprašanj, ne delaš cirkusa.

Ko sem bil še kot osnovnošolec pri neki jami, je do mene 

prihitela leteča policija. Kasneje so bili tudi v moji sobi. Ni-

ti kolegom jamarjem nisem povedal za knjige, ki sem jih 

dobival iz Trsta. V srednji šoli se držiš ob strani, enako na 

faksu; učijo te neke zgodovine, doma pa imaš knjige, kjer 

že vse piše, drugače. Greš po svetu in vidiš, da te tvoj uči-

telj matematike uči, da je ena in ena sedem. V Trstu pa vi-

diš, da je ena in ena dva. Kaj si misliš o državi, ki te je ma-

tematike narobe učila?

Z Nemci se ne moreš šaliti na račun Židov in taborišč. Ne-

mec se bo zdrznil, poskusite! Pri nas pa so grafiti, maza-

nje kapele pred Hudo jamo, na spletu igrica tetris z domo-

branci, ki jih mečeš v brezno. To je pri nas normalno. Ni 

prišlo do prekinitve, tako kot v Italiji ni prišlo do prekini-

tve s fašizmom.
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Franc Bole, dolgoletni urednik mesečnika Ognjišče in usta-
novitelj Radia Ognjišče, je prejel državno odlikovanje – red 
za zasluge. Prejel ga je za prispevek pri oblikovanju demo-
kratičnega in odprtega slovenskega medijskega prostora.

*
Nagrado za izjemne dosežke na področju ohranjanja vr-
hunske ravni slovenskega govornega jezika je Društvo po-
klicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije 
podelilo tudi Idi Baš. Baševa že štiriinštirideset let aktivno 
nastopa kot radijska napovedovalka, povezovalka progra-
ma in avtorica pogovornih oddaj, pomaga pa tudi pri izo-
braževanju mladih napovedovalcev. Njen obraz nam je do-
bro poznan tudi s televizijskega ekrana.

*
Mineva leto dni od katastrofalnih poplav ob porečju Drave. 
Skupna škoda je znašala več kot 97 milijonov. Ker je hidro-
loška analiza pokazala, da je po obilnih padavinah na po-
večan pretok Drave na mejnem profilu vplivalo delovanje 
verige avstrijskih hidroelektrarn, se vse več Slovencev pri-
družuje skupinski tožbi proti podjetju Verbund, avstrijske-
mu upravljavcu hidroelektrarn.

*
V Portorožu je potekal 16. festival slovenskega filma. Na-
grado vesna je prejel celovečerec Razredni sovražnik, na-
grado za najboljšo režijo pa Marko Šantić za film Zapelji 
me, najboljši igralec je postal Igor Samobor v filmu Ra-
zredni sovražnik, najboljša igralka pa Nina Rakovec v fil-
mu Dvojina. 

*
Priznana vokalna skupina Perpetuum Jazzile, slovenski 
zbor a capella, ki izvaja pop in jazz, je praznovala tride-
set let od svoje ustanovitve. Zbor je pod imenom Komorni 
zbor Gaudeamus ustanovil Marko Tiran leta 1983 in z njim 
v slovenski (jugoslovanski) zborovski prostor vpeljal zabav-
no in jazzovsko glasbo. Zbor, ki je poleg zabavne glasbe ze-
lo uspešno gojil tudi umetno in narodno pesem, se je leta 
1999 preimenoval v Perpetuum Jazzile. V začetku leta 2011 
je vodstvo zbora prevzel Tomaž Kozlevčar, nasledil pa ga je 
Peder Karlsson.  Vokalna skupina je ob jubileju dvakrat na-
polnila dvorano v Stožicah, ki sprejme 10.000 poslušalcev.

Na Koroškem so od 21. oktobra do 2. novembra potekali 16. 
primorski dnevi. Na prireditvah, kjer se je odvila razstava, 
politična okrogla miza, predstavitve publikacij, lutkovne, 
otroške in odrasle gledališke predstave, maše z glasbo trža-
ških skladateljev in srečanja glasbenih šol, so se povezova-
li in družili Slovenci iz Gorice, Trsta, Ukev in Rezije. Redna 
kulturna izmenjava poteka vsako leto sredi oktobra, izme-
nično na Primorskem in na Koroškem. 

*
Tržaška občina je duhovniku Dušanu 
Jakominu oktobra podelila bronasto 
medaljo mesta Trst. Duhovnik Jako-
min je prejel priznanje za šestdesetle-
tno pastoralno delo, ki ga opravlja med 
Slovenci v Trstu, zelo veliko pa pripo-
more tudi h kulturnemu, verskemu in 
družbenemu življenju Slovencev na 
Tržaškem.

*
V Ljubljani so položili temeljni kamen za džamijo. Na slo-
vesnosti se je zbralo več tisoč muslimanskih vernikov iz 
Slovenije in tudi iz tujine. Mufti Nedžad Grabus je v na-
govoru poudaril, da bo islamski center namenjen izobra-
ževalnim in kulturnim vsebinam, pomagal pa bo tudi pri 
krepitvi medverskega dialoga in dobrodelni dejavnosti v 
širši skupnosti.

*
Peter Hribernik  je prejel medaljo sv. Ambrozija za zasluge 
na področju razvoja in krepitve cerkvene glasbe, ki je eno 
najvišjih evropskih odlikovanj za izredne zasluge na po-
dročju cerkvene glasbe. Peter Hribernik, dolgoletni refe-
rent Referata za cerkveno glasbo pri Dušnopastirskem ura-
du, se trudi cerkveno glasbo na dvojezičnem ozemlju krške 
škofije obdržati na visokem umetniškem nivoju, že desetle-
tja sodeluje na seminarjih za pevce in pevke v Tinjah, sode-
loval je pri izdaji cerkvene pesmarice Slavimo Gospoda in 
dvojezične pesmarice Gloria, slovenske šmarnice pri Gospe 
Sveti pa so po njegovi zaslugi postale priljubljena tradicio-
nalna pobožnost.

Dušan Jakomin 
Foto: radio.ognji-
sce.si

Na višarske dneve, ki bodo potekali od sobote, 28., do ponedeljka, 30. decembra, na Svetih Višarjah ste lepo povabljeni 
mladi iz domovine, zamejstva in izseljenstva!
Čez dan se bo odvijalo smučanje, dričanje, sprehajanje, posedanje na vabljivih ležalnikih na terasi pri sosedovih, klepe-
tanje, skupno kuhanje, prepevanje … ob večerih pa se bomo srečali z gosti iz domovine in zamejstva.
Prijave: na tel. +386 (0)1 438 30 50 (v službenem času od 8 h do 14 h) ali prek e-pošte: rafaelova.druzba@siol.net.
Rezervirajte si čas in tik pred koncem leta pridite na Svete Višarje!
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Svetovni slovenski kongres je organiziral 8. konferenco slo-
venskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz Slovenije 
in sveta, ki je potekala oktobra v Ljubljani. Na konferenci 
so spregovorili o aktualnem stanju in trendih slovenskega 
gospodarstva, energetiki, okolju, ključu do uspeha pri ma-
lih in srednje velikih podjetjih ter pomenu gospodarskih in 
obrtnih zbornic, ter predstavili primere dobrih praks slo-
venskih raziskovalcev ter inovatorjev doma in po svetu.

*
Najboljša pesem po izboru  žirije za slovensko popevko 
2013 je postala pesem Po čem diši ta dan, ki jo je zapel An-
draž Hribar. Občinstvo je bilo najbolj navdušeno nad pe-
smijo Vrti se v ritmu, ki jo je zapela Eve Černe.

*
V Termah Čatež je v organizaciji Urada za Slovence v za-
mejstvu in po svetu potekala četrta poslovna konferenca 
z naslovom Mednarodno povezovanje lokalnega podjetni-
štva. Na posvetu so se zbrali slovenski podjetniki predvsem 
iz posavske regije in predstavniki poslovnih ustanov s pod-
jetniki in predstavniki iz držav nekdanje skupne države. 
Zbralo se je sto dvajset gospodarstvenikov. Namen posve-
ta je podpiranje podjetnikov iz Slovenije pri prodiranju na 
tuje trge in ustvarjanje stikov, preko katerih lahko zrastejo 
konkretni projekti in posli.

*
Društvo »Slovenski zvon« iz Krefelda je v oktobru organi-
ziralo srečanje slovenskih družin v Baasemu v Eiflu. Sre-
čanja se je udeležilo trideset slovenskih rojakov iz dežele 
Severno Porenje – Vestfalija. Predsednica društva Rozi-
na Lovrenčič je za predavatelja povabila Valerijo Ilešič Toš, 
socialno pedagoginjo, in Milana Černela, režiserja KUD 
Vitomarci. Udeleženci so na dvodnevnem srečanju govo-
rili o čustvih, poleg tega pa je bil dogodek namenjen tu-
di druženju.

ŠPORT

 ∗ Tina Maze je bila izbrana za najboljšo smučarko 

na svetu v pretekli sezoni. Prva tekma sezone v Söl-

dnu ji ni uspela, bila je šele osemnajsta.

 ∗ Moška rokometna reprezentanca je v prvi kvalifi-

kacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu v 

Katarju leta 2015 v Velenju premagala Švico.

 ∗ Nogometni klub Maribor je dobro igral v Ligi 

Evropa in zmagal proti belgijskemu Zulte Warege, 

nato pa je teden dni kasneje doma z istim nasprotni-

kom izgubil. Ima še nekaj možnosti za napredovanje 

v naslednji krog tekmovanja.

 ∗ Košarkarski klub Krka je dobro začel tekmovanje v 

pokalu Eurochallenge. V prvem krogu so doma pre-

magali Ural iz Jekaterinburga.

 ∗ Naša hokejska reprezentanca se pospešeno pripra-

vlja za OI v Sočiju, zaenkrat brez zvezdnika NHL An-

žeta Kopitarja. 
Udeleženci srečanja v Baasmu. Foto: Dušan Čegovnik

Slovenci, ki živijo v glavnem mestu Urugvaja, Montevideu, 
so se oktobra zbrali na praznovanju 78. obletnice ustanovi-
tve Prvega slovenskega prekmurskega društva v Montevi-
deu. Med gosti je bil prvič navzoč tudi slovenski duhovnik, 
dr. Matjaž Roter, ki trenutno deluje na Apostolski nuncia-
turi v Urugvaju. Prvi Slovenci so se v Urugvaj priselili ko-
nec 19. stoletja, večina pa med obema vojnama. Gre pred-
vsem za Prekmurce in deloma za Primorce, ki so se naselili 
na območju glavnega mesta Montevidea. Leta 1935 je oko-
li petsto Prekmurcev ustanovilo Prvo slovensko prekmur-
sko društvo, ki velja za najstarejše delujoče slovensko dru-
štvo v Južni Ameriki. Urugvajska slovenska skupnost šteje 
med 1500 do 2000 Slovencev in njihovih potomcev, med 
katerimi jih je dejavnih okrog sto, vendar jih večina ne go-
vori več slovensko. 

*
Od 28. decembra 2013 do 1. januarja 2014 bo v Strasbourgu 
(Francija) potekalo Evropsko srečanje mladih, ki ga v sode-
lovanju s posameznimi krajevnimi cerkvami ter številni-
mi mladimi prostovoljci pripravlja redovna skupnost bra-
tov iz Taizéja pod naslovom Romanje zaupanja na zemlji. 
Letošnje srečanje je 36. po vrsti, vsako leto pa se ga udeleži 
od nekaj 10.000 do več kot 100.000 mladih iz vseh koncev 
Evrope, med njimi tudi veliko iz Slovenije. Več na: http://
www.drustvo-skam.si/esm/index.php.
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A N G L I J A

LONDON

Naša rojakinja Valerija Bolčina, viso-
ko priznana in cenjena novinarka vr-
hunskih angleških dnevnikov, hčerka 
Rezike in pokojnega Stanka Bolčine 
(mati doma iz Špitaliča – župnija Slov. 
Konjice, oče pa iz Ajdovščine na Vipa-
vskem), ki je v  letošnjem velikem te-
dnu (točno na veliki torek, 26. marca) 
odšla na romarsko pešpot iz london-
ske westminstrske katedrale, je roma-
nje uspešno zaključila v svetišču San-
tiago de Compostela (Španija) že 30. 
junija letos. Opravičujemo se zaradi 
pomanjkanja sprotnega spremljanja 
njene dolge romarske poti, a ves čas 
smo jo podpirali v molitvi. 
Slovenska maša za žive in pokojne ro-
jake iz Londona in okolice je bila v 
kapeli »Našega doma« na drugo ne-
deljo v mesecu oktobru, 13. oktobra. 
Sveto mašo je daroval župnik S. Ci-
kanek. To je bila že druga slovenska 
maša v kapeli doma v letošnjem dru-
gem polletju, ki je bila tokrat kar do-
bro obiskana. 
Župnik Cikanek je že naslednji dan, v 
ponedeljek, 14. oktobra, odpotoval na 
jesensko pastoralno konferenco v kraj 
Pfaffenhofen blizu Ulma, kjer imajo 
schoenstadske sestre duhovni center. 
V londonski westminstrski stolnici 
(katedrali) je bila v nedeljo, 20. okto-
bra, mednarodna maša, ki jo je vodil 
westminstrski nadškof mgr. Vincent 
Nichols ob somaševanju številnih žu-
pnikov in kaplanov, ki delujejo v dveh 
londonskih  katoliških nadškofijah 
med tukajšnjimi priseljenci različnih 
narodnosti. Pri maši je  prav tako 
sodelovalo veliko narodnostnih sku-

pnosti s svojimi nacionalnimi simbo-
li - predvsem s cerkvenimi prapori in 
državnimi zastavami. Tokrat sloven-
ska skupnost na zunaj ni bila zasto-
pana – bilo pa je kar nekaj naših lju-
di pri tej maši.
Praznik vseh svetih, ki v Veliki Brita-
niji ni državni praznik ali dela prost 
dan, smo katoličani kljub temu pov-
sod zelo slovesno praznovali. Tako 
na vse svete kot tudi na dan spomina 
vseh vernih rajnih je bila v kapeli do-

ma slovenska maša. Ob spominu vseh 
vernih rajnih sta bili v kapeli »Naše-
ga doma« dve sveti maši: prva (zju-
traj) po duhovnikovem namenu, dru-
ga (dopoldne) za vse verne rajne. 

S. C.

Spoštovani!
Leto se poslavlja in veliko lepega se je 
zgodilo v njem.
Slovenci v Nottinghamshiru in York-
shiru se še družimo. Res, da se obi-

Valerija Bolčina, romarica v Santiago de Compostela, po več kot treh mesecih 
odsotnosti zopet doma v Londonu.

Rojaki iz srednje in severne Anglije se radi družijo med seboj.
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skujemo bolj poredko, a nas telefon 

lepo povezuje, da se slišimo in pokle-

petamo.

Letos smo se zbrali, ko je Pepca Br-

car v marcu praznovala svojih petin-

osemdeset let. Potem je aprila njena 

sestra Ivanka Krajšek obhajala svojih 

osemdeset let. No, sedaj septembra pa 

sem jaz (Milka Zupančič) dosegla se-

demdeset let. Res je lepo in v veliko 

veselje nam je, ko smo skupaj. Doma-

ča pesem in vesel nasmeh – to je pra-

znovanje!

Vse to nam omogočijo šoferji: Mirko 

in Mimi Kravos ter Tone in Mici Kna-

flič. Bog jim daj še naprej moči in lju-

bega zdravja!

Lepe pozdrave od nas Slovencev s se-

vera  in srednje Anglije. Želimo vam 

veliko ljubega zdravja in dobre volje!

Milka Zupančič

A V S T R I J A

ŠPITAL

V naši slovenski skupnosti poteka ži-

vljenje zelo enakomerno. Od zadnje-

ga javljanja pred letom je umrla Mil-

ka Andžinski, ki je že po pol leta odšla 

za svojim možem. V tem času pa ni 

bilo poroke in tudi nobenega krsta. 

To bi si želeli.

Postajamo pa starejši in tudi bolj bo-

lehni, za kar je potrebno tudi nekaj 

dni oskrbe v bližnji bolnici.

Po treh letih smo se zopet s polnim 

avtobusom odpeljali v Slovenijo. Or-

ganizacija je bila v rokah našega du-

hovnika p. Jožeta Andolška SDB in Vi-

lija Gladka, ki za slovensko skupnost 

ureja bolj posvetne, a pomembne za-

deve. Prva postaja je bila Rudnik, kjer 

so naši pevci oblikovali sv. mašo. Fara-
ni so nas obilno pogostili.
Pozdravili smo Marijo na Rakovniku, 
pa tudi sobrate salezijance. Varuh sve-
tišča nam je razložil zgodovino sedaj 
že stoletne ustanove. Po kosilu nas je 
pot peljala v ljubljansko stolnico, na 
grob škofa Rožmana, saj smo ga ne-
kateri še osebno videli v času njego-
vega življenja. 
Domov grede po gorenjski avtoce-
sti smo naredili še en skok na Brezje, 
kjer smo z litanijami zaključili romar-
sko obarvan dan.
Naš zadnji stalni dušni pastir, Anton 
Miklavčič, ki je umrl januarja 1975, 
je na misijonsko nedeljo približno ta-
kole pridigal: »Zdaj pomagamo našim 
misijonarjem v nerazvitih deželah, 
kot so Afrika in Daljni vzhod. Začela 
se je akcija, da bi podpirali tamkajšnje 
bogoslovce, da bodo imeli svoje du-
hovnike. Tudi mi smo se vključili v to 
verigo. Toda bojim se, da bo prišel čas, 
ko bodo Afričani misijonarili v tukaj-
šnjih krajih.«  
Ali so bile njegove domneve pravilne?
Koroška ima že kar nekaj »uvoženih« 
duhovnikov, posebno Poljakov pa tu-

di kakšnega temne polti. Na špital-
ski mestni fari se je v zadnjem dese-
tletju zvrstilo že nekaj Poljakov, en 
Irec in dva iz Afrike; prvi iz Konga, ki 
ima sedaj že svojo faro, in sedaj Nige-
rijec. Z vsemi imamo dobre izkušnje, 
saj občasno mašujejo tudi v naši Ma-
rijini kapeli.  

Majda Starman

B E N E L U K S 

Slovenski dan v Maasmehelenu – 
dogodek v slovenski katoliški misi-
ji v Eisdnu
Na področju slovenske katoliške mi-
sije v Eisdnu (bivše rudarsko, flamsko 
govoreče področje v pokrajini Lim-
burg, na severu Belgije), ki obstaja že 
65 let, je kar nekaj tradicionalnih pri-
reditev na leto, mednje zagotovo sodi 
tudi slovenski dan. Letos smo ga ob-
hajali v soboto, 19. oktobra, v Maa-
smechelenu. 
Prireditelj je bil Slovensko katoliško 
in pevsko društvo Slomšek, ki ga je 
ustanovil prvi izseljenski duhovnik 

Špitalski romarji na Rakovniku
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v teh krajih, msgr. Vinko Žakelj. Za 
boljše delovanje pevskega zbora in na 
sploh za vse verske, socialne in kul-
turne potrebe številnih Slovencev, ki 
so živeli na tem rudarskem področju, 
je župnik Žakelj slovenski skupnosti 
pridobil tudi dom, lepo hišo v Eisdnu, 
kjer se še danes zbirajo.
Društvo Slomšek je letos k sodelova-
nju privabilo tudi društvo sv. Barbare, 
ki je še starejše od društva Slomšek. 
Prireditev je bila na zavidljivo viso-
ki kulturni ravni. V sodelovanju s slo-
vensko katoliško misijo v Eisdnu se 
je slovenski dan pričel z mašo ob 17. 
uri v kapeli kolidža Campus de Helix 
v Maasmechelenu. Po maši, pri kateri 
je pel združeni moški in ženski zbor 
Slomšek, je v kapeli nastopil oktet Vr-
tnica iz Nove Gorice. Pred nastopom 
gostov je nekaj pesmi zapel že ome-
njeni združeni zbor. Oktet Vrtnica, ki 
je na prireditev prišel s prijateljskim 
sodelovanjem Slovenije v svetu, je s 
svojim programom navdušil navzoče, 
v zelo lepi in akustični kapeli so pev-
ci predstavili zanimiv repertoar do-
mačih in mednarodnih zborovskih 
skladb. Program je v slovenščini in 
nizozemščini povezoval predsednik 
društva Slomšek Stani Revinšek. Po 
kulturnem programu je v dvorani sle-
dila večerna družabnost s slovenskimi 
kulinaričnimi dobrotami in ob zvokih 
domače glasbe.
Med mašo je bila dobrodelna nabirka 
za sestre klarise v Sloveniji, znašala je 
110 evrov. Sestre klarise so se vodstvu 
slovenske katoliške misije v Eisdnu 
zahvalile za nabirko. 

Misijonska nedelja v Bruslju in me-
sečna družinska maša v SPC
Na misijonsko nedeljo, 20. oktobra, je 
v SPC mašo vodil misijonar, minorit, 
brat Miha, ki je trenutno na usposa-

Združeni pevski zbor Slomšek med mašo na slovenski dan

Oktet Vrtnica na koncertu na slovenskem dnevu v Maasmehelnu

Slavim Boga, Alabare, v mnogih jezikih in prvič v nizozemščini
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bljanju v mednarodni frančiškanski 
misijonarski skupnosti v Bruslju. Ne-
kaj let je bil misijonar v Vietnamu, se-
daj pa misijonari v Kazahstanu. Med 
mašo je s petjem sodeloval oktet Vr-
tnica iz Nove Gorice. Po maši je sledil 
še krajši koncert in skupna družab-
nost. Nabirka med mašo je bila na-
menjena misijonarju bratu Mihu in je 
znašala 145 evrov.
V nedeljo, 27. oktobra, je bila ob 10. 
uri mesečna družinska maša, ki se jo 
rade udeležijo mlade družine z otro-
ki. Osrednja misel, ki je pritegnila tu-
di otroke, je bila, da molitev predira 
oblake. Otroci so v pripravi na mašo 
narisali oblake, ob njih pa ni manjka-
lo sonca, ki preganja oblake in prikliče 
lepo vreme. Tak učinek ima tudi moli-
tev. Za psalm smo ob kitari zapeli Pa-
vlovo misel: Dober boj sem izbojeval, 
tek dokončal in vero ohranil. Posebej 
za to priložnost je melodijo napisal 
župnik Zvone Štrubelj, v pridigi pa je 
izpostavil, da je življenje kakor boj za 
dobro, kot tek, ki ima pomemben cilj: 
Ohraniti in okrepiti vero, zaupanje in 
ljubezen.

Slovesnost svetega krsta 
v Luksemburgu
Poročilo o krstu sem vključil tudi v 
kolumno, ki jo pišem v letu vere v 
osrednjem verskem tedniku Družina: 
Z Jezusom na poti vere. Povzemam del 
teksta v prispevku. »Pri zadnjem kr-
stu, ki sem ga imel v nedeljo, 20. ok-
tobra, sem bil deležen posebnega zna-
menja. Za krst sem samo v eno smer 
prevozil dvesto kilometrov. Krst je po-

tekal v kripti katedrale v Luksembur-
gu, med nedeljsko sveto mašo, ki jo je 
tokrat skupaj obhajala slovenska in 
italijanska skupnost. Mama novokr-
ščenega Gabriela, četrtega otroka te 
družine, je namreč italijanskega ro-
du, tekoče pa govori tudi slovensko. 
Družina Kranjc se redno udeležu-
je mesečne slovenske maše, na druge 
nedelje pa hodijo k italijanski maši. 
Starši so se morali pošteno potrudi-
ti, da so dosegli, da bo obred krsta po-
tekal dvojezično in med redno ne-
deljsko mašo. Italijanski župnik bi to 
raje naredil posebej, po maši, kar bi 
bilo manj zapleteno. Že to je bilo za-
me prvo močno znamenje pripadno-
sti Cerkvi, dejanje žive in živete ve-
re obeh staršev, da je krst sprejem 
otroka v konkretno občestvo Cerkve, 
ki bo otroku nudilo možnost, da ra-
ste v veri.
Po maši je bila skupna družabnost, na 
katero so bili povabljeni vsi prisotni 
slovenski in italijanski verniki. Star-
ši novokrščenega otroka so za dari-
lo vsem prisotnim razdelili priložno-
stno pisemce. Namesto znamke je bila 

Družinska maša. »Molitev predira oblake« - kar so otroci zelo dobro razumeli 
in narisali.

Posnetek po slavju svetega krsta Gabriela Kranjca v kripti katedrale.
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v desnem kotu slika otroka, pismo je 
bilo naslovljeno: Tebi, priči mojega kr-
sta. Radovedno sem odprl to priku-
pno pisemce in v njem, ob večji sliki 
novokrščenega, našel tole sporočilo: 
Veselo novico imam zate, od danes ne 
živim več jaz, ampak Kristus živi v me-
ni (prim. Gal 2,20). Pišem ti, da bi mi 
pomagal nadaljevati to pot, s tem, da 
moliš zame.
Ob tem sporočilu se mi je utrnila sol-
za veselja. V letu vere so mi mladi 
starši, ki so sprejeli že četrtega otro-
ka, poklonili znamenje, ki glasno go-
vori: Kristus živi!«

Župnik dr. Zvone Štrubelj

F R A N C I J A

PARIZ -  CHATILLON

22. septembra je bila ob 11. uri v ka-
peli svetega Križa umestitev novega 
župnika Aleka Zwitterja, ki bo poleg 
študija opravljal tudi to nalogo. Dele-
gat Jože Kamin ga je umestil, slednji 
je opravljal to službo v Chatillonu ce-
lih enajst let. Za vse dobro, ki sem ga 
lahko z vami delil - iskrena hvala. Za 
vse hudo pa naj bo Bogu potoženo. 

Posebna zahvala diakonu Cirilu Va-

lantu in gospodarskemu svetu, ki je 

skrbel, da je misija bila odprt dom 

za vse, ki so prihajali na izobraževa-

nje ali kot turisti, kakor tudi vsem, 

ki ste duhovnikom izkazali podporo. 

Velikokrat sem se spomnil besed še 

živečega slovenskega škofa, ki mi je 

v osebnem pogovoru dejal, da take-

ga duhovnika, kot si ga v Parizu želi-

jo, on nima. Kje naj ga dobim, ali naj 

ga zemlja rodi, je še dodal.  Dragi slo-

venski rojaki, sedaj je čudovita pri-

ložnost, da se zopet bolj redno du-

hovno bogatite z rednim in vestnim 

obiskom nedeljske evharistične da-

ritve in obnove zakramentalnega ži-
vljenja. Naj se vaše zahteve uresniči-
jo v duhovnem poglabljanju in skrbi, 
da bo misija pravi duhovni dom in ne 
samo poceni hotel za mimohod rado-
vednih turistov. Aleku se iskreno za-
hvaljujem za sprejetje te odgovorno-
sti, njemu, sodelavcem in vam kličem: 
Bog z vami!

THICOURT

Kaj bi bili naši veliki prazniki brez le-
po izdelanih vezenin, prtičkov in pr-
tov? Samo pomislimo na košarico, ki 
jo prinesemo k blagoslovu na veliko 
soboto, v kateri se skrivajo dobrote, 

Umestitev župnika Aleka Zwitterja, 
22. septembra, v Chatillonu

Vesna Milek, mentorica enotedenskega tečaja, je tudi med odmorom delila 
nasvete.

Mlin so v juniju za en teden zasedle klekljarice.
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veselje srcu, ki da nitki svojo smer in 

s tem dokončno sporočilo. Umetnice, 

veselo naprej!

FREYMING-
MERLEBACH

Na povabilo društva Jadran so bili od 

3. do 5. oktobra med nami pevci Al-

pine iz Žirov in Un’s Trboul iz Trbo-

velj. Spremljala sta jih tudi oba župa-

na omenjenih mest. Po ogledu mesta 

Metz in še posebno veličastne stolnice 

so v soboto ob 17. uri priredili čudovit 

koncert v cerkvi Naše Gospe v Merle-

bachu. Lep obisk in navdušen aplavz 

sta bila za pevce zaslužena nagrada.

V kapeli svetega Jožefa pa sta oba 

zbora nastopila v nedeljo med sve-

to mašo in po njej. Med mašo so peli 

pevci iz Žirov, po maši pa še Un‘s Tr-

boul. Kako globok bas našega Milana 

in kristalno čisti tenor. Kjer se talent 

in delo srečata, tam nastane nevsilji-

va umetnina, ki razveseljuje dušo in ji 

upravičeno pravimo umetnina. V na-

ših srcih bodo še dolgo odmevali Ve-

černi Ave, Večerni zvon, Dvanajst raz-

bojnikov ... Za obisk, počastitev, petje 

in bratsko počutje hvala vsem iz do-

movine, kakor tudi požrtvovalnim ro-

jakom iz Merlebacha. Drugo leto jim 

pevski zbor Jadran vrne obisk konec 

aprila v Sloveniji. 

ki jih je vanjo položila skrbna mate-

rina roka. Na košari je velikokrat bel 

prtiček z jagnjetom. Koliko ur kleklja-

nja, vezenja! Kaj bi bili naši mašni pr-

ti brez idrijskih ali žirovskih čipk, da 

ne pozabimo Železnikov! Koliko iz-

vrstnih daril, ki vsakokrat nastanejo 

v rokah sloveskih umetnic – kleklja-

ric. Za en teden so tišino mlina in le-

poto sončnih žarkov užile klekljarice 

iz Merlebacha, ki jih vodi naša Kristi-

na Hero. Po dvakrat na mesec se dobi-

jo na misiji. Letos jih je kar štirinajst 

nabiralo tovrstno znanje od 3. do 8. 

junija pod vodstvom izurjene kleklja-

rice gospe Vesne Milek-Rečko iz Lju-

bljane. Le v tišini in učljivosti se roje-

va bela čipka, ki je okras pogledu in 

Poleti smo si v mlinu delili senco, tokrat pa grozdje. V nedeljo, 6. oktobra so v Merlebachu prepevali pevci 
Alpine iz Žirov.

Naš zvesti hišnik, Janez Erjavec, je 
dopolnil osemdeset let. Čestita mu 
vsa skupnost!

Na praznik vseh svetih smo se zbrali v molitvi za naše rajne ob grobu mgr. 
Stanka Grimsa v Merlebachu.
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naj departmaja Moselle še posebno 
zahvaliti, da jim ni bilo potrebno niče-
sar prispevati za gmotno podporo ali 
vzdrževanje duhovnika. Osebno sem 
mu hvaležen za duhovno, moralno in 
materialno podporo projektu mlina. 
Prve duhovne vaje je vodil ravno on v 
mlinu 1991. leta. Pred dobrimi dese-
timi leti je preživel en teden počitnic 
v Sloveniji. Stanoval je v Gradišču pri 
Trebnjem. Za eminentno osebnostjo 
zelo izobraženega teologa se je skriva-
la dobrota do slovenskega duhovnika 
in s tem do skupnosti, v katero je z ve-
seljem prihajal. Hvala odhajajočemu 
in dobrodošel novi, katerega noga je 
že stopila na slovenska tla, ki se je že 
srečal z nami duhovniki, z etničnimi 
skupnostmi pa kmalu.

Jože Kamin 

N E M Č I J A

BERLIN 

Oktober je bil v Berlinu pester, saj smo 
imeli tradicionalno vinsko trgatev po-
tomke najstarejše trte iz Maribora, ki 
je letos rodila šest grozdov. Prvi grozd 
je odtrgal Zlatko Vehovar, obramb-

ni ataše, drugega Gašper Dovžan, na-
mestnik veleposlanice, tretjega Tone 
Bačovnik, predsednik ŽPS, četrtega 
Darja Guzaj, petega Jure Dovžan in 
šestega župnik Dori. Neli Dovžan je 
grozdje v mali košari odnesla k mli-
nu za grozdje, kjer so ga otroci zmle-
li. Poleg teh šestih grozdov še grozd-
je, ki smo ga dokupili. Iz mlina je šlo 
grozdje v stiskalnico, iz stiskalnice v 
sod, iz soda v vrč, iz vrča v kozarce, ko 
so otroci in ostali z veseljem poskuša-
li letošnji pridelek. Postopke sta pred-
stavljala Edi Guzaj in Jože Horvat.
Kako malo je treba, da se ljudje dobro 
počutijo! Odlično hrano je pripravila 
Vera Gabor, pri strežbi ji je pomaga-
la Marija Pangerl, za točilno mizo pa 
je bila Marinka Bačovnik. Tudi Dar-
ja in Edi Guzaj sta prispevala dobrote. 
Bil je res lep večer ob vinskih napitni-
cah in druženju. 
Na zasebnem obisku je bil tudi kme-
tijski minister Dejan Židan z družino. 
Udeležili so se maše in se nam pridru-
žili v skupnih prostorih, kjer smo se 
veselili z njimi ob čisto domači hra-
ni, katere zagovornik je tudi on sam. 
Družina Židan je obiskala sina, ki štu-
dira v Berlinu.
V ponedeljek, 4. novembra, je na-
šo župnijo obiskala Tina Komel, mi-

METZ

Po 26-letnem škofovstvu Pierra Raf-
fina smo dobili tudi v Metzu nove-
ga, 59-letnega škofa Jeana-Christopha 
Lagleiza. V pismu, s katerim sem se 
kot župnik v imenu slovenske sku-
pnosti in v osebnem imenu zahva-
lil odhajajočemu Pierru Raffinu, sem 
še posebej izpostavil dejstvo, da mi 
je v veliki svobodi omogočil redno 
delovanje med našimi rojaki v Lore-
ni, kakor tudi v zadnjih enajstih le-
tih odhod za štiri dni na mesec izven 
škofije. Za zadnje sem mu še poseb-
no haležen, saj smo na konkordatnem 
ozemlju duhovniki kot državni usluž-
benci dolžni opravljati svojo službo iz 
strogo teritorialnega vidika in samo 
škof lahko dopusti, da lahko začasno 
prekoračim mejo škofije Metz. Nje-
mu se imajo slovenske skupnosti zu-

Mgr. Pierre Raffin je bil čez šestin-
dvajset let škof v Metzu.

Tudi letos je potomka najstarejše slovenske trte lepo ob-
rodila.

Slovenci iz Berlina z ministrico Tino Komel in veleposla-
nico Marto Kos Marko
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nistrica za Slovence po svetu in v za-
mejstvu. Pripravili smo ji lep sprejem, 
ki ga je bila zelo vesela. Srečala se je s 
Slovenci in predstavniki Slovencev v 
Berlinu. Spremljala sta jo dva državna 
sekretarja, tako da so si ustvarili real-
no sliko naših dejavnosti. Z velikim 
veseljem smo jo sprejeli in pozdravi-
li in se ji zahvalili za njen prihod. Bi-
la je zelo prijazna, sproščena in jasna 
v svojih načrtih, kako naprej, ko gre 
za pomoč in podporo. Na vse je na-
pravila zelo dober vtis. Pripeljala sta 
jo naša nova veleposlanica Marta Kos 
Marko in konzul Matjaž Marko. Tudi 
veleposlanica nas je izjemno navduši-

la in smo veseli, da smo jo dobili, saj 

je polna energije in novih pobud ter 

pomoči. Razveselila pa nas je tudi no-

vica, da so podaljšali mandat našemu 

odličnemu konzulu Matjažu Marku.

HANNOVER

Tokrat maše nismo imeli v Aslu, pač 

pa v slovenskem Jeruzalemu, v Prle-

kiji, ker večina ljudi izhaja iz te okoli-

ce in so bili doma na trgatvah. Župnik 

Dori je imel priložnost srečanja s so-

šolcem, tamkajšnjim župnikom Iva-

nom Mohoričem, ki je vse z velikim 

veseljem sprejel. Po maši smo ime-

li skupno kosilo pri Brenholzu, ki je 

goste navdušil tudi z izjemno lepim 

govorom o Jeruzalemu in pripadno-

sti domovini. 

Obiskali smo tudi družino Ficko. Joži-

ca, Frančiška in Stanko živijo in so po-

ročeni z nemškimi partnerji v okolici 

Hildesheima. Zelo lepo so vse spreje-

li in nas odlično postregli. Njihova do-

mačija je pravi raj. Župnik Dori pa je 

bil gost pri Dragici in Zvonku Veršiču. 

HAMBURG

Tudi tokrat je bilo lepo srečanje pri 

maši in po njej, ko smo praznovali roj-

Jožica Wichmann pozdravlja vse na kosilu v Jeruzalemu.
Praznovanje rojstnega dne Lijane 
Jurič

Nežika in Alojz Blatnik ob praznovanju rojstnega dne v Berlinu Krst Toma Christiana Funka
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stni dan Lijane Jurič, žene našega za-

bavnega ministra Marjana. V družbi 

je bilo precej otrok: Zina, Lara, Mag-

dalena in prvič Pavle, vnuk Siglinde 

in Zlatka Magerla. 

Sicer pa se nazaj v Hamburg in okoli-

co počasi vračajo dopustniki in vino-

gradniki z novim vinom in nas je ve-

dno več in z veseljem pokušamo novo 

vino. Seveda, bliža se sveti Martin … 

Tokrat smo šli na izlet na Severno 

morje v lepo letoviško mesto Büsum. 

M. M.

AUGSBURG

Ravensburg - Društvo „Planinka“ 

praznovalo 35-letnico

V soboto, 12. oktobra, je Športno in 

kulturno društvo »Planinka« v Ra-

vensburgu praznovalo 35-letnico svo-

jega obstoja. Zbrali smo se naprej v 

cerkvi sv. Gandolfa v kraju Wopert-

swende, kjer smo v zahvalo darovali 

sveto mašo. Pevski zbor iz Augsburga 

in Ulma ji je s svojim ubranim petjem 

dal še posebej slovesen pečat. 

Po maši smo se preselili v bližnjo 

dvorano, da bi tam obeležili obletni-

co društva. Predsednik društva Franc 

Žmavc je pozdravil vse navzoče, ori-

sal delovanje društva in se zahvalil 

vsem članom in odboru za njihovo 

dolgoletno požrtvovalno delo v dru-

štvu. Tudi gospod Jožef Keček, ki je 

pred kratkim nastopil službo gene-

ralnega konzula v Münchnu, je zbra-

nim namenil nekaj pohvalnih in bo-

drilnih besed. Ob tem je spomnil, da 

tako kot so se starejše generacije pred 

desetletji podale »s trebuhom za kru-

hom« v svet, tudi danes mlajše gene-

racije zaradi težkih gospodarskih raz-

mer v Sloveniji odhajajo v tujino za 

boljšim življenjem. Pozval je starejši 

rod, da bi jim stal ob strani in jih pod-

piral v tem, da ohranijo slovensko be-

sedo. Podobno željo je izrazil tudi uči-

telj slovenskega dopolnilnega pouka 

Velimir Brunski, ko je starše povabil, 

da sprejmejo ponudbo in svoje otro-

ke v čim večjem številu prijavijo k slo-

venskemu pouku. Med častnimi gosti 

je bil tudi Martin Diez, predstavnik za 

tujce v Ravensburgu, ki je ob obletni-

ci društvu čestital in izrazil željo, da 

bi še naprej tako uspešno sodelovalo 

z Mestno občino Ravensburg. Čestit-

ke in pozdrave je društvo prejelo tudi 

s strani številnih slovenskih in nem-

ških društev, ki so se proslave udeleži-

li od blizu in daleč.

Kulturni program so oblikovale pevke 

iz Ravensburga ob spremljavi harmo-

nikarja Jožeta Erjavca, pevski zbor iz 

Augsburga in Ulma pod taktirko žu-

pnika Romana Kutina, folklorna sku-

pina plesalcev iz Augsburga in Ul-

ma pod vodstvom Cvetke Javernik ter 

nemška godba na pihala iz kraja Un-

tenweiler. Za zabavo in ples so poskr-

Siglinde z vnukom Pavletom Živahna slovenska glasba je mnoge zvabila na plesišče.

Nastop pevcev iz Augsburga in Ulma
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beli Mladi korenjaki iz Slovenije. Pro-

gram pa sta spretno povezovala Darja 

in Tomaž.

Na tem mestu gre omeniti tudi vse ti-

ste marljive roke, ki so v zakulisju po-

leg organizacije in kulturnega progra-

ma skrbele za telesno dobrobit gostov 

z okusnimi slovenskimi dobrotami.

Zatorej hvala vsem, ki so v kakršnikoli 

obliki prispevali, da je proslava 35-le-

tnice društva uspela. Hvala tudi vsem 

gostom, ki so s svojim obiskom izka-

zali društvu čast in priznanje.

Nežka Kljaić

ESSEN

Kako hitro minevajo ti meseci! Spet 

smo v zadnjem mesecu Gospodove-

ga leta … Oziramo se na minule dne-

ve, dogodke. V spominu so nam mno-

gi lepi trenutki, mnogi božji darovi, 

še kar lepa bera dobrih del, duhovnih 

doživetij, lepo doživetih slovenskih 

maš in srečanj, ki so sledila. Nekate-

ri ste bili deležni tudi raznih preizku-

šenj, bolezni, operacij, rehabilitacij. Na 

žalost bo verjetno kdo moral ob bo-

žičnih praznikih in vstopu v novo leto 

ostati na kakšni kliniki ali v domovih 

oskrbovancev. So pa tudi nekateri sta-

rejši med nami, ki so prav hvaležni, da 

so v domu za starejše našli prijazen in 

varen dom in se tam prav dobro po-

čutijo. Srečen tisti od njih, ki je veren, 

saj je v domovih tudi redna duhovna 

oskrba, redna sveta maša, ki jo prena-

šajo tudi prek hišne televizijske pove-

zave, če kdo ne more v hišno kapelo. 

Duhovniki, pastoralni sodelavci in so-

delavke jim prinašamo sveto obhajilo, 

jim posvetimo nekaj časa za prijatelj-

ski pogovor. Vedno smo hvaležni, če 

smo o takih ljudeh obveščeni. Enako 

velja za rojake, ki so doma, pa zaradi 

starosti ali bolezni ne morejo v cerkev. 

Zlasti naj bi to veljalo okrog božičnih 

in velikonočnih praznikov. 

Prav vsakega našega rojaka naj do-

sežejo prijazni pozdravi in dobre že-

lje, ki jih bralke in bralci namenjamo 

drug drugemu, vaši duhovniki pa pri-

lagamo še posebno zagotovilo vsakda-

nje molitve in blagoslova!

Jubilanti med nami

Če bi v vsaki naši skupnosti imeli ta-

kšne ljudi, kot je v skupnosti Wetter 

in Castrop Marija Rostohar, bi župnik 

gotovo bil obveščen o vsakem rojaku 

– rojakinji, ki praznuje kakšen rojstni 

dan z okroglo letnico. Mislim, da bi jih 

lahko omenil kar nekaj. 

V Eschweilerju sem izvedel, da je 65 
let praznovala Terezija Kolleritsch. 
70. rojstni dan je praznoval Leo Ka-
utschitsch. Rojen je bil 5. septembra 
1943 na Grabonoškem vrhu (Cerkve-
njak – Sv. Anton)  v Slovenskih gori-
cah. V družini je bilo šest otrok. Bili 
so mali posestniki. Izučil se je za tr-
govca. Po enem letu dela v trgovini se 
je odločil, da gre po svetu. Leta 1962 
sta se z bratom kar mimo obmejne 
vojaške karavle blizu Šentilja  preti-
hotapila v Avstrijo. V septembru sta 
prebredla potok. Brrrrr, precej nepri-

65-letna Rezka Kolleritsch z možem Rupertom iz 
Stolberga pri Aachnu »Iz grozdja gre v vino«, pravi pesem.

70-letni Leo Kautschitsch iz 
Hückelhovna pri Aachnu
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meren čas za »plavanje« v potoku … 
Avstrijci so ju najprej za tri dni zapr-
li. Vendar sta srečno prišla do Duna-
ja, kjer sta nekaj tednov delala v skla-
dišču. Toda fanta sta želela naprej. 1. 
novembra sta spet ilegalno pobegni-
la naprej v Nemčijo. Tam sta dobila 
dokumente beguncev. Leo se je pri-
jel vsakega dela, ki so mu ga ponudili. 
Pozneje je dobil zaposlitev pri raznih 
firmah, ki so izdelovale hidravlična 
dvigala za prekucnike – kiperje.  Le-
ta 1973 se je poročil s Kristino, ki je 
nemškega rodu, rojena na Poljskem. 
Kristina odlično govori tudi sloven-
sko. Včasih je brala berilo pri sloven-
skih mašah v Eschweilerju. Ima tudi 
odliko zelo gostoljubne gospodinje in 
izvrstne kuharice. V družini sta se ji-
ma rodila dva sinova. V Hückelhov-
nu imajo zelo lepo družinsko hišo z 
vrtom in brajdo z okusnim grozd-
jem. Ena sadika že obetavno napre-
duje v rasti v Belgiji pred hišo Sloven-
ske misije v Eisdnu. Naš slavljenec je 
upokojen pri firmi Chemoform pri 
Stuttgartu. Reklamni material, kole-
darji in rokovniki prihajajo tudi do 
nas. Kaj uporabnega »iz arhiva« smo 
lahko posredovali tudi nekaterim re-
dovnicam v Sloveniji. Hvala, gospod 
Leo! Leo in Kristina ne izostaneta 

od slovenskih maš v Eschweilerju, če 
le nista v Sloveniji, kamor rada od-
potujeta. Vsakokrat nas po maši le-
po obdarujeta s skrbno pripravljeni-
mi dobrotami, ko imamo prijateljsko 
srečanje v dvoranici pod cerkvijo. 
Leo je prav zvest bralec berila pri ma-
ši. So redni naročniki Naše luči. Letos 
je Leo prvi, ki je že nakazal naročni-
no za leto 2014. 
V juniju je svoj 80. rojstni dan doživel 
Marjan Rajh, rojen v bližini Planine 
pri Sevnici. Leta 1960 je prišel v Nem-
čijo. Najprej je delal v rudniku v Al-
sdorfu, pozneje pa pri raznih firmah. 
(Kaj več o njem bomo brali v kateri od 
naslednjih številk.)
V naši krstni knjigi, kjer so vpisani 
krsti od leta 1955 naprej, sem odkril, 
da je letos avgusta svoj 70. rojstni dan 
imel tudi Franc Kopše. Njegov sin Sil-
vo je povedal, da pogosto potuje med 
Slovenijo in Nemčijo, saj je v poko-
ju. Silvo in žena Justina sta naročnika 
Naše luči. Sinčka Jernej in Matej lepo 
napredujeta in sta nam vsem v vese-
lje. Poglejte družinico v narodni noši 
v prejšnji številki – v Kevelaerju. 
Omenjenim in tudi ostalim neznanim 
jubilantom – še na mnoga zdrava in 
srečna leta! 

Župnik Lojze in vsi farani

HILDEN

80. rojstni dan Terezije Nedelko
Veliko voščil rojakom ob njihovih vi-
sokih jubilejih smo  zadnja leta lah-
ko prebrali v Naši luči. Mnogi so pri-
šli v tujino že v zgodnjih mladih letih, 
si ustvarili družino in ostali  tudi po 
upokojitvi v deželi, ki jim je dajala za-
služek in kruh vsa dolga leta.
Med  njimi je sedaj  tudi  80-letna  Te-
rezija Nedelko, roj. Benko, iz Wu-
ppertala. Rodila se je 11. oktobra 
1933 v vasi Andreci, v   fari sv. An-
tona v Slovenskih goricah, ali kot jo 
imenujejo domačini, v lepi »antujo-
ški« fari.  Otroška leta  je preživljala 
v krščanski družini, kjer je bilo osem 
otrok. Že s šestnajstimi leti je odšla v 
službo  k  tesarskemu mojstru v Lju-
bljano, kjer je poleg gospodinjskih 
del pomagala tudi v delavnici. Me-
njala je še nekaj podobnih služb, saj 
jo je domotožje večkrat privedlo do-
mov. Kot 22-letna je  leta 1955  od-
šla v Beograd  k takratnemu  poslan-
cu Andreju Debenaku, kjer je ostala 
kar pet let. Že prvi dan je izvedela, kje 
se v Beogradu nahaja katoliška cer-
kev, kamor je smela ob nedeljah  ho-
diti k maši. Pomagala je v gospodinj-
stvu in stregla številnim poslovnim 

Slavljenka Terezija Nedelko iz Wuppertala»Pustite male k meni,« pravi Gospod.
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gostom. Družina jo je imela zelo rada, 
zato je bilo ob slovesu pretočenih ve-
liko solza. Po vrnitvi iz Beograda se je 
zaposlila v tekstilni tovarni v Maribo-
ru. Leta 1964 se je poročila s Francem 
Nedelkom, sedaj že več kot dve leti 
pokojnim, ki je pred poroko delal že 
osem let v Nemčiji. Takoj po poroki je 
odšla z možem v Gladbeck. Leta 1965 
sta se iz službenih razlogov preselila 
v Wuppertal, kjer se jima je leta 1966 
rodila hčerka Andreja.  Tudi v Nem-
čiji je gospa Nedelko delala v različ-
nih firmah in si prislužila zasluženo 
pokojnino. Gospo Nedelko pozna ve-
liko rojakov iz Porenja, saj je kot za-
vedna Slovenka, dobra kristjanka in 
dobrotnica vedno prisotna pri nem-
ških mašah v Wuppertalu, pri sloven-
skih pa v Solingenu in Hildnu, obča-
sno pa tudi v Krefeldu in Essnu. Tudi 
slovenskim kulturnim in  družabnim 
prireditvam se rada pridruži in zapo-
je z družbo.
Draga slavljenka, cenjena gospa Ne-
delko,  želimo vam obilo božjega bla-
goslova in še naprej trdnega zdravja. 
Naj bo vaš veder in vedno nasmejani 
obraz še dolgo in povsod z nami.

Danica Dyllong

Lepim željam se pridružujemo vsi ro-
jaki iz Severnega Porenja – Vestfalije. 

Lojze Rajk, župnik

BOŽIČNE MAŠE 
Na sveti večer bo sveta maša v Moer-
su ob 19. uri, polnočnica v Essnu ob 
22.30 – torej pol ure bolj zgodaj kot 
prejšnja leta. 
Na božični dan v Essnu ob 9.30, v 
Oberhausnu ob 11.15, v Hildnu ob 
16. uri.
Na praznik sv. Štefana v Essnu ob 
9.30, v Castropu ob 16. uri. 

FRANKFURT

Po bogoslužnem koledarju nemških 
škofij je praviloma prva oktobrska 
nedelja (ali pa katera kasnejša) po-
svečena zahvali za zemeljske sadove 
in pridelke. Ne samo podeželske, tudi 
cerkve v večjih naseljih in mestih so 
največkrat bogato okrašene. Marsikje 
pa tudi zunaj cerkve kakšen trg okra-
sijo s pridelki. Seveda se tudi v naši 
župniji pridružimo tej zahvalni nede-
lji, čeprav smo morda še vedno neko-
liko bolj navajeni na zahvalno nedeljo 
v kasnejšem času, na prvo novembr-
sko nedeljo, kot je v domovini.
Marsikaterega pa seveda, če mu je 
mogoče, praznik vseh svetih in spo-
min vseh vernih rajnih odvleče do-
mov na grobove. Sicer pa smo se tu-
di tukaj zbirali k molitvi za pokojne v 
povezavi s slovensko mašo, bodisi na 
praznik bodisi na nedelje okrog tega 
praznika. V Frankfurtu pa je bila tudi 

letošnja prva novembrska nedelja po-
vezana z molitvijo pred Najsvetejšim 
ter bolniškim maziljenjem za ostare-
le in bolne.
Tudi letošnji november bo za duhov-
nika zaznamovan z letnimi sestanki 
po posameznih škofijah. Frankfurt-
sko dekanijsko dvodnevno srečanje 
v prvem novembrskem tednu je bilo 
posvečeno Cerkvi in kulturi, pred za-
četkom adventa pa bo še sestanek za 
škofijo Limburg.

rem 

MANNHEIM

Mednarodna maša v Sankt Wendlu
V mestecu St. Wendel, ki se imenu-
je po svetem Vendelinu, je bila sre-
di oktobra mednarodna maša. Nava-
dno je bila vsako leto mednarodna 
maša v Trierju v času po veliki noči, 
ko je tam veliko romanje v stolno cer-
kev. Letos so to romanje prekinili, ker 
ga je težko vsako leto organizirati, saj 
se ga v štirih tednih udeleži preko pol 
milijona vernikov. Da ne bi ostali brez 
mednarodne maše, smo se dogovo-
rili, da bomo letos poromali h grobu 
sv. Vendelina. Ta svetnik je živel v še-
stem stoletju, prišel pa je iz Irske. Le-
genda pravi, da se je vračal iz Rima in 
je med potjo potrkal na vrata nekega 
bogatega človeka in ga poprosil za kos 
kruha. Na Irskem je bilo samoumev-

Letošnji oltar na zahvalno nedeljo v Lichu
S cvetjem in predvsem s klasjem okrašena cerkev 
Marijinega Srca v Frankfurtu
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no, da se romarju ponudi okrepčilo. 
Toda v pokrajini med rekama Saar in 
Mosel še niso bili tako krščanski, za-
to ga je bogati človek ozmerjal, zakaj 
si tako zdrav in mlad človek sam ne 
zasluži kruha. Poslal ga je past njego-
ve ovce. Vendelin je to ponižno spre-
jel kot božjo voljo, da se ne vrne do-
mov, ampak ostane med tamkajšnjim 
ljudstvom in s svojim zgledom pripe-
lje ljudi h krščanski veri. Upodabljajo 
ga obkroženega z ovcami.
Slovenci v Saarlandu so večinoma sta-
rejši in živijo raztreseni po širnem ob-
močju. Mnogi si ne upajo več voziti 
avta ali pa vsaj ne daleč. Kljub temu 
se jih je osem pripeljalo v St. Wendel. 
V primerjavi z drugimi narodnostmi, 

ki so dosti bolj številčne, nas ni bilo 

tako malo. Ko je glavni mašnik, pred-

stavnik škofije Trier, pozval vsako na-

rodnost, naj vstane, da se jih vidi, nas 

ni bilo sram, saj nas ni bilo najmanj. 
Napolnili smo celo klop, da nas je bilo 
dobro opaziti. Pri prošnjah za vse po-
trebe je v slovenskem jeziku prebrala 
prošnjo Marija Kiefer. Španci in Itali-
jani, ki so zelo številčni, so tudi pre-
pevali, najglasnejša pa je bila z bobni 
afriška skupina.
Po končani maši smo šli še okrog sar-
kofaga z relikvijami sv. Vendelina. Na 
visokem podstavku z reliefom aposto-
lov  je položen bogato okrašen sarko-
fag. Ima obliko krste, celo ročaje ima, 
vendar se takoj opazi, da to ni na-
vadna krsta, ampak sarkofag z reli-
kvijami svetnika. Zato človek nima 
občutka resnobe ali žalosti, ampak 
začuti božjo bližino. Ljudje so se do-
tikali sarkofaga, nekateri celo poropo-
tali z ročaji.
Po izhodu iz cerkve so nam v sosednji 
dvorani postregli s pecivom in kavo, 
lahko smo si tudi ogledali kiparske in 
slikarske izdelke, ki so jih za praznik 
sv. Vendelina pripravili dijaki tamkaj-
šnje gimnazije.
V Mannheimu nam za slovensko ma-
šo že dolga leta pripravi oltar redov-
nica sestra Amalberga. Je še edina od 
nemških sester, ki so nekoč skrbele za 
ostarele v Karitasovem domu Maria 
Frieden. Čeprav je že zelo v letih, skr-Med prvimi v St. Wendlu

Otroci in dijaki so v mozaiku predstavili sv. Vendelina
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bi za kapelo in jo lepo okrasi. Tako je 
tudi za zahvalno nedeljo lepo okrasi-
la oltar. Kuharice v domu so spekle le-
po okrašen hlebec kruha, nepričako-
vano pa je podobno okrašen hlebec še 
nekdo prinesel, da sta bila kar dva. Se-
stra Amalberga zasluži vso pohvalo in 
hvaležnost za svoj trud, ko nas za vsa-
ko slovensko mašo pričaka in po maši 
pospravi za nami.

Janez Modic

MÜNCHEN 

V münchenski skupnosti se je delo 

uteklo v jesenski čas. Redne slovenske 

maše v mestu pri Svetem Duhu in na 

podružnicah potekajo po utečenem 

planu. Organizacijsko nas zaposlu-

je pri vsem tem nova naloga usklaje-

vanja s termini na področju nekda-

nje fare s središčem v Ingolstadtu. V 

pastoralnem delu se pozna dodatna 

obremenitev, saj iščemo razporeditve 

nalog tako, da bodo ljudje v čim več 

skupnostih lahko prihajali k maši in 

na srečanja. Združiti dve fari ni stvar 

samo časovne logike, ampak tudi po-

treb, ki jih imajo ljudje. S tem ima-

jo težave tudi nemške škofije, ki mo-

rajo druga za drugo prilagajati svoje 

programe, izdelane za mizo, in jih 

usklajevati s tem, kar želijo in zmo-

rejo verniki. To pa je osnovni namen Sestra Amalbega vsakič pripravi oltar za slovensko mašo.

Sarkofag z relikvijami sv. Vendelina

Za paciente psihoterapevtskega oddelka skrbi razumevajoča sestra Magda
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pastorale, ki upošteva ljudi in njihove 
možnosti in želje. 
V soboto, 12. oktobra, nas je v Mün-
chnu razveselila amaterska dramska 
skupina Neptun iz Polhovega Grad-
ca. Skupina nam je znana, saj je go-
stovala že dvakrat in popestrila kul-
turni utrip v münchenski slovenski 
skupnosti. Tokrat so nam ponudili in 
postregli z igro Baldrijan. Že naslov 
pove, da gre za tegobe bolezni in laj-
šanje težav. Predstava nam je odsti-
rala dogajanje v terapevtski skupini 
treh moških z različnimi življenjski-
mi izkustvi in porazi, ki so jim načeli 
ne le telesno zdravje, ampak tudi du-
ševni mir in uravnoteženost. Mare je 
sanjač, že zdavnaj je zakockal vse, kar 
je imel, in še več. Sanja o nekem veli-
kem cilju v prihodnosti, ko bo uspel. 
Gustija mučijo depresije. Ne zna več 
reči bobu bob in tava od enega do 
drugega nasveta raznih ‚strokovnja-
kov‘, sam pa se vse bolj izgublja. V 
njuni družbi najde zatočišče tudi Sil-
vo s socialno fobijo, ki mu ni res no-
bene pomoči, če se ne zgodi nekaj iz-
rednega. 

Zdravstvena terapija jih združi v sku-
pni sobi psihoterapevtskega oddel-
ka, kjer jih oskrbuje razumevajoča in 
spodbudna sestra Magda. Ta ni le me-
dicinska sestra, ampak v očeh treh 
možakov tudi ideal ženske, ki je v svo-
jem življenju niso našli. Ženska, ki zna 
biti nežna in obenem odločna, ko gre 
za zadeve osebne duhovne higiene in 
odgovornosti. To je ženska, ob kate-
ri se moški počuti moškega, in to celo 
brez zdravil (baldrijana). 
Besedilo je napisal član skupine Nep-
tun dr. Janez Koprivc, ki je tudi zai-
gral enega od treh mučenikov. Na od-
ru so nastopili poleg njega še Andrej 
Malovrh, Danijel Dolinar in Roma-
na Jankovec. V zakulisju pa je sodelo-
valo še nekaj mlajših tehnikov in po-
močnikov. 

INGOLSTADT 

Slovenska skupnost se polagoma pri-
lagaja na čas pred seboj, ko ni več žu-
pnije in je duhovnikova prisotnost 
veliko manjša, kot je bila prejšnja de-
setletja. Poskušamo se dogovarjati o 

možnostih, ki ostajajo in kako jih bo-
mo izrabili. Težava je deloma tudi v 
zvezi z odločitvijo bamberške škofije, 
da slovenske pastorale ne bo več pod-
pirala. Slovenski duhovnik ne preje-
ma nobene podpore več za stroške 
pastoralne dejavnosti v Nürnbergu in 
Erlangnu. Hvaležni smo lahko župnij-
skim uradom na tem področju, ki ka-
žejo še naprej odprtost do slovenskih 
skupnosti.  
Na področju škofij Eichstätt in Re-
gensburg se je uspelo še dogovoriti 
za nadaljevanje utečenega pastoralne-
ga dela, kakor je potekalo zadnja le-
ta. Največja skupnost je v Ingolstadtu, 
kjer je redna nedeljska maša. Veli-
ka prednost in blagoslov so organist-
ke, ki redno spremljajo mašno petje v 
Erlangnu, Nürnbergu in Ingolstadtu. 
Je pa povsod tudi dovolj pevskih gla-
sov, ženskih in moških, ki zapojejo na 
glas in potegnejo za seboj ostale, ki so 
malo bolj negotovi v tonih in melodi-
jah. Lepo sodelovanje krasi vse ma-
šne skupnosti. 
Slovensko bogoslužje v Neutraublin-
gu blizu Regensburga poteka redno. 
Tam je manjša skupnost, ki zelo rada 
prihaja skupaj in se zna veseliti svo-
je povezanosti. Čuti se, da so že dol-
go prijatelji. Zadnji mesec je bila maša 
tudi v Weidnu. Skupina 30 ljudi se je 
zbrala v cerkvi Srca Jezusovega in ka-
ko prizadevno je bilo sodelovanje pri 
svetem opravilu. Po maši se je nada-
ljevalo prijateljsko vzdušje še v gosti-
šču, ki so ga za to priložnost posebej 
rezervirali. Ob okusnih italijanskih 
picah se je odprl stvaren pogovor o 
nadaljnjih srečanjih. Ne bo redno v 
mesečnem ritmu, ampak občasno, ne-
kajkrat na leto. 
Če ljudje hočejo, bodo skupnosti ži-
vele naprej in slovenska beseda, mo-
litev, pesem in naša družabnost ne bo Dramsko društvo Neptun iz Polhovega Gradca
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zamrla. Vse to pa se napaja ob duhov-

nem viru mašne daritve. 

celjan

STUTTGART

Vinska trgatev

Že tradicionalno v jesenskem času v 

naši župniji organiziramo prireditev 

vinska trgatev. V organizaciji s Kul-

turnim društvom Slovenija-Stuttgart 

in slovensko župnijo smo ta praznik 

praznovali dva dni. Letošnji gostje so 

bili moški pevski zbor »Pobje« iz Čr-

nega Vrha nad Idrijo in ansambel Ja-

vor, ki so nas obiskali že v petek zve-

čer v Slovenskem domu. Prireditev je 

potekala v Esslingenu, kjer je bil v so-

boto zvečer koncert, v nedeljo popol-

dne pa delavnice petja. Dvodnevno 

praznovanje in druženje smo zaklju-

čili z mašo, pri kateri so »Pobje« re-

snično lepo zapeli mašne dele. Tako 

v soboto kakor v nedeljo smo se ob 

dobri kulinariki, dobrem slovenskem 

vinu in slovenski pesmi imeli zelo le-

po. Osebno mi je bil v veliko in pri-

jetno presenečenje obisk članov an-

sambla Javor, saj je ta ansambel igral 

tudi na moji novi maši. Vsem članom 
in članicam kulturnega društva Slo-
venija-Stuttgart kakor tudi našim go-
stom se za njihov trud iskreno za-
hvaljujem.  

Zahvalna maša v Magstadtu
Na zahvalno nedeljo se tradicionalno 
zbirajo naši rojaki v Magstadtu, kjer je 
sveta maša, ki jo organizirajo Sloven-
ski muzikantje iz Sindelfingna. Letos 

se je pri tej sveti maši zbralo res veli-
ko naših ljudi, ki so z molitvijo in  pe-
smijo dali Bogu čast in zahvalo za vse 
dobrote, ki nam jih naklanja. Pri ma-
ši je pel zbor Obzorje. Med sveto dari-
tvijo smo na oltar, ki so ga krasili da-
rovi zemlje, položili tudi simbolične 
darove, in sicer kruh in vino ter šopek 
rož. Naši verniki so brali božjo bese-
do, prošnje in aktivno oblikovali sve-
to mašo.  Zelo lepo je videti naše ljudi, 
kako skupaj pripravljajo in organizi-
rajo prireditve, ki nam potem ostane-
jo v lepem spominu.

Naša slavljenka
V naši skupnosti v Bad Urachu je svoj 
življenjski praznik - sedemdeset let - 
praznovala gospa Ljudmila Mele. Go-
spa Ljudmila je že veliko let v Nemči-
ji in v Bad Urachu skrbi za slovensko 
skupnost. Zato smo se z velikim vese-
ljem zbrali na njenem praznovanju, ki 
smo ga imeli po maši. Za vse navzo-
če je gospa Mele pripravila večerjo v 
naši župnijski dvorani, kjer smo ji vsi 
skupaj nazdravili na zdrava, srečna in 
blagoslovljena leta. Zadonela je slo-Obisk pevskega zbora Pobje in ansambla Javor

Zahvalna sveta maša v Magstadtu
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venska pesem in praznovanje je bilo 

res prisrčno in doživeto. 

Naša skupnost v Schwäbisch Gmün-

du

Vsaka naša župnijska podružnica, 

kjer se zbirajo naši rojaki in rojakinje, 

je Cerkev v malem. Vsaka skupnost 

je dragocena in zame je vsaka enako 

vredna. Naša mesečna srečanja s sve-

to mašo v Schwäbisch Gmündu so le-

pa doživetja, kjer kot duhovnik lahko 

lomim kruh božje besede in kruh ev-

haristije. V Schwäbisch Gmündu živi-

jo dobri slovenski ljudje, ki jim vsa-

ka sveta maša veliko pomeni. Zato se 

iz meseca v mesec že toliko let zbira-

jo okrog Gospodovega oltarja in to mi 

kot duhovniku vedno daje novih du-

hovnih moči za moje pastoralno delo 

med našimi ljudmi. 

Blagoslov novega igrišča za otroke

V Esslingenu smo pred godom sve-

tega Frančiška darovali sveto mašo 

za štiri skupnosti: nemško, sloven-

sko, italijansko in afriško. Pri maši, ki 

je potekala v naravi, je naša sloven-

ska župnija pripravila prošnje, prine-
sli smo vino kot simbolni dar, prebra-
li smo evangelij v slovenskem jeziku, 
naši pevci so zapeli slovensko pesem 
in nato smo pripravili pogostitev za 
petdeset ljudi v dvorani. Po maši je 
bil blagoslov novega igrišča za otro-
ke, pri nemškem župnijskem vrtcu. 
Vsem našim ljudem, ki so pomagali 
in se udeležili  te slovesnosti, se iskre-
no zahvaljujem. 

Novi doktor pravnih znanosti
V naši skupnosti v Aalenu smo v teh 
dneh dobili novega doktorja pravnih 
znanosti. Novi doktor je postal Benja-

Naša slavljenka gospa Ljudmila Mele

Benjamin Fekonja, novi dr. pravnih 
znanosti

Naši rojaki in rojakinje iz Schwäbisch Gmünda

Blagoslov novega igrišča za otroke
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min Fekonja, sin Jožice in Ivana. Dr. 
Benjamin Fekonja se je rodil 27. juli-
ja 1981 v Aalenu. Dolga leta je bil mi-
nistrant v slovenski skupnosti. Študi-
ral je pravo v Bayreuthu, Bambergu, 
Augsburgu in Londonu. Sedaj je zapo-
slen v elitni odvetniški pisarni v Mün-
chnu. Novemu doktorju pravnih zna-
nosti v svojem in v imenu celotne 
župnije izrekam iskrene čestitke in 
sem ponosen, da ima naša slovenska 
župnija tako visoko izobražene člane. 
Z enakim veseljem voščim tudi nje-
govim staršem, gospe Jožici in gospo-
du Ivanu, ki sta redna udeleženca sve-
tih maš v Aalenu in dobra kristjana. 

K Bogu je odšel po plačilo
Naša slovenska župnija se je poslovila 
od pokojnega Romana Grala iz Kön-
gena. Pokojni Roman Gral je bil rojen 
25. februarja 1948 v Trdkovi na Gorič-
kem. V Nemčijo je prišel leta 1968 in 
se zaposlil v Mercedesu kot mehanik. 
Skupaj z ženo Zorico, roj. Rogan, sta si 
ustvarila družino s tremi otroki. Žena 
Zorica je umrla, ko je bila stara komaj 
38 let in od takrat naprej je sam skr-
bel za svoje tri otroke. Svojo očetovsko 
nalogo je opravljal z veliko ljubezni-
jo, saj je vse tri pripeljal do kruha in 
samostojnega življenja. Za njih je bil 
oče in mati hkrati. Njegovi otroci so 

mu bili največji ponos in zaklad. Vse-

mogočni in dobri Bog naj pokojnemu 

Romanu podeli večni mir in pokoj. Za 

vse trpljenje, napore in skrbi pa naj 

mu nakloni tisti počitek, ki ga lahko 

ponudi samo Vsemogočni Bog. Go-

spod Roman, počivajte v miru!

Aleš Kalamar, župnik v Stuttgartu

S R B I J A

Slovenski Komorni zbor Fran Ger-

bič na turneji po Vojvodini in Srbiji

Fran Gerbič (1840-1917) je bil pri-

znan tenorist, skladatelj in domoljub 

iz Cerknice na Notranjskem. Med 

drugim je ustanovil tudi zagrebško 

opero. Po njem nosi ime tudi Komor-

ni zbor Fran Gerbič, ki je bil ustano-

vljen leta 1992 in se je prvotno ime-

noval Komorni zbor Rakek. Zbor je 

ustanovil in ga vsa leta vodi zboro-

vodja Jože Rajk, pevci pa prihajajo iz 

Cerknice in Rakeka. Repertoar zbo-

ra sestavljajo skladbe vseh glasbeno-

-zgodovinskih stilnih obdobij, od na-

božnih prek narodnih do sodobnih. 

Večkrat je zbor že gostoval na Hrva-

škem in v Srbiji, pa tudi v Angliji in na 

Škotskem, v Bratislavi in na Dunaju. 

Najprej je zbor nastopil med mašo in 

po njej v petek, 20. septembra, v zre-

njaninski stolnici, kjer mu je delal 

družbo tudi zbor tukajšnjega Sloven-

skega društva »Planika«. Naslednjega 

dne, v soboto, je odpotoval v štiristo 

kilometrov oddaljeni Niš, kjer je so-

deloval pri osrednji proslavi, ki jo je 

pripravila beograjska metropolija ob 

praznovanju 1700-letnice Milanskega 

edikta, s katerim je cesar Konstantin 

Veliki dal krščanstvu svobodo. Prosla-

va je potekala pod geslom »Osvobo-

jeni za svobodo«. Dan pozneje pa so 

K Bogu je odšel po plačilo pokojni Roman Gral.

Srebrnoporočenci. Ganljive cerkvene slovesnosti se je udeležilo devet parov.
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v veselje mužljanskih vernikov pevci 
zapeli tudi v tamkajšnji cerkvi. 

Uspešen nastop v Mužlji
Ko je zbor Fran Gerbič gostoval v ne-
deljo, 22. septembra, v Mužlji, se je 
prepletalo več slovesnosti, ki pa smo 
jih z božjo pomočjo uspešno pove-
zali. Pri isti sv. maši je potekal krst 
dveh otrok in matere enega od otrok 
ter cerkvena poroka. Še posebej je bi-
lo zanimivo, da sta bila nevesta Dani-
jela in ženin Adam prava Vojvodinca, 
iz narodnostno in versko mešanih za-
konov. Ženinov oče je Madžar, mati 

Romunka, nevestini starši pa so ma-
džarski Cigani, ki so znani kot odlič-
ni muzikantje, kar se je izkazalo tudi 
pri poroki. Med mašo in tudi po njej 
je prepeval Komorni zbor Fran Ger-
bič. Med deseto (mladinsko) mašo re-
dno sodeluje tukajšnji mladinski in-
strumentalno-vokalni zbor Dominik 
Savio. Domači pevci so peli stalne ma-
šne dele, vse drugo pa gostje – v latin-
skem in slovenskem jeziku. Poleg tega 
je med mašo govoril znani karizmatik 
Gottfried, ki ga je iz angleščine v ma-
džarščino odlično prevajal Donat Sán-
dor, iz madžarščine v slovenščino pa 

salezijanec Janez Jelen, saj so bili pri 
maši navzoči tudi slovenski verniki iz 
Ljubljane, Rakeka, Cerknice in Graho-
vega. Somaševali so še salezijanski žu-
pniki: Sandi Osojnik, Mirko Simončič, 
Franc Maršič in Alojz Zupan. Maša je 
bila v madžarščini, razen evangelija 
in prošenj v kanonu, ki so bile sloven-
ske. Očenaš pa smo molili madžarsko 
in slovensko. 
Vsem članom zbora želimo še veli-
ko glasbenih uspehov in sreče v tem 
in prihodnjem življenju, kjer se bodo 
pridružili angelskim zborom.

Janez Jelen

Dr. Gottfried s prevajalcem Markom pri poročni maši 
spodbuja vernike k zvestobi Bogu.

Poročni obred, ki je sledil krstu neveste in njenega otroka, 
ter slovesnemu sprejemu Adama v polno občestvo katoli-
ške Cerkve (krščen je bil v romunski-pravoslavni Cerkvi). 

Nastop Komornega zbora Fran Gerbič po maši v mu-
žljanskem prezbiteriju

Somaševalo je pet slovenskih salezijancev: Lojze, Sandi, 
Mirko, Janez in Franček.
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Š V E D S K A

Naši dragi rajni
Antonija Petrina je bila rojena 15. 
aprila 1924. leta v Zgornjem Gasteraju 
blizu Jurovskega Dola ali nedaleč od 
Sv. Lenarta v Slovenskih goricah. Svo-
je veliko poslanstvo pa je zaključila na 
god sv. Vincencija, ustanovitelja Mi-
sijonske družbe, to je 27. septembra 
2013, v Hylliehemmetu v Limhamnu, 
kjer je preživela kar dolgih 16 let.  
Naša draga sestra v Kristusu, Antoni-
ja Petrina, je bila še na poseben način 
Jezusova učenka in njegova ljubljen-
ka. Jezus je rekel: »Kdor ne nosi svoje-
ga križa in ne hodi za menoj, ne more 
biti moj učenec« (Lk 14, 27). Antoni-
ja me spominja na tisto gospo, ki je 
bila že 22 let povsem priklenjena na 
posteljo. Po toliko letih jo je obiskala 
njena sošolka in ji med drugim rekla 
ter jo pomilovala z besedami: »Ubo-
ga reva!« Pa ji je ta gospa odgovorila: 
»Nisem nobena uboga reva. Me je že 
naš Gospod Jezus Kristus našel vre-
dno, da trpim.«
Takšna je bila drža naše sestre v Kri-
stusu, naše Antonije. Vesela je bila 
vsakega obiska. Srečna je bila, da so 

jo sprejeli v dom za ostarele v Hyllie-
hemmet, kjer je imela potrebno oskr-
bo, telesno pa tudi duhovno. V adven-
tu in  postnem času ter še kdaj vmes 
sem ji kot slovenski dušni pastir pri-
nesel sv. obhajilo, pred mano pa g. Jo-
že Drolc. Enkrat na leto je prejela tu-
di bolniško maziljenje. Tako srečna, 
tako vesela in tako globoko hvaležna 
je bila za Jezusov obisk. To ji je daja-
lo moč, da je mnoga leta zmogla svoj 
križ sprejeti, ga vdano in ponižno no-
siti, predvsem pa si ga osmisliti. Nikoli 
je nisem slišal tarnati in se spraševati: 
Kaj sem pa naredila narobe, da me je 
to doletelo. Nikoli ni obsojala Boga ali 
koga drugega. Kot mnogi svetniki in 
svetnice je tudi ona sprejela svoj križ 
in ga velikodušno darovala za svo-
jo družino, za tiste, ki so ji stregli ali 
stregle, za papeža, škofe in duhovnike, 
za redovnice in redovnike ter za misi-
jonarje in misijonarke. Naj ji bo dobri 
Bog zato bogat plačnik.
»Takó torej nobeden izmed vas, ki se 
ne odpove vsemu, kar ima, ne more 
biti moj učenec« (Lk 14,33). Tudi An-
tonija se je vsemu svetu odpovedala, 
da je notranje postajala vse bogatej-
ša. Takšen sonček je bila vsem nam, ki 
smo jo obiskovali, vsem tistim, ki so ji 
stregli in ji tako lajšali njen križ, ki ni 
bil lahak. Hvala vsem Simonom iz Ci-
rene, vsem Veronikam. Hjärtligt tack 
först till dotter Angelika och sonen 
Franc, tack till f. Anders, p. Ludvik, 
f. Wojtek, Maria legionen för andakt 
och blommor, för slovenskor som be-
sökte Antonija och alla sjuksköterskor 
och personal i Hylliehemmet. Särskild 
tack till Henrik, som offrar sin tid till 
att hjälpa och tjäna Antonija. Antoni-
ja, bed för oss hos vår Fader.
Sorodnikom pokojne Antonije in vsej 
slovenski skupnosti na jugu Švedske 
ter v Göteborgu, ki so se 14. oktobra 

od Antonije poslovili na pokopališču 
v Limhamnu, iskreno sožalje in spo-
min v molitvi ter pri daritvi sv. maše.

Bratu Štefanu Zakrajšku v slovo, se-
stra Saša
Štefan Zakrajšek se je rodil 10. de-
cembra 1940 mami Ani, rojeni Novak, 
in očetu Jožetu Zakrajšku v Šošta-
nju. Staremu komaj dve leti so Italija-
ni ubili očeta, tako je ostal sam z ma-
mo in omo. Leta 1950 je dobil očima 
in sestro Sašo. Vendar je čez leto dni 
očima udarila strela in mama Ana je 
ostala sama s sinom in hčerko. Šivala 
je in jih na ta način preživljala.
Mladost je Štefan preživljal v rodnem 
Šoštanju, kjer je končal osnovno šolo. 
Veliko se je ukvarjal s športom. Več-
krat je tekmoval v smučarskih skokih, 
saj je bila v domačem kraju smučar-
ska skakalnica. Igral je tudi košarko 
in namizni tenis. Ko se je izučil za ele-
ktričarja, je leta 1960 ilegalno pobe-
gnil v Avstrijo in od tam je bil poslan 
na Švedsko. Tukaj je iskal srečo na več 
mestih. V tej mladostni razposajeno-
sti se je rodila hči Štefani. Nato si je v 
Helsingborgu ustvaril družino, v kate-
ri se je rodil sin Štefan. Po več letih se 
je družina razšla in je tako ostal sam. 
Vsa leta je zelo rad obiskoval mamo in 

Antonija Petrina Štefan Zakrajšek
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sestrino družino v Sloveniji, kjer se je 
dobro počutil. Zadnjih šest let ga je pe-
stila težka bolezen, ki jo je 15. oktobra 
tega leta premagala smrt. Od njega so 
se 29. oktobra 2013 v Pålsjö kapell po-
slovili hči Štefani s sinom Viktorjem 
ter sin Štefan z družino, kakor tudi slo-
venska skupnost in Štefanovi prijatelji 
in sodelavci iz Helsingborga. Posebej 
drago pa je bilo pri srcu slovenskemu 
duhovniku, da je iz domovine prišla 
na pogreb tudi Štefanova sestra Saša.
Hčeri Štefani s sinom Viktorjem, sinu 
Štefanu z družino ter sestri Saši iskre-
no sožalje in prošnja k Jezusu Kristu-
su, našemu Odrešeniku, da bi v njem 
našli tolažbo in moč v nadaljnjem ži-
vljenju. Bog povrni za vse molitve za 
pokojnega. Naj tudi on počiva v miru.

Ladislavu Pavloviču v spomin, brat 
Ludvik ter nečakinji Anki in Gabi
Ladislav je bil rojen 25. junija 1933 v 
Bušeči vasi kot najmlajši izmed deve-
tih otrok. Letos je med svojimi dragi-
mi praznoval 80. rojstni dan. Danes 
je še edini živeči brat Ludvik, dve le-
ti starejši od Ladislava. Vseh skupaj je 
bilo sedem fantov in dve sestri. Med 
vojno so bili vsi izseljeni, družina je 
pobegnila na italijansko stran. Po voj-
ni so se vrnili domov, življenje je bilo 

v tistem času zelo težko. Čas po voj-
ni je zahteval potrebno obnovo doma. 
Ladislav je naredil še nekaj razredov 
osnovne šole in se v domači vasi šel 
učit za čevljarja. Ko se je izučil, je ne-
kaj časa delal pri čevljarju in ker ni 
bilo pravega zaslužka, je odšel k bra-
tu v Pulj, kjer je spet opravljal čevljar-
sko službo. To je bilo okoli 1950. leta. 
Nekaj let je tam delal in kasneje od-
šel v švedsko tovarno Siporex v Pu-
lju. Kasneje, okoli leta 1956, so ga po-
slali na prakso na Švedsko. Od tam bi 
se moral vrniti, vendar si je v podjetju 
izprosil, da so mu podaljšali prakso in 
tako je ostal na Švedskem.
V tej severnoevropski deželi je srečal 
svojo zakonsko družico Ano, s katero 
sta se poročila (na dan pogreba bi pra-
znovala polnih 37 let zakonskega ži-
vljenja) in imela dve hčerki: Dajanno 
in Kristino. Življenje je teklo naprej. 
Zaposlil se je v podjetju Volvo, kjer je 
delal vse do zaslužene pokojnine.
Leta 2004 se je razveselil prvega in 
edinega vnuka Alexandra, s katerim 
sta se veliko igrala in ga je z velikim 
veseljem spremljal v njegovem otro-
štvu.
Vlado je skupaj z ženo Ano veliko-
krat užival v naravi, kjer sta nabirala 
gobe in razne vrste jagodičevja. Bil je 

dober tenorist in njegov tenor je od-
meval na raznih praznovanjih, kjer je 
užival tudi v plesu. Kadar pa je bil po-
sebej razpoložen, je svoje razveselil 
tudi s frajtonarico in orglicami. Nje-
govi so ga poznali kot gibčnega in ve-
selega ter kot človeka, ki je poskrbel 
za prijetno razpoloženje vseh, ki so 
ga obiskali.
Skoraj vsako leto se je z veseljem vra-
čal domov in tudi v Istro, od koder je 
doma njegova žena Ana.
Dragi rojak in domačin Vlado, naj vas 
dobri Bog nagradi z večnim življe-
njem v nebesih. Domačim pa iskreno 
sožalje in spomin v molitvi ter pri sv. 
maši za naše drage rajne.

Zvone Podvinski

Š V I C A  I N  L I E C H T E N S T E I N

ŠVICA, 
LIECHTENSTEIN IN 
VORARLBERG

HÜNENBERG

V švicarskem kantonu Zug med va-
lovito pokrajino leži kraj Hünenberg. 
Vsak drugi petek v mesecu se v pre-
lepi cerkvici zberejo Slovenci iz kra-

Vlado Pavlovič Slovenski rojaki, zbrani v Hünenbergu
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ja in okolice. Z molitvijo rožnega ven-
ca in mašo se povezujejo vedno znova 
v skupnost, ki živi že dolgo vrsto let.

Irena Ahčin

ZÜRICH

Slovenci v Zürichu smo bili v oktobru 
poleg običajnih nedeljskih maš pova-

bljeni tudi k sodelovanju pri nekoliko 

drugačnem bogoslužju. V nedeljo, 27. 

oktobra, smo skupaj z Eritrejci in na-

šimi gostitelji iz župnije Guthirt pra-

znovali misijonsko nedeljo. Slovenci 

in Eritrejci imamo namreč svete maše 

v župniji Guthirt. Tako smo med dru-

gim lahko prisluhnili branju in petju 

v tigirinjščini, ki je uradni eritrejski 

jezik. Seveda pa se je ta dan pri maši, 

ki je bila v nemškem jeziku, razlega-

la tudi slovenska beseda. Kanček slo-

venske kulture sta prispevali Žaklina 

Boskovski in Leoni Ošlaj v narodnih 

nošah. Simona Ošlaj je za darovanje 

pripravila lepo okrašen vrč vina. Naj 

kot zanimivost še dodamo, da se je ta 

vrč gospodu župniku iz Guthirta Bea-

tu Häfligerju zdel tako poseben, da je 
prosil, če ga lahko obdrži za spomin.

Tatjana Šivic

Majhna, a lepa cerkvica sredi sadov-
njakov in vinogradov

Tako se lažje počaka na skrbno pripravljeno večerjo.

Leoni Ošlaj in Žaklina Boskovski

Eritrejski pevski zborDarovanje

Zastopane so vse generacije
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Pričevalci vere 
v srcu Evrope
Evropa ima burno zgodovino. Napisana je s krvjo žrtev šte-
vilnih vojn, epidemij, s preseljevanjem in priseljevanjem 
številnih ljudstev in narodov, z nestrpnostjo in sovraštvom 
različnih svetovnih religij in posameznih krščanskih vero-
izpovedi, s tridesetletno versko vojno, s holokavstom, dik-
taturami dvajsetega stoletja in na pragu tretjega tisočletja 
s samomorilnim nagonom, depresijami in biološkim izu-
miranjem bele rase. Bolj kot kadarkoli prej je prihodnost 
Evrope pod vprašajem, zato so politiki, gospodarstveniki 
in birokrati, zagovorniki združene Evrope v evropskih in-
stitucijah, zaskrbljeni in imajo vtis, da se borijo s svojo la-
stno senco. Kaj bo dalo oziroma povrnilo kredibilnost stari 
celini, kaj jo lahko ozdravi? Evro, ki je prej ko slej slaba ga-
rancija združenja v Evropski uniji, nova socialno naravna-
na gospodarska in bančna politika, ki bo kos konkurenčne-
mu svetovnemu trgu in bo zmogla biti tudi etično poštena,  
ali kaj drugega?
V sredo, 3. oktobra 2013, je bila v Marijini cerkvi  Notre-Da-
me de Sablon  v Bruslju  t. i. »Missa pro Europa«, maša za 
Evropo. Ob začetku ponovnega jesenskega zagona evrop-
skih institucij so mašo vodili bruseljsko-malinjski nadškof 
André -Joseph Léonard, litovski nadškof Gintaras Linas 
Grušas in podpredsednik komisije evropskih škofovskih 
konferenc, bruseljski škof Jean Kockerols. V središču po-
zornosti je bila ikona madžarskega grško-katoliškega du-
hovnika Ferenca Janka, ki prikazuje šest zavetnikov Evrope. 
Ikonografska govorica je zelo zgovorna. V ospredju je Mati 
božja z Jezusom v naročju, okrog glave ima dvanajst zvezd. 
Nad Marijo je upodobljen Sveti Duh v podobi goloba, na 
vrhu je vidna stvariteljska roka Boga Očeta, stvarnika ne-
bes in zemlje. Skrivnost Svete Trojice in učlovečenja je to-
rej vertikalna razsežnost, ki utemeljuje obstoj odrešenega, 
novega stvarstva. O tem osvobojenju pripovedujejo štirje 
evangelisti, ki so s simboli angela (Matej), leva (Marko), vo-
la (Luka) in orla (Janez) upodobljeni nad glavami šestih za-
vetnikov Evrope in se razvrščajo okrog goloba, simbolnega 
prikaza Svetega Duha. 
Z leve proti desni so nato v žensko-moški simetriji po-
stavljeni svetnice in svetniki, ki jih častimo kot zavetnike 
Evrope. Prva z leve je Edith Stein, karmeličanka, ki je umr-
la v nacističnem taborišču, v levi roki drži križ mučenke in 

Davidovo zvezdo, kar nakazuje na njen judovski izvor. Po-
leg nje je Katarina Sienska, v desni roki drži lilijo, zname-
nje devištva, v levi pa knjigo, svoje mistične zapise, prstan 
na njeni desni roki je znamenje mistične poroke z nebe-
škim ženinom. Tretja zavetnica Evrope je Brigita Švedska, 
mati enajstih otrok, romarica v Sveto deželo in, po može-
vi smrti, ustanoviteljica redovne družbe. Na glavi ima kro-
no s petimi plameni, Jezusovimi ranami, v levi roki romar-
sko palico in prstan kot znamenje svoje poroke, v desni roki 
zvitek, ki spominja na romanje v Sveto deželo in na njeno 
vlogo opatinje reda.
Na moški, desni strani ikone je poleg Marije z Jezusom sve-
ti Benedikt v obleki meniha, v rokah drži redovno pravilo, 
ki ga je zapustil Evropi: Ora et labora, moli  in delaj! V sre-
dini je sveti Ciril, filozof, lingvist in misijonar, ki drži v ro-
kah zvitek s črkami glagolskega alfabeta, preko njega se je 
razvila cirilica, črkopis, ki ga uporabljajo pravoslavne cer-
kve. Zadnji na desni je sv. Metod, oblečen v oblačila bizan-
tinskega škofa, v levi roki drži staroslovanski evangeliarij z 
grškimi črkami, kristogram pomeni: Jezus Kristus zmaguje.
Kriza evropske identitete ne bo rešena brez duhovne oz-
dravitve, brez vrnitve k izvirom in temelju evropske kul-
ture in civilizacije, brez leve in desne strani, ravnovesja in 
enakopravnosti ženskega in moškega pola. Nova evangeli-
zacija ne bo napredovala brez pričevanja za vero do muče-
ništva (Edith Stein), brez poglobljene, mistične duhovno-
sti (sv. Katarina Sienska), brez daru fizičnega in duhovnega 
materinstva (sv. Brigita Švedska). Trhlega ravnovesja miru 
v Evropi zadnjih sedmih desetletjih ne bo mogoče  utrdi-
ti brez discipline dela, nove socialne pravičnosti, ki temelji 
na notranjih, duhovnih vrednotah (sv. Benedikt), brez spre-
jetja kulture dialoga in doslednega spoštovanja različnosti 

Božja Mati in šest zavetnikov Evrope
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Tanja Mlakar

KJE RASTE DEŽ?
»Si naredila splav?« Suzana je odkimala.
»Nisem, mama mi je preprečila, čeprav sem to hotela sto-
riti.« 
»Pa je Giovanni vedel za tvojo nosečnost?« 
»Ne, nisem mu povedala. Ko sva se vrnila vsak na svoj 
dom, se je namreč najina ljubezen hitro ohladila, no, vsaj 
z njegove strani. Počasi me je prenehal klicariti, pa tudi pi-
sma ni bilo več nobenega. Zakaj bi mu torej morala pove-
dati za to?« 
»Oče je bil, morda bi mu vseeno morala to sporočiti.« Suza-
na je odločno odkimala.
»Ne, če mu ni bilo mar zame, mu ne bi bilo mar tudi za na-
jinega otroka.« Tišina, ki je sledila, je obležala med njima.
»Kje je zdaj tvoj otrok? Saj si ga rodila?« Suzana je poča-
si prikimala.
»Matej mu je ime. To je edino, kar je dobil od mene. Takoj 
po porodu sem se mu odpovedala in je šel v posvojitev. Ne 
vem, kje zdaj živi.« Marina je odkimavala z glavo. Je sploh 
še kje kdo, ki ne bi imel neke skrivnosti, je pomislila. Suza-
na, ki se je zdela utelešenje vsega, o čemer je ona sanjala, je 
imela na svoji duši težko bolečino. 
»Včasih pomislim, kje živi in kako mu je. Ali sploh ve, da je 
posvojen. Kakšen je? Je podoben meni ali Giovanniju? Joj, 
Marina, ko bi ti vedela, kakšni filmi se odvijajo v moji glavi. 
Včasih nas vidim kot družino: Giovanni, Matej in jaz. Sedi-
mo v dnevni sobi in gledamo televizijo. Ali kartamo, kole-
sarimo ali delamo karkoli drugega. Skupaj smo. Spet dru-
gič se mi vrti film, ko živiva skupaj le jaz in Matej. Vesela 

sva in rada se imava, zabavava se drug ob drugem.« Saj to 
ni mogoče, je zamrmrala Marina. In ravno Suzana, ki je bi-
la vse, kar si je ona želela biti in postati. Ki je imela vse, po 
čemer je ona hrepenela. Je mar hrepenela po nečem, česar 
sploh ni bilo?
»Si zato tako močno zaživela v prostovoljstvu?« Suzana je 
prikimala.
»Ko sem Mateja oddala, sem se počutila rešena težkega 
bremena. Doma mi niso rekli, naj se mu odpovem, a tu-
di nihče mi ni rekel, naj tega ne storim. Ko pa sem končala 
gimnazijo, sem vedno bolj spoznavala, kaj sem storila. Ve-
liko napako, sem si ponavljala neprestano. Mnogo sem tu-
di očitala svojim domačim, čeprav je bila odločitev moja. A 
je nisem mogla več spremeniti. Če bi jo lahko, bi jo že te-
daj preklicala.« 
»Ne moreš zvedeti, kje živi in kako mu je?«
»Tudi nočem. Nimam pravice, da dečka, starega dvanajst 
let, vznemirjam s svojo prisotnostjo. Naj živi v zavesti, da 
živi pri svoji pravi družini. Vsaj upam, da je tako.« Ma-
rina ni vedela, kaj naj zdaj sploh še reče. To, kar ji je da-
nes povedala Suzana, je razrešilo tudi marsikatero njeno 
uganko. Res, Suzana se je velikokrat obnašala tako, da je 
Marina le strmela in se čudila. Če je vse to povezala z nje-
nim današnjim priznanjem, se ji je zdelo pravzaprav edi-
no možno.

Dobrodelni sejem je bil dobro obiskovan. Babice so proda-
le vse, kar so ustvarile v preteklih mesecih. Prireditev je po-
vezovala Suzana, ki je po včerajšnjem razkritju spet blestela 
v svojem obnašanju. Ko je obiskovalcem povedala, čemu so 
namenjena sredstva, zbrana na takih akcijah, je požela ve-
lik aplavz. Zvečer, ko je Meta prinesla izkupiček, jo je Mari-
na osuplo pogledala.

(sv. Ciril), brez vztrajnega prakticiranja ekumenskih napo-
rov in priznavanja religioznega sosedstva (sv. Metod). Ka-
ko aktualne zavetnike in pričevalce za vero imamo v Evro-
pi! In kako blizu smo jim lahko Slovenci po svojem čutenju, 
po svoji verski in kulturni pripadnosti! Le še odkriti jih mo-
ramo za našo domačo, duhovno in kulturno-zgodovinsko 
krepitev svoje lastne identitete.
Mučenka Edith Stein je lahko za nas zavetnica in zdravil-
ka ran slovenskega holokavsta, bratomornega množičnega 
poboja domobrancev, sveta Katarina Sienska lahko posta-

ne naša priprošnjica za bolj poglobljeno, mistično krščan-
sko duhovnost, sv. Brigita Švedska priprošnjica za večjo lju-
bezen do življenja. Sveti Benedikt nas lahko utrdi v naši 
pridnosti in delavnosti in nas bolj usmeri k duhovnemu te-
melju vsake zunanje aktivnosti. Sveta brata Ciril in Metod 
nas vabita k širini,  pluralnemu dialogu z globalnim sve-
tom, v katerem živimo in k dialogu z različnimi verskimi 
tradicijami, moderno rečeno, k ekumenskemu in medver-
skemu dialogu.

Zvone Štrubelj
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»Toliko?« Meta je smeje prikimala.
»Veš, o čem razmišljam?« je zvečer, ko sta utrujeni sedeli, 
tiho zamrmrala Marina. Suzana jo je vprašujoče pogledala.
»Morda bi s tem denarjem peljala na morje naše otroke. 
Šla bi na šolo in se pogovorila s socialno delavko. Zagoto-
vo je nekaj družin, ki nimajo možnosti, da bi svoje otroke 
peljali na morje. Kaj praviš?« Suzana jo je pogledala s pri-
prtimi očmi.
»Kaj drugega kot to, da je ideja odlična. Na tvojem izrazu 
vidim, da si se že odločila. To boš storila.« Marina je sme-
je prikimala. 
»Že prej sem premišljevala o tem. A nisem vedela, koliko 
denarja bo prinesel današnji sejem. Ta sredstva je treba ko-
ristno uporabiti, da bi potem lahko ljudem povedali, kam 
je denar šel. Če ne bo povratne informacije, ljudje ne bodo 
več sodelovali.« 

Suzana je tokrat ostala pri njej še nekaj dni. Zdaj ko je bila 
njena skrivnost razkrita, se je Marini zdelo, da je spoznala 
popolnoma drugačno Suzano. Nenadoma je postala ranlji-
va in tako zelo vsakdanja. Doslej se je vedno zdelo, da živi 
v povsem svojem svetu. Uspešnem in tako zelo posebnem. 
Bila ji je vzor, je pomislila Marina.
»Mnogokrat se spomnim gospe Tončke,« je rekla Suzana, 
ko sta se vzpenjali proti zidanici. 
»Res?«
»Ona je zmogla živeti s težkimi spomini na svojo ubito ma-
ter in očeta. Torej bom tudi jaz zmogla živeti z zavestjo, da 
moj sin živi pri drugih starših. Verjamem, da ga imajo tam 
neizmerno radi,« je odvrnila.
»Zagotovo ga imajo.«
»Veš, zdi se mi, da nikomur več ne bom mogla zaupati in 
mu pokloniti srca. Vsakič, ko se mi poskuša kdo približati, 
se umaknem. Kot da bi bilo v meni nekaj, kar bi me nepre-
stano svarilo. Razumeš to?« 
»Vem, o čem govoriš, a sčasoma boš to morala predela-
ti. Tudi jaz sem morala in tudi gospa Tončka,« ji je odvr-
nila Marina.
»Težko je.«
»Težko, a ni nemogoče. Ko se ti bo zdelo tako, se spomni na 
gospo Tončko, pa tudi na vse otroke, ki si jih doslej srečala. 
Najlažje je obtičati na mestu in se smiliti samemu sebi. Hej, 
pa to so vendar tvoje besede. Tolikokrat si mi jih poveda-
la. Mar sama ne verjameš vanje?« Zdaj je Suzana vzdihnila.
»Ne vem. Razumsko vem, da bi tako moralo biti, a predela-
ti tega ne morem.«

»Počakaj, da bo prišel pravi trenutek. Takrat boš vedela, da 
se delo zares pričenja.« Suzana ji je prikimala. Potem sta v 
tišini hodili naprej. 

X.
Socialna delavka na šoli ni bila preveč zainteresirana, ko ji 
je Marina povedala svoj predlog. »Ne bo šlo, starši otrokom 
tega ne bodo dovolili,« je odgovarjala.
»Zakaj ne?« je vrtala Marina. 
»Niso navajeni,« je vztrajala. 
»Navadili se bodo,« je odgovarjala Marina. 
»Bom govorila z ravnateljico,« ji je na koncu obljubila. Čez 
nekaj dni je ravnateljica poklicala Marino na pogovor. Vi-
deti je bilo, da ima ravnateljica enake pomisleke. Tako kot 
tudi pretežni del učiteljev, s katerimi se je pogovarjala o tej 
pobudi, ji je povedala. 
»V naši vasi ni revnih ljudi,« ji je venomer ponavljala. 
»Navkljub temu je mnogo otrok, ki jih starši ne morejo pe-
ljati na morje,« je ocenjevala Marina. Ravnateljica je priki-
mavala, a vztrajala pri svojem. Ljudje shajajo, presežkov de-
narja pa ni, sta bili soglasni obe. Kljub temu je ravnateljica 
zmajevala z glavo. 
»Se bomo pogovorili na svetu staršev,« ji je na koncu oblju-
bila. Marina je poparjena odhajala od nje. Človek ponu-
di vse, a na drugi strani ni nikogar, ki bi bil to pripravljen 
sprejeti. Koliko energije gre v nič, je pomislila. Če ne bi bi-
lo Zorana in obljube, ki mu jo je dala, da bo morda le videl 
morje, bi verjetno že odnehala. Vzdihnila je. Enako je bilo z 
Ibrahimom, je pomislila. Tudi tam je porabila mnogo ener-
gije, da je rešila problem. Ko se je spomnila njegove druži-
ne, ji je postalo toplo pri srcu. Neizmerno uživa na kmetiji, 
ji je povedala mama. Vozi traktor in sedaj je on zoral njivo 
ob domu. Tudi njegova žena rada obdeluje zemljo. Obiskala 
je mamo in ji ponudila pomoč pri delu na njivi. No, vsaj ena 
stvar se je dobro rešila, je premišljevala, ko je odhajala. Na 
dvorišču pred šolo je bila gruča otrok, ki so se pogovarjali.
»Marina, Marina!« je zaslišala klic. Ozrla se je in pred njo 
je stal Zoran.
»Zoran! Pravkar sem premišljevala, ali te bom kje zagleda-
la,« se je razveselila Marina. Deček ji je vljudno ponudil ro-
ko. Stisnila mu jo je. 
»Kako si?« 
»Dobro,« ji je vljudno odvrnil. V naslednjem trenutku so 
bili ob njem še trije otroci. 
»Moja dva brata in sestrica,« ji je predstavil še ostale. Ma-
rina je pokimala. No, ti štirje otroci bi zagotovo radi videli 
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morje. Seveda, če je res, kar ji je povedal Zoran. Da bi nje-
mu starši dovolili oditi na tabor. Potem bi verjetno dovolili 
oditi tudi preostalim trem otrokom.
»Marina, že veš, kje raste dež?« jo je nenadoma presenetil 
Zoran. Najprej je pomislila, da se deček z njo šali. Potem pa, 
ko je zagledala njegov resni obraz, je spoznala, da je zadaj 
nekaj več. Prikimala je.
»Vem. Tudi ti veš, kajne?« Deček je prikimal.
»Iz morja raste, veš,« ji je odvrnil. Iz morja, je pomislila Ma-
rina. Odkimala je.
»Dež nam prinesejo oblaki. Pa saj to veš.« Deček je priki-
mal.
»Dež pada iz oblakov, ampak zraste pa v morju. Mi je po-
vedal Dejan, ki vse ve.« Marina je videla, da je deček trdno 
prepričan v povedano. Nekaj trenutkov je negibno zrla v 
njegov obraz. Potem je prikimala.
»Tudi jaz tega nisem vedela. Hvala, da si mi povedal.« De-
ček je prikimal in vsi štirje otroci so stali pred njo z vpra-
šujočim pogledom.
»Rad bi videl, kje raste dež. Marina, me boš peljala na mor-
je?« jo je vprašajoče pogledal Zoran. Tiho in proseče. Mari-
na je zavzdihnila. Ne vem, bi mu najraje odgovorila. Vpra-
šaj ravnateljico. Od nje je odvisno, ali boš videl, kjer raste 
dež, je polglasno zamrmrala. 
»Tudi oni bi šli,« je s prstom pokazal na ostale tri.
»Pa bi vas starši pustili? Kar vse štiri?« Hkrati so prikimali.
»Oče je rekel, naj gremo, če bo mogoče. On nas ne more pe-
ljati. Torej naj gremo vsaj mi.« Pameten človek, je zamr-
mrala Marina. Potem se je sklonila k otrokom.
»Bomo videli, če bo uspelo. Pogovarjamo se, zato še ni nič 
dokončnega. A naj to ostane med nami. Če ne bo uspelo 
morje, boste prišli v dom, na hribu. Tudi tam je lepo.« Otro-
ci so se spogledali.
»Res?« so se zasvetile Zoranove oči. Marina je prikima-
la, potem pa hitro odšla. S pogovori na šoli bo nadaljeva-
la, se je odločila. Tam, kjer je pot do cilja najbolj strma, je 
žetev najlepša. 

Na koncu so se odločili starši sami. Tudi svet staršev ni bil 
enoten, a so se vseeno odločili, da vprašajo starše učencev, 
ali bi kdo želel poslati svojega otroka na morje. Socialna de-
lavka je pristavila, da je to nepotrebno delo, ker nobeden od 
staršev tega ne bo dovolil. 
»Zakaj ne?« je vprašala Marina. 
»Ker ni potrebe za to. Naši otroci živijo v lepem kraju. Če-
tudi ne hodijo na morje, doma preživijo lepe počitnice. Za-

to!« Saj, je pomislila Marina, navsezadnje ima prav. Čeprav, 
kolikor je ona poznala otroško dušo, so otroci radi zame-
njali okolje. Se družili s svojimi vrstniki in spoznavali no-
ve kraje. Če je bila v bližini še voda, je bil to zadetek v pol-
no. Ko so prišli rezultati, so bili presenečeni vsi, Marina in 
vodstvo šole. Prijavljenih je bilo dvajset otrok. Dvajset, je 
ponovila Marina na drugi strani telefona. Socialna delavka 
je pritrdila, komentirala pa nič. Marina je nemudoma tele-
fonirala Suzani. 
»Odlično,« ji je odvrnila. »Torej imava zdaj delo. Pripravi-
ti je treba vse, da bo otrokom teden, ki ga bodo preživeli na 
taboru, ostal vedno v spominu.«

Ko je avtobus pripeljal na šolsko igrišče, so ga otroci že tež-
ko pričakovali. Najraje bi takoj odšli, a starši, ki so stali ob 
njih, so jim dajali še zadnje napotke. Marsikateri otrok se je 
težko ločil od staršev. Verjetno zdaj prvič odhajajo za toliko 
časa od doma in staršev.
»Ne bo jim hudega,« je prijazno odgovarjala na pomisle-
ke staršev.
»Saj vem,« je prikimavala zdaj ena, zdaj druga mati, »a vse-
eno, še nikoli ni šel od doma. Majhen je še.« 
»Pazili bomo nanj, lahko mi zaupate,« jih je tolažila.

REŠITEV KRIŽANKE ŠT. 11

Se nadaljuje
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Mož in žena se pogovarjata. Žena nadvse optimistično 
vpraša: »Dragi, kaj te je na meni najbolj očaralo: moj lep 
obraz ali moja skladna postava?« 
»Tvoj smisel za humor.« 

☺
Janezek je imel izpit v šoli. Učitelj ga vpraša: »Janezek, po-
vej mi, koliko žarnic je v tem razredu?«
Janezek vidi eno luč, zato reče: »Ena.«
Učitelj: »Žal mi je, padel si, ker sem imel jaz še eno žarni-
co v žepu.«
Čez en mesec: »No, Janezek, povej mi sedaj, koliko žarnic 
je v tem razredu?«
Janezek: »Dve žarnici.«
Učitelj: »Ne, sedaj je pravilen odgovor ena, ker jaz nimam 
nobene v žepu!«
Janezek: »Jo imam pa zato jaz!« 

☺
Sin prinese očetu spričevalo in reče:
»Veš, odkar mi ne pomagaš več pri domačih nalogah, imam 
precej boljše ocene.«

☺
Učitelj: »Janezek, naštej mi tri živali iz Afrike!«
Janezek: »Lev in dva krokodila.«

☺
Kaj naredi Primorec, če mu izpadejo lasje? Kupi lasuljo.
Kaj naredi Gorenjec, če mu izpadejo lasje? Proda glavnik!

☺
Človek pride na banko in vpraša: »Rad bi imel svoje malo 
podjetje. Kaj mi svetujete?« 
»Preprosto. Kupite veliko podjetje in malo počakajte.«

OGLASI – 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.

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 leposlov-
na besedila. Za vas opravimo tudi uradne zadeve v Sloveniji. Naročila lahko oddate iz vsega sveta na naslov: info@trateschki-translation.de, tel. +49-
7157-479166, faks: +49-7159-17827, www.trateschki-translation.de, Roman Trateški, Fröbelstr. 32, D-71272 Renningen, Germany

1311A2 – Naprodaj je Marlesova montažna hiša blizu Gornjega Grada v Savinjski dolini. Informacije na tel. 00386 3 5847 652 ali e-naslov: karl-heinz.
hippe@siol.net

131A3 – Upokojena vdova, stara 66 let, želim spoznati moškega do 68 let s kmetije v tujini (ni pogoj). Odrašča-
la sem na kmetiji in sem brez naslednikov. Za preostanek življenjske poti želim spoznati človeka s podobnimi 
željami, da bi zaživela skupaj v dobrem in slabem. Ker je Avstrija blizu, želim poznanstva od tu in naprej. Pisne 
ponudbe pošljite na naslov: Poljanska 2, 1000 Ljubljana, pod šifro »Rada bi srečala tebe!«.

131A4 – Na lepi lokaciji v centru Lenarta prodamo dvostanovanjsko družinsko hišo. Zgrajena je bila leta 1982 in 
je bila v celoti prenovljena 2008-2010, vključno z okolico. Skupna izmera parcele je 930 m2, hiša ima 260 m2 stano-
vanjske površine. Prodajna cena: 230.000 EUR. Telefon: +386 41 672 455, e-naslov: beno.silec@superfos.com 

»Obtoženi, zakaj ste ukradli avto?« je vprašal sodnik.
»Ker se mi je mudilo v službo!«
»Zakaj pa niste uporabili avtobusa?«
»Ker nimam izpita za vožnjo avtobusov!«

☺
Na policijski postaji zazvoni telefon: »Pohitite, mačka je 
vdrla v stanovanje, na pomoč!« 
»Ne norčujte se iz policije. Za to se nas ne kliče. Kako pa se 
pišete, kdo ste?« 
»Papagaj, na pomoč!« 

☺
»Tok, tok.«
»Kdo je?«
»Davčni inšpektor.«
»Smo že zaprti!« 

☺
»Natakar, ali vaš hišni band zaigra tudi kaj po želji gostov?«
»Seveda, kar povejte svojo željo.«
»No, potem pa članom ansambla povejte, naj zaigrajo bi-
ljard, da bom lahko v miru pojedel večerjo.«

☺

»Oče, kakšna je razlika med varčnežem in skopuhom?"
»Poglej! Varčnež sem jaz, če na razprodaji kupim plašč zase. 
Če pa ga kupim na isti razprodaji za mamo, sem skopuh!"

☺
V park je prišel klošar Peter, ki je v eni roki držal klobuk, v 
drugi pa kartonasto škatlo. Prijatelji so se začudili:
»Kaj pa zdaj to pomeni?"
»Odprl sem podružnico!"
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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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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

A V S T R I J A

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

B E L G I J A ,  N I Z O Z E M S K A 
I N  L U K S E M B U R G

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

ZVEZA SLOVENSKIH IZSELJENSKIH DUHOVNIKOV, DIAKONOV IN PASTORALNIH SODELAVCEV V EVROPI

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

H R V A Š K A

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

I T A L I J A

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

N E M Č I J A

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 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

SLOVENSKA KAT. MISIJA INGOLSTADT
(glej pod župnijo München)

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

S R B I J A

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

Š V E D S K A

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

Š V I C A - L I E C H T E N S T E I N

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



Utrinki s sobotne šole in verouka iz Stuttgarta

Naš mladi rod, ki se zbira v slovenski župniji v Stuttgartu.

Pogled na polno dvorano v sobotni šoli in verouku

Vzgojiteljica Erika Zehner poučuje naše otroke.

Starši in otroci na sprehodu v sobotni šoli

Otroci in starši izdelujejo jesenske risbe.

Veselje in smeh v sobotni šoli

Otroci z veseljem delajo svoje izdelke.

Oče Igor s hčerko Ano in sinom Markom v sobotni šoli




