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90. obletnica SKM Merlebach

Novi 52-letni pomožni škof navdušeno nagovarja naše
rojake ob devetdeseti obletnici obstoja slovenske misije
v Merlebachu. Foto: Boris Patzek

Župnik in delegat Jože Kamin pozdravlja škofa, duhovnike
in vernike v Marijinem svetišču v Habsterdicku. Foto: Boris Patzek

Sedem slovenskih in francoskih duhovnikov somašuje ob
škofu v Marijinem svetišču v Habsterdicku. Foto: Boris Patzek

Duhovniški pozdrav novemu pomožnemu škofu Jean-Pierru
Vuillemenu, ki se prvič sreča s slovensko skupnostjo.
Foto: Boris Patzek

Od gospoda veleposlanika RS Andreja Slapničarja smo se v Merlebachu po
štiriletnem mandatu v Parizu poslovili z besedo in pesmijo.

Pred zaključkom romanja še beseda zahvale
v pesmi in molitvi pred Najsvetejšim
Novi pomožni škof je že 31 let vneti
čebelar. Na sliki razlaga izkoriščenost
satnic in kotov, pod katerimi
nagonsko delajo čebele.

Pevci zbora Jadran in romarji so napolnili podstrešno dvorano
Janeza Krstnika slovenske misije Merlebach.

Delni pogled na zbrane romarje,
ki so zaustavili korak pred cerkvijo
v Habsterdicku 1. maja 2019. Foto: RL

Na slavnostnem romarskem kosilu je vse navzoče pozdravila tudi
predsednica Prijateljev slovenske katoliške misije gospa Jožica Curk.

Jacky in Jean-Marie sta prispevala z nočnim delom k
romarskemu kosilu v Merlebachu.
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Hladnikove človeške in božje poti

K

dor je vključen v kako skupnost, dobro ve, kako se običajno na enega
človeka ali na ozko skupino ljudi naloži cela vrsta obveznosti, drugi pa
se temu spretno izognejo. Ob tem poslušamo njihove izgovore, kako
da ne morejo, nimajo časa, koliko dela, skrbi in obveznosti da imajo. Tisti z grmado odgovornosti nehote pomisli, ali je res edini na tem svetu, ki ima čas …
Na to sem se spomnil, ko sem znova prebiral knjigo Janeza Hladnika Od Triglava do Andov s podnaslovom V službi Cerkve in naroda. Morda se spominjate, da je to knjiga, ki jo je omenila naša sogovornica Helena Janežič v letošnji
januarski številki Naše luči kot eno od štirih publikacij, ki jih je prejšnji režim
tudi uradno prepovedal. Sicer je prepovedal vse, kar mu ni bilo po dlaki, Hladnikovo knjigo pa je dal
prav v uradni list, čeprav gre za besedilo brez kakršne koli idejne agitacije. Pravzaprav so samo spomini, avtobiografija. In ta cenzura se ni dogajala v štiridesetih ali petdesetih letih, pač pa na pragu
osemdesetih – leta 1978! Takrat je knjiga izšla v Gorici in tudi tokrat je za njen izid oziroma ponatis
poskrbela Goriška Mohorjeva družba z Eriko Jazbar, ki jo je tudi uredila.
Ampak vrnimo se k uvodu. Janez Hladnik je bil duhovnik, misijonar, urednik, publicist, karitativni
delavec in neutruden organizator. Najbolj se je proslavil s tem, da je rešil usodo približno 6.000 slovenskih beguncev, ko jim je prek predsednika Juana Perona utrl pot v Argentino. A to je ne glede
na izjemen rezultat le kapljica v morju njegovih prizadevanj na najrazličnejših področjih. Ko bereš
njegove besede, komaj verjameš, da lahko en človek toliko naredi. Obenem pa je venomer pisal. To
se pozna tudi pri njegovi knjigi, ki je zelo preprosto in prijetno branje.
Na Rafaelovi družbi smo v mislih in z delom že nekaj časa na Svetih Višarjah, čeprav se zdi, da sta
avgust in romanje treh Slovenij še daleč. Za spodbudo, da se poleti tam vidimo, naj navedem par
stavkov Janeza Hladnika iz časa, ko je obiskal domovino. Takole pravi: »Ves čas bivanja v Sloveniji me
je preganjala misel, ali bom pred povratkom v Argentino utegnil obiskati Svete Višarje. Tako se mi je zdelo, da bi vsa moja pot bila le na pol izvršena, če ne bi še Marije v višarskem raju pozdravil.«
Razloži pa tudi, zakaj je tako: »Vrnil sem se v svetišče, da se še enkrat predam molitvi. V Fatimi je bila
molitev topla; polna zaupanja je bila v Lurdu; iskrena in vero prežeta na Brezjah in Sv. Gori, a nikjer se
Mariji in njenemu sinu nisem čutil tako blizu kot v višini Sv. Višarij.«
Lenart Rihar
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SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA LONDON
62, Offley Road, LONDON SW9 OLS
T/F (*44) 020. 7735 6655
http://www.skm-london.org.uk
župnik: Stanislav Cikanek
e-naslov: cikanek@skm-london.org.uk

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

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

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

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

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA BERLIN
Kolonnenstr. 38, 10829 BERLIN
M (*49) 175.2462 425
župnik: Izidor Pečovnik
e-naslov: info@skmberlin.si
SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA ESSEN
Bausemshorst 2, 45329 ESSEN
T (*49) 0201. 3641 513
T/F (*49) 0201. 3641 804
www.slomisija-essen.de
župnik: Alojzij Rajk
M (*49) 0173 340 82 95
e-naslov: alojzijr@gmail.com
SLOVENSKA KAT. ŽUPNIJA FRANKFURT
Mathildenstr. 30 a, 60599 FRANKFURT
T (*49) 069. 6365 48, F 069. 6330 7632
www.skg-frankfurt.de
župnik: Martin Retelj
e-naslov: martin@skg-frankfurt.de
SLOVENSKA KAT. MISIJA MANNHEIM
Römerstrasse 32, 68259 MANNHEIM
T (*49) 0621. 285 00, F 0621. 7152 106
www.skm-mannheim.de
župnik: Janez Modic
e-naslov: janez@skm-mannheim.de
SLOVENSKA KAT. MISIJA STUTTGART
Stafflenbergstr. 64, 70184 STUTTGART
T (*49) 0711. 2328 91, M 0178. 4417 675
F (*49) 0711. 2361 331
www.skm-stuttgart.de
župnik: Aleš Kalamar
T (*49) 0711. 5489 8064, M 0176. 8450 9228
e-naslov: aleskalamar@gmail.com
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SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA ULM
Neunkirchenweg 63 A, 89077 ULM
župnik: Roman Kutin (glej Augsburg)
SLOVENSKA KAT. ŽUPNIJA MÜNCHEN
Liebigstr. 10, 80538 MÜNCHEN
T (*49) 089. 2219 41, F 089. 2193 79016
www.skgmuc.com
e-naslov: slowenischsprachigemission.muenchen@erzbistum-muenchen.de
www.skm-muenchen.de
župnik: Janez Pucelj; T (*49) 089. 2193 7900
e-naslov: jpucelj@msn.com
župnik v pokoju: Marjan Bečan
e-naslov: mbecan@erzbistum-muenchen.de
pastoralni sodelavec Slavko Kessler
e-naslov: skessler@ebmuc.de
diakon Ralph Prausmüller
e-naslov: ralphprau@gmail.com
SRBIJA
SLOVENSKA KAT. SKUPNOST BEOGRAD
Župa sv. Cirila i Metoda
Požeška 35, 11030 BEOGRAD
T (+381) 11 30 56 120
MT (*381) 665 105 509
župnik: Lojze Letonja CM
e-naslov: lletonja@gmail.com
ŠVEDSKA
SLOVENSKA KAT. MISIJA GÖTEBORG
Parkgatan 14, 411 38 GÖTEBORG
M (+46) (0)708 278757
T (+46) (0)31 7115421
župnik: Zvonko Podvinski
e-naslov: zvone@telia.com;
zvone.podvinski@rkc.si
ŠVICA-LIECHTENSTEIN
SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA ZÜRICH
Naglerwiesenstrasse 12, 8049 ZÜRICH
T 0041 (0)44 301 31 32, M 0041 (0)79 7773 948
spletna stran: www.slomisija.ch
župnik: mag. David Taljat
e-naslov: slomission.ch@gmail.com

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
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Apatija krni samozavest in delavnost
Pogovor z Neli in Karmen Zidar Kos - 1. del

V

pogovor smo se zapletli z Neli in Karmen
Zidar Kos in njuno mamo. Sestri sta glasbenici in sta študirali citre v Münchnu,
obenem pa krepko pomagali na Slovenski župniji.
Želimo ju predstaviti bralcem Naše luči.
> Najprej vaju prosim za osebno predstavitev. Kdo
sta, od kod sta doma?
Prihajava s Ponikve pri Žalcu, natančneje iz vasi
Studence. Najina župnija je Gornja Ponikva v Savinjski dolini. Oče nama je zelo zgodaj umrl, ko sva bili
stari osem in pet let. Takrat smo se preselili k maminim staršem na Ponikvo, prej smo živeli v Celju, kjer
sva tudi rojeni. V Celju sva obiskovali osnovno šolo,
glasbeno šolo in verouk; Neli tudi glasbeno gimnazijo, Karmen pa je obiskovala glasbeno gimnazijo v
Velenju.
Od otroštva naprej naju spremlja glasba. Najina
mama izhaja iz glasbene družine. Najin stari oče Franc
Kos, najmlajši v Kosovi družini, je kot petletni otrok
igral berdo v družinskem tamburaškem sestavu. To je
bilo v času med obema vojnama. Doma so imeli več
različnih glasbil, tudi citre so igrali. Citre so bile tedaj
precej znane kot ljudsko glasbilo in so bile doma skoraj v vsaki hiši na Slovenskem.

Neli: In to vsako poletje. Tako da nama je Nemčija
tudi s tega vidika domača, blizu.
> Živeli pa niste v Nemčiji?
Neli: Ne, vsi ne. Ati je imel partnersko podjetje in je
tako ostajal po 14 dni v Nemčiji.
> Kakšno podjetje bilo to?
Neli: Nekaj v zvezi s strojništvom.
Karmen: Podjetje je dobavljalo rezervne dele za
vzdrževanje slovenskih železarn in podobnih podjetij.
Neli: Dobavljali so tudi za železarno Štore pri Celju.
> Umrl je zaradi bolezni ali kakšne nesreče?
Neli: Ja, zaradi bolezni. Zelo zgodaj, pri štiridesetih.
> Sta se starša zanimala za glasbo?
Neli: Nobeden od staršev se ni profesionalno ukvarjal z glasbo. Mami je bila glasba vedno le hobi. Poklicno se ukvarja z vrtnarstvom in poučevanjem le-tega.
Toda glasba ji je precej pomembna in pri srcu. Mislim,
da se je tudi zaradi nje najina pot naravnala v to smer.
Brez nje morda ne bi bili glasbenici. Danes je težko
reči kaj.
Karmen: Včasih ne vemo, kaj spremeni načrte.

> Glasbilo so menda izdelovali tudi po vaseh?
Karmen: Tako je. Citre so bile znane tako po mestih
kot na podeželju. Rekli so jim »klavir malega človeka«.
Najin stari oče je igral harmoniko in berdo, njegov starejši brat Stanko Kos pa citre.
Neli: Pri hiši se je od nekdaj pelo in igralo na različne
inštrumente. Mamine sestre in brat so hodili v glasbeno šolo. To je bilo za tiste čase kar velik finančni zalogaj za kmečko družino. Tako je bilo glasbeno znanje
cenjeno in spoštovano.

> Izguba moža je bila za mamo velik izziv?
Karmen: Zagotovo. Ona je pri šestintridesetih ostala
sama z dvema punčkama.
Neli: Mama je zame, sedaj ko imam sama otroke,
velik zgled močne ženske. Sama pogosto razmišljam:
Če ti nekdo umre, ki ti je tako blizu in v letih, polnih
načrtov in z dvema majhnima otrokoma, to mora biti zelo težko, boleče. Ohraniti upanje, da vidiš luč na
koncu tunela, in da svoje stiske ne prelagaš na otroke,
za to je treba imeti veliko notranje moči.

> Mama je po poklicu učiteljica?
Neli: Mama je po izobrazbi diplomirana inženirka
agronomije in hortikulture in specialistka menedžmenta. Kasneje je prešla v pedagoške vode. Je rojena
učiteljica. Oče je bil inženir strojništva. Delal je tudi v
Nemčiji, v Oberhachingu blizu Münchna. Skupaj je z
gospodom Jankom Schusterjem je imel podjetje.

> Človeka preizkušnja lahko zgradi ali pa povozi.
Karmen: Tako je. Moja mama je močna žena, tako jo
doživljam in poznam.
Neli: Mama je zelo močna, z veliko mero optimizma.
To je dala tudi nama.

> Se spominjata očeta?
Karmen: Neli je bila stara osem let, jaz pet. Neli ga
pomni zagotovo, meni so ostali medli obrisi njegove
podobe. Spomnim se ga pa in izletov v München tudi.

> Kar sta prejeli tudi iz glasbene dediščine vajine
družine, je bil to motiv za naprej?
Karmen: Zagotovo. Morda je dobro vedeti, da nas
je po mamini strani zagotovo sedemnajst, če ne
osemnajst vnukov in vnukinj, ki smo obiskovali nižjo
glasbeno šolo. Tako igramo v bližnjem sorodstvu ze-

Družinska fotografija, krst mlajšega sina Kristjana, z botroma Karmen in Sebastjanom
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Sestri Neli in Karmen Foto: P. Marinšek

lo različne instrumente. Mislim, da bi zadostovalo za
mali orkester. Poleg naju se poklicno ukvarja z glasbo
še ena sestrična.
> Glasbeno usmerjena širša družina?
Karmen: Da. Govorim o širšem sorodstvu. Neli je
omenila, da so mamin brat in sestre bili v glasbeni šoli.
Ta izkušnja se je prenesla tudi na nas, mlajši rod. Kot
širša družina zapojemo na prireditvah še danes.
Neli: Na primer na prireditvi »Družina poje« v Andražu nad Polzelo. Tam se družine zberejo samo zaradi petja. Moram pa tudi reči, da je najin stari ata imel
izjemen posluh. Veljal je za nadarjenega basista. Pa
tudi stara mama, ki prav tako izvira iz kmečke družine.
Pri stari mami Mariji Kos so od nekdaj peli, ko so šli na
pašo, na polje, v kuhinji. Skratka, karkoli so počeli, so
si zraven vedno peli.
> Torej ni šlo samo za glasbo, ampak predvsem za
petje?
Karmen: Da, zagotovo. Poudarek je bil na prepevanju.
Neli: Petje je imelo tudi veliko povezavo z vero in
župnijsko skupnostjo. To izvira bolj po mamini strani.
Moj oče je bil iz delavske družine. Sicer je prejel vse zakramente, ampak vera in pobožnost po mamini strani
je bila merodajna. Mamin stric Franci Brecl je duhovnik. Trenutno domuje v Špesovem domu v Vojniku,
kjer še vedno obhaja svete maše. Znan je po tem, da je
režiral veliko iger, dramskih besedil in scenarijev. Stric
župnik Franci ima trdno in močno vero; takšen zgled
vere sva prejemali tudi od starih staršev.
Karmen: Tudi stari ata je bil zelo dejaven v župniji,
še posebej ko se je na Ponikvi gradil Slomškov dom.
Vodil je nakup novih zvonov. Res pameten, preudaren
in sposoben mož. Kot član župnijskega pastoralnega
sveta in ključar je začrtal veliko projektov ter jih tudi
izpeljal. Znal je spodbuditi in uresničiti. Tudi danes je
naša družina še vedno zelo dejavna v župniji.
> V kateri?
Karmen: Na Ponikvi pri Žalcu. Dve Ponikvi sta.
Neli: Izviramo s Ponikve, kjer je bil doma dr. Maksimilijan Jezernik, ki je bil rektor Slovenika v Rimu.
Tudi celjski opat Marjan Jezernik je rojen v naši žuNAŠA LUČ junij 2019

POGOVOR
pniji. Treba je razlikovati. To ni Slomškova Ponikva pri
Šentjurju.
Karmen: Čeprav imamo tudi pri nas Slomškov dom.
Neli: Verniki so si želeli dvorano, da bi se tam srečevali po maši, praznovali, preživeli praznike. Župnijski
zavetnik je sv. Pankracij.
> Torej družina in župnija sta bili za vaju pomembni?
Karmen: Zelo pomembni.
Neli: In mamin vpliv.
> Zastavimo to vprašanje mami, ali je bila družina
vašima hčerama pobuda za glasbo?
Mama: Izgleda tako.
> Predstavite nam kratek pogled v to družinsko
ozadje.
Mama: V naši družini – tako ožji kot razširjeni – se je
že od nekdaj pelo in igralo na različne inštrumente. V
okolici je bil najbolj znan tamburaški orkester. Družina
Kos, v kateri je odraščal moj oče, je imela tamburaški
orkester. Vsi očetovi bratje in tri sestre (bilo je osem
otrok) so igrali vsaj na en inštrument. Spomnim se
mojega očeta na neki sliki, ko je bil star pet let. Stal
je na stolu in igral tisto veliko berdo, medtem ko so
sestre, ki so bile starejše, igrale ostale inštrumente, ki
sodijo v tamburaški sestav. No, moj oče si je zelo želel
igrati orgle, ampak mu ni bilo dano. Njegov najstarejši brat Stanko Kos – je igral citre in se je hotel tudi
sam učiti.
Kasneje sem si osnovala svojo družino. In morda je
tudi to, da sta Neli in Karmen ostali brez očeta, pripomoglo k njunemu razvoju. Nekoč smo šle v star farovški hlev na Ponikvi, kjer je danes etnološki muzej. Neli
je bila stara osem let in si je želela igrati klavir. Pa mi
tam reče, mami, kaj pa je ta inštrument? Rečem: To so
citre. Ona pa: Uau, mami, mene pa to zanima.
Potem sva poiskali pot in se je začela učiti in kasneje je bilo kar samo po sebi umevno, da je tudi Karmen
začela s citrami. Ampak to ni bilo prisiljeno. Mene je
muzika mikala že od nekdaj, ker mi je bilo to položeno v gene. Nisem naredila sicer neke kariere, znam
nekoliko igrati kitaro. Če sedem za klavir, tudi nekaj
spravim ven. Sicer pa tudi brat in mojih pet sester
vsak nekaj igra. Iz veselja smo se učili in tudi kdaj pa
kdaj javno zapeli kot družina Kos. Vsako leto gremo
na srečanje pevskih družin v Andraž nad Polzelo pa še
kam. Sedaj, ko imajo tudi naši otroci že svoje družine,
je včasih malo težje, ampak še vedno najdemo čas, da
se zberemo in zapojemo.

Nastal je urejen javni prostor. Oče se je tudi zavzel za
prenovo orgel. Najprej je poskusil obnoviti obstoječe,
pa so bile prestare. Potem pa sta skupaj z gospodom
župnikom Tonetom Krašovcem izpeljala postavitev
novih, na katerih sta se potem učili tudi Neli in Karmen, ko sta obiskovali srednjo šolo. Sicer pa sta tudi
moji sestri Marija in Lojzka vodili cerkvene pevske
zbore in tudi mešane ter moške zbore na Ponikvi. Poleg njiju pa še najmlajša sestra Elizabeta. Torej tri sestre so bile aktivne zborovodkinje na Ponikvi.
> Vrnimo se na vajino glasbeno pot od tistega prvega srečanja s citrami. Zakaj sta izbrali citre?
Neli: Najprej sem začela igrati klavir v glasbeni šoli.
Takrat še niso poučevali citer. Nihče se ni zanimal zanje. Veljale so za inštrument iz alpskih dežel. Vse, kar
je bilo nemškega ali avstrijskega, je bilo po drugi vojni
v času socializma zadušeno, tega ni smelo biti. Zaradi
tega so imele citre tudi slab prizvok.
> Čeprav so jih imeli marsikje. Ne samo na Gorenjskem, tudi pri nas na podstrehi so se prašile.
Neli: Seveda, povsod po Sloveniji.
Karmen: Da. Citre so bile ljudsko glasbilo. Še posebej na podeželju so jih ljudje izdelovali kar sami.
> Zakaj so zašle v pozabo?
Neli: En vzrok je gotovo političen. Socializem in
komunizem sta zavračala vse, kar je bilo nemškega.
To so načrtno zatirali. V osemdesetih, devetdesetih
letih je prišlo prebujanje, pomlad in kasneje tudi samostojnost – osamosvojitev Slovenije. Prva srečanja
citrarjev so bila v Grižah pri Žalcu. Tam je bilo dolga
leta srečanje citrarjev »Zlate citre«. To so bili Miha Dovžan, Cita Galič in njena družina, Tomaž Plahutnik, ki
je sodeloval tudi s Slovenskim oktetom in Matjažem
Robavsom, pa Karli Gradišnik in drugi.
> Muziki, ki so prinesli citram spet prepoznavnost.
Neli: Tako, ja. Sicer pa v glasbenih državnih šolah
citer ni bilo.
> Sta imeli privatni pouk?
Neli: Najprej sem imela privatni pouk dve leti pri
gospe Citi Galič, kasneje sem šla h gospodu prof. Petru Napretu na glasbeno šolo Fran Korun Koželjski v
Velenje. V tistem času je program in predmet citre
imelo zelo malo glasbenih šol po Sloveniji. Tudi v

Diplomski koncert Neli leta 2013, na sliki s prof. Georgom
Glaslom, sestro Karmen in mami Štefanijo

šolskih učbenikih včasih citer sploh ni bilo omenjenih. Danes je to povsem drugače.
Karmen: Še to moram povedati: Mami naju je najprej vpisala na klavir, ki je za vstop v glasbo nekako
osnovni inštrument. Iz tega gre vse naprej.
Mama: Tako se mi je zdelo, da imata obe velik smisel za muziko. Če gremo vanjo, pa moramo pristopiti
resno. Torej sem ju vpisala za osnovo na klavir.
> Saj to je nek klasičen vstop v svet glasbe, mar
ne?
Mama: Prav zato. Tega sem se zavedala in sem ju
vpisala na klavir. Naprej se je vse razvilo samo po
sebi.
Neli: Citre sem začela igrati pri devetih letih. Pri
štirinajstih letih sem začela igrati še orgle. Pri orglah
moraš biti malo starejši, da z nogami dosežeš pedale. Kmalu sem bila dejavna pri bogoslužju. Spremljala sem pevski zbor, ki ga je vodila teta Elizabeta
Kos. Kasneje sem ga prevzela. Poleg tega smo imeli
še otroški in mešani pevski zbor. Vsak konec tedna
in pri vseh praznikih smo bili kot organisti polno
zaposleni. Karmen je ubrala pot za menoj po mojih
stopinjah.
Pouk citer sem nato nadaljevala pri gospodu prof.
Napretu, ki je bil zelo iznajdljiv in prodoren. Dolga

> To je okolje, v katerem družina živi, raste, veselo
poje. Omenili ste tudi župnijsko skupnost, v kateri je bil angažiran že stari ata.
Mama: Moj oče pa tudi stari oče Lovro je bil tako
rekoč poklican, da mora nekaj narediti za faro. Že njegov ded je renoviral to ponkovško cerkev, moj oče pa
je kot glavni ključar poskrbel, da se je cerkev kompletno obnovila.
> Kako mu je bilo ime?
Mama: Moj oče je bil Franc Kos. Moj stari oče je pa
Lovro Kos. No, v glavnem, Kosi so bili od nekdaj zavzeti za razvoj kraja.
Zadnje čase še mogoče malo bolj za to cerkveno
plat. Sicer je tudi moj oče bil zelo agilen organizator,
ljudje so ga spoštovali. Imel je tudi precejšnje zasluge,
da so obesili prvi zvon, pa drugega tudi. Potem so
obnovili kulturni dom pri cerkvi, pa star farovški hlev
spremenili v etnološki muzej, ki sem ga že omenila.
junij 2019 NAŠA LUČ
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leta je bil predsednik Citrarskega društva Slovenije
in je naredil za citre zelo veliko, za njihovo ponovno
prepoznavnost v slovenskem prostoru. Tudi za to,
da je postavil citre v našo zavest, in da smo Slovenci tako uspešni na tekmovanjih v Münchnu. Iskal je
pota do teh učiteljev in preko njega smo začeli sodelovati v različnih glasbenih projektih, ki so vezani
na tujino. Tako sem prišla v München.
> Tudi doma so bila srečanja ali tekmovanja citrarjev?
Neli: Da. Tekmovanja pa tudi glasbeni projekti v
sodelovanju z Nemci.
Karmen: Obstaja mednarodno sodelovanje med
Slovenijo, Avstrijo, Italijo in Nemčijo.
> Te pobude so bile na ravni glasbenih šol ali kakšne ustanove?
Karmen: Najprej je to bil profesor Peter Napret in
Slovensko citrarsko društvo.
Neli: Pa profesorji tukaj v Nemčiji.
> Ti so vlekli ta voz naprej?
Neli: Ja. Gospod Georg Glasl, najin docent na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu. On nas je
postavil v projekt »hydepark«, kjer smo se povezali
študentje citer iz različnih držav – Avstrije, severne
Italije in južne Tirolske, Slovenije in Nemčije. Vsaka
dva meseca smo se zbrali v eni državi po več dni in
smo imeli vaje, potem pa različne koncerte. Tako so
se tudi začela tekmovanja tukaj v Münchnu.
Karmen: … in sodelovanja. Tudi ti tuji profesorji
so prišli na seminarje v Slovenijo, mi pa gor k njim
na kakšne ure pouka. In potem se je v Münchnu
začel študij slovenskih citrark.
> Splet vsega tega je privedel do odločitve za
študij v Münchnu?
Neli: Ja. Šele na tekmovanjih sem videla, kako gre
to in kje se lahko še kaj naučiš. Ko sem videla vse to,
sem se že takrat odločila, da bi šla naprej na to šolo.
> V München?
Neli: Ja.
Mama: Že pri štirinajstih letih.
Neli: Zelo kmalu. Tako je.
Mama: Vedela je že pri štirinajstih letih, da bo šla
študirat ven, v tujino.
Neli: Meni odločitev ni bila težka tudi osebno. Hotela sem na glasbeno gimnazijo, ker sem že malo
vedela za cilj, kam želim.

Karmen in Neli na koncertu

> V srednjo glasbeno v Celju?
Neli: Tako. Najprej sem morala narediti to, da sem
lahko šla naprej.
> Kaj si vpisala?
Neli: Glavni predmet orgle, stranski predmet klavir
in sem zaključila Srednjo glasbeno iz orgel.
Karmen: Ves čas pa sva imeli privatne ure pouka
citer pri gospodu Napretu in izziv je bilo vsako leto
tudi udeležba na različnih tekmovanjih. Tam sva preverjali, kako sva napredovali.
> Citre pa privatno?
Karmen: Da. V tistem času še ni bilo možnosti obiskovanja pouka citer na srednji stopnji. Midve pa sva
šli zato na tekmovanja, da sva ohranjali kondicijo,
predvsem pa, da sva se pripravljali na sprejemne
izpite.
Neli: Obe sva v času srednje šole kot »Jungstudentin« imeli redne kontakte z gospodom Georgom
Glaslom; to pomeni, da sva prihajali občasno na ure
pouka v Nemčijo.
> Kako pogosto?
Neli: V zadnjem letniku srednje šole večkrat na leto; na vsaka dva meseca.
> Sta bili sami pobudnici teh srečanj?
Karmen: Zame je bilo to v času, ko je bila Neli že v
Münchnu in je odkrila to možnost. Tisto leto sem bila v zadnjem letniku srednje šole, ko sem imela tudi
maturo. Prihajala sem na dva meseca.
> To je bilo leta …?
Karmen: Šolsko leto 2011/12. Neli se je pozanimala in takoj smo izkoristili to možnost.

Karmen s svojima učenkama, ki sta bili prvonagrajenki
na mednarodnem tekmovanju v Münchnu, april 2019
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Slovenski trio na Bennofestu, leto 2018

Neli: Jaz pa sem bila dvakrat pri prof. Glaslu. Gospod Peter Napret je imel z njim stik in na seminarje
sem hodila z njegovo pomočjo. Pot do njega je bila
bolj privatna.
> Prva je bila v Münchnu Neli. Kdaj??
Neli: Leta 2009 sem se po uspešno opravljenih
sprejemnih izpitih iz citer vpisala na Visoko šolo za
glasbo in gledališče.
> Je bilo zahtevno?
Neli: Torej po uspešno opravljeni maturi doma
sem morala opraviti sprejemne izpite tukaj v Münchnu (praktični del: citre, klavir; teoretični del: solfeggio, kontrapunkt, zgodovina glasbe). Poleg tega pa
je bil potreben še certifikat o znanju nemškega jezika. To je bil takrat kar problem pri meni, ker je bila
zahtevana stopnja C1. C2 je najvišja stopnja znanja
tujega jezika. Matura iz nemščine je v Sloveniji ovrednotena s stopnjo B1. Meni mature iz nemščine niso
priznali z razlogom, da je premalo. Z uspešno pridobljenim certifikatom C1 se mi je odprla možnost
študirati pedagoško smer citer.
> Kako bi predstavili to šolo?
Karmen: Za profesionalni glasbeni razvoj je zelo
dobra in kvalitetna. Ima odlične pogoje. Ogromno
je nastopov, veliko projektov, sodelovanja med visokimi šolami, igranja z različnimi zasedbami. Igrali
smo v sestavih: citre-fagot-kontrabas-harmonika-pozavna pa citre-klavir-flavta, nekaj posebnega,
nevsakdanjega.
Neli: Visoka šola ima kvaliteten profesorski zbor.
Nudi vse, da se glasbenik razvije v vrhunskega umetnika.
Karmen: Tako pedagoga kot tudi koncertanta.
Neli: Veliko je tudi sodelovanja.
Karmen: Pa možnosti za različne nastope. Jaz sem
imela zares pestre nastope. Igrala sem za Rotary-Club. Skupaj z Neli sva igrali za »Live-Musik-Now«.
Neli: Velike možnosti nudi mesto München. To je
malo drugače kot Ljubljana. München je velemesto,
večje tržišče, s tem posledično se na področju kulture tudi več »dogaja«. Prisotna je multikulturnost,
zato lahko vsak na svoj način obogati kulturni utrip
v mestu. Iz tega sledi več možnosti, da si kot glasbenik cenjen, pa tudi da več zaslužiš. V Sloveniji ni
takih možnosti.
> Je šola nudila tudi pedagoško znanje?
Neli: Seveda smo imeli tudi pedagoške predmete.
Karmen: V pedagoški smeri sva imeli predmete
metodiko in didaktiko, glasbeno pedagogiko, učno
prakso, prakso na glasbenih šolah … Pri teh predmetih sva se naučili, kako podati snov učencu.
Se nadaljuje.
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ZAKLADI SLOVENSKE UMETNOSTI

Mojca Polona VAUPOTIČ

Alma M. Karlin na znamki – Ponovno na poti okrog sveta

»J

az? Jaz sem srečna, saj je moje srce podstavek tvojega srca in sem trava pod
tvojimi stopali. Poleg tega ne spadam k
ljudem, ki mrko zrejo v svoj oblak žalosti. Jaz svoj
oblak zgrabim in ga obrnem tako, da se z mojim
pogledom sreča le njegova svetla plat« (Alma
Karlin).
Alma Ida Wilibalda Maximiliana Karlin se je
rodila leta 1889 v Celju upokojenemu majorju
avstro-ogrske vojske Jakobu Karlinu in Wilibaldi,
učiteljici na dekliški šoli v Celju. Oba starša sta bila
slovenskega rodu, a doma so govorili le nemško,
kar je bilo v tistem času pri državnih uslužbencih
povsem običajno. Za prvega otroka sta bila že
precej v zrelih letih, oba sta jih štela blizu petdeset. Alma je bila bolehen otrok, paralizirana po
levi strani telesa. Deklica si je sicer opomogla, a jo
je delna pohabljenost zaznamovala. Njena mati
se nikoli ni mogla sprijazniti z njenim videzom, saj
je sanjala o »popolni« deklici.
Alma je leta 1908, pri osemnajstih, zapustila po
njenem mnenju ozkosrčno Celje in družino ter odpotovala v London. Imela je naravni dar za učenje
tujih jezikov in tako se jih je v dokaj kratkem času
naučila kar devet. Prav to pa je bila hkrati njena
vstopnica v svet. Privlačile so jo tuje kulture, zbirateljstvo, geografija, duhovnost, zgodovina, slikarstvo, zoologija ter botanika. Presenetljivo je dejstvo, da so jo privabljale predvsem daljne dežele.
Potovala je sama, kontinuirano osem let in se po
poti preživljala z lastnim delom – z novinarskimi
prispevki in prevajanjem. Narava njenega potovanja jo umešča med največje popotnike vseh časov.
Prepotovala je Severno in Južno Ameriko, Daljni
Vzhod, Tihomorske otoke, Avstralijo, Azijo, Indijo,
Afriko in Evropo. Na vseh poteh se je očitno zanimala za kulturo in zgodovino obiskanih področij.
Alma Karlin je bila popotnica, svetovljanka, poliglotka. Bila je tudi pisateljica, saj je vsa svoja spoznanja prenesla na papir in izdala številne knjige.
Bila je učiteljica, predavateljica, ki je o svojih potovanjih govorila širšim množicam v Sloveniji in
zunaj nje. Karlinova je bila in ostaja ambasadorka
mesta Celja. Vse premalokrat se zavedamo, kdo je

ta ženska sploh bila,
koliko sveta je prinesla v to mesto in
koliko mesta je odnesla v svet. V zahvalo in čast so ji
meščani na Krekovem trgu postavili bronasti kip, ki je
delo akademskega
kiparja Vasilija Četkovića.
Vsa svoja knjižna dela je napisala
v nemščini. Na domačih tleh je v njenem času nikoli niAlma Karlin pri prvem obhajilu
V. Četković, kip Alme Karlin v Celju
so sprejemali v pravi
luči, saj je veljala za
nekoliko drugačno, svojsko in svobodno, daleč sti je vsako leto veliko predlogov za umestitev v
pred svojim časom. Slavo in uspeh, o katerih je program priložnostnih poštnih znamk; razlogov
sanjarila kot mlado dekle, ji je prinesla potopisna za izbor Alme M. Karlin je bilo seveda več. Med
trilogija, ki je izšla v letih 1929–1933. V času vzpo- drugim sta letos zaznamovani dve zelo pomembna Hitlerja in nacionalsocializma je Alma temu ni obletnici, povezani s Karlinovo (1889–1950):
javno nasprotovala, zaradi česar je bila po nemški 130-letnica rojstva in 100-letnica njenega odhoda
okupaciji Celja, spomladi leta 1941, odpeljana v na pot okoli sveta. Leto 2019 se je zato zdelo kot
zapor in predvidena za deportacijo v Dachau. Tej odlična priložnost, da dobi popotnica svoje mezli usodi se je sicer izognila, vendar je ni čakala sto tudi na poštni znamki. Direktor Pokrajinskega
dosti boljša. Povojna oblast ji je zaplenila premo- muzeja Stane Rozman je dejal, da so se skupaj s
ženje in leta 1950 je po hudi bolezni umrla v ve- Tonetom Petkom iz Filatelističnega in numizmaliki revščini. Vizionarskost znamenite Celjanke je tičnega kluba Celje in kustosinjo Barbaro Trnovc
bila v prvi polovici 20. stol. preveč nenavadna in odločili, da bodo celotno pot Alme M. Karlin prinesprejemljiva, zato njena miselnost in dejavnost kazali prav na priložnostni razstavi znamk, ki jih je
dobivata pravi pomen šele danes.
ta znamenita Celjanka pošiljala domov svoji maLetos mineva 130 let od rojstva Alme Karlin in mi ter številnim prijateljem in založnikom.
Pokrajinski muzej Celje je v Knežjem dvoru od»Skozi življenje gre sam in zapuščen, kdor vedno
prl razstavo Znamke s poti slovenske popotnice in misli samo nase; kdor pa se zna ljubeče prilagajati
pisateljice Alme M. Karlin. Ob tem dogodku, ki se in vse stvari srečno zasukati, kdor vedno ve, kje je
je odvijal v januarju in februarju, so organizatorji treba priskočiti na pomoč, in se razdaja drugim, tepredstavili priložnostno poštno znamko, ki jo je mu je življenje cvetoča livada in še po smrti ostanejo
izdala Pošta Slovenije. V seriji Znamenite osebno- za njim sledovi njegovih del« (Alma Karlin).

Znamka Alme Karlin

Zemljevid krajev, ki jih je obiskala A. Karlin.
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JEZIKOVNI KOTIČEK

Dr. Damjana KERN ANDOLJŠEK

Slovenske pokrajine
1. Katere pokrajine so označene na sliki?

6. Ali poznate besede?

4

__ Prekmurje

2

__ Koroška

1

__ Primorska

3

__ Gorenjska

7

__ Dolenjska

5

6

__ Notranjska

Kako se imenuje golažu
podobna prekmurska jed iz
krompirja in treh vrst mesa?
a) ričet
b) jota
c) bograč
Kako se imenuje štajerski ples,
kjer si pari med sabo žugajo in
nato zaplešejo z drugimi?
a) Rašpla
b) Špic polka
c) Polka za debelo repo

__ Štajerska

2. Razvrsti besede po pokrajinah:
Soča

kralj Matjaž
Triglav
Murska Sobota človeška ribica
Postojna
Otočec
Koper
štorklje
Mura
Kranj
Slovenj Gradec
gore
presihajoče jezero

Koroška

Prekmurje

Primorska

Gorenjska

Dolenjska

3. Stopnjuj pridevnike:

5. Reši križanko.

velik Æ večji Æ največji

NAVPIČNO:

majhen Æ
visok Æ

Drava
Krka

Novo mesto
morje

Notranjska

Štajerska

3 Znana prekmurska sladica
5 Grad na pečini na Notranjskem
7 Najbolj znana štajerska pustna maska

nizek Æ
star Æ
mlad Æ
globok Æ

VODORAVNO:

1 Najbolj znana koroška jed
2 Bel konj iz Lipice na Primorskem
4 Kraj z jezerom in otokom na Gorenjskem
6 Dolenjska farmacevtska tovarna

Kako se imenuje kiselkasto
rdeče dolenjsko vino?
a) cviček
b) teran
c) refošk
Kako se imenuje rodovitna
rdeče rjava prst na krasu?
a) humus
b) črnica
c) jerina
Kako v koroškem narečju
rečejo krompirju?
a) pesa
b) repica
c) redkvica
Kako se imenuje žensko
pokrivalo gorenjske narodne
noše z bogato vezenino nad
čelom?
a) avba
b) baretka
c) kapuca

REŠITVE:

4. Ustrezno dopolni besedilo.
• Kostanjevica na Krki je ___________ (star) mesto
na Dolenjskem.
• Mežica je __________ (majhen) občina na
Koroškem.
• Kugla (418 m) je ___________ (visok) vrh Prekmurja.
• Slovensko morje je ___________ (globok)
ob piranski Punti (rt Madona) - 37.25 m.
• Bohinjsko jezero je __________ (velik) stalno jezero
v Sloveniji.
Igra za učenje jezika: NASPROTJA
Učenci se posedejo v krog in si podajajo žogo. Prvi pove eno skrajnost, na primer vroče, mokro, črno …
Tisti, ki prejme žogo, pove nasprotje (mrzlo, suho, belo …) in nato si izmisli novo skrajno besedo.
Težja različica igre so sopomenke in podpomenke. Prvi učenec določi besedo (reka, mesto …), drugi
učenec pa pove sopomenko ali podpomenko (Sava, Maribor…).
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1. 4 Prekmurje, 2 Koroška, 7 Primorska, 1
Gorenjska, 5 Dolenjska, 6 Notranjska, 3
Štajerska
2. Koroška: Slovenj Gradec, kralj Matjaž
Prekmurje: Murska Sobota, štorklje, Mura
Primorska: Koper, morje, Soča
Gorenjska: Kranj, gore, Triglav
Dolenjska: Novo mesto, Otočec, Krka
Notranjska: Postojna, človeška ribica,
presihajoče jezero
Štajerska: Maribor, Drava
3. majhen Æ manjši Æ najmanjši; visok Æ
višji Æ najvišji; nizek Æ nižji Æ najnižji; star
Æ starejši Æ najstarejši; mlad Æ mlajši Æ
najmlajši Æ globok Æ globlji Æ najgloblji
4. Kostanjevica na Krki je najstarejše mesto na
Dolenjskem. / Mežica je najmanjša občina
na Koroškem. / Kugla (418 m) je najvišji vrh
Prekmurja. / Slovensko morje je najgloblje
ob piranski Punti (rt Madona) - 37.25 m. /
Bohinjsko jezero je največje stalno jezero
v Sloveniji.
5. 1. sirovi štruklji, 2. lipicanec, 3. gibanica,
4. Bled, 5. Predjamski grad, 6. Krka, 7. kurent
6. c, b, a, c, b, a.
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Premisleki
Vrhovni sodnik Jan Zobec na Iusinfo o družbeni
otopelosti
Tehnično, birokratsko in rutinsko
ponavljanje nemoralnih dejanj in
praks, še posebej kadar se dogajajo
znotraj birokratske hierarhije, kjer
moralno odgovornost nadomesti
lojalnost organizaciji ali kolektivu, skupaj z družbeno
distanco do vzrokov in posledic takih praks in dejanj
pripelje do popolnega moralnega kolapsa in razčlovečenja – brez vesti, brez obžalovanja. Rutina izniči
moralne premisleke, ljudi naredi moralno izpraznjene,
avtoriteti lojalne tehnične izvrševalce dolžnosti, kot jo
določa koda discipline. Prav družbena produkcija distance, ki izniči ali oslabi pritisk moralne odgovornosti,
ko se moralna odgovornost nadomesti s tehnično, s
slepo zvestobo črki (dobro znan fenomen hiperpozitivizma, formalizma, črkobralstva), skupaj z rutino
ponavljanja morale osvobojenih praks in posledično
moralna otopelost ter brezbrižnost je tisto, kar je privedlo do največje katastrofe zahodne civilizacije. /…/
Zato, drage bralke in bralci, ne pozabite besed, ki jih
je izrekel Leo Baeck (predsednik zastopstva nemških
Judov v nemškem rajhu, 1933–43): »Nič ni tako žalostno kot tišina.«
Psihologinja mag. Sara Isaković v Delu o čustveni
inteligenci
Čustev ne smemo zadrževati in kopičiti, ker lahko izbruhnejo. Dobro
je, da smo pozorni na to, kdaj se
kakšno pojavi, še posebej na tista,
ki imajo lahko negativne posledice.
Ko nas nekaj razjezi, bi se morali pravilno odzvati in se
ne znašati nad drugimi s kričanjem. Žal v praksi tako
pogosto ne gre. Bolj ko se prepuščamo čustvom, bolj

Novice
UMRLA PROF. LOJZKA BRATUŽ. V goriški bolnišnici se je v 85. letu 4. maja poslovila slovenistka in
profesorica slovenske književnosti, avtorica številnih literarnozgodovinskih del, zborovodkinja, organistka in kulturna delavka Lojzka Bratuž, hčerka
pesnice Ljubke Šorli ter zborovodje in skladatelja
Lojzeta Bratuža. Obogatena s številnimi darovi in
tudi preizkušnjami iz otroških let je neutrudno gojila in opozarjala na pomen slovenske pesmi in besede ter posredovala svoje znanje študentom goriške in videmske univerze. Bila je tudi prejemnica
številnih priznanj in odlikovanj ter vsestransko aktivna in pomembna osebnost kulturnega življenja
slovenske skupnosti.
»Tragična zgodba njenega očeta Lojzeta Bratuža,
glasbenika, ki so ga fašisti
ugrabili in zastrupili samo
zato, ker je vodil slovensko
cerkveno petje, spada v širšo
slovensko zavest. Manj znano je trpljenje, ki ga je prestala njena mama, tenkočutna pesnica Ljubka Šorli,
vdova pri 27 letih, ki je po
moževi smrti ostala z dveLojzka Bratuž
letno Lojzko in Andrejem, ki
junij 2019 NAŠA LUČ

nam vladajo. To je podobno kot pri učenju hoje; z več
ponovitvami za otroka postane avtomatično dejanje.
Če vadimo hvaležnost, razumevanje, empatijo, se
možgani naravnajo na ta čustva in ta nato prevladajo
tudi v negativnih, stresnih okoliščinah. Nezavednim
mislim težko pobegnemo, lahko pa reprogramiramo
podzavest, da ubere novo pot. To pa je mogoče le, če
sami sebe dobro poznamo, zato je priporočljivo, da
smo večkrat sami s seboj. Zdi se, da se v modernem
svetu tega bojimo in raje brskamo po telefonu. A le
sami lahko slišimo svoje misli.
Religiolog dr. Drago Ocvirk na Časniku o
novodobnih vandalih
Slovenija ni nobena izjema, ko gre
za uničevanje krščanstva in spodkopavanje krščanskih temeljev naše kulture in civilizacije. V tem imamo pravzaprav žalostno bilanco.
Komunistični projekt je zahteval uničenje krščanstva.
Samo na Kočevskem so porušili čez sto sakralnih
objektov, gorele niso le cerkve, marveč tudi škof Vovk.
Brezna in zapore so napolnili s katoličani … Krvni in
ideološki potomci komunistov danes s katoličani ne
ravnajo okrutno, ampak v rokavicah. Gre za mehki
vandalizem, ki ne uporablja več gole sile, ampak politično, kulturno, oblastno.
Vandalski lobi deluje v vseh plasteh civilne in politične družbe. Tako npr. uresničuje svoje vandalske
namene z ignoriranjem odločb ustavnega sodišča.
Rušenje vladavine prava pač ni drugega kakor vandalizem v rokavicah. Omejevanje pravice staršev do
izbire šole za svoje otroke in do enakih pogojev za
šolanje svojih otrok je vandalski napad na svobodo in
enakopravnost. Prepletanje vseh vej oblasti namesto
njihove ločitve je vandalska praksa, ne demokratična.
Dejansko medijsko enoumje ljudi usmerja in indoktrinira, jih dela odvisne od oblastnih manipulacij in nesposobne razsodnega razmišljanja in delovanja. Vse
to in še marsikaj drugega kaže, da imajo pri nas mehki

je bil star dva meseca. Ponoči so jo med vojno prišli
iskat na dom v severno goriško četrt ob Svetogorski
cesti ter jo odvedli v Trst, v zloglasno Villo Triste, kjer jo
je Collottijeva tolpa mučila in poniževala. V pretresljivem pismu je to gorje opisala tri desetletja kasneje na
procesu proti zločincem v tržaški Rižarni. Ljubka Šorli
je svoja otroka vzgojila v ljubezni, pokončnem slovenstvu, plemenitosti duha, globoki veri in udejanjenem
krščanstvu, v preseganju sovraštva in vdanem sprejemanju preizkušenj. /…/
Na veliko noč smo go. Lojzko z družino obiskali v bolnišnici. Vesela je bila naše prisotnosti, otroških oči, pa
tudi brošure, ki so jo pripravili ob mestnem križevem
potu in sem ji jo prinesla. Dva dni prej, na veliki petek,
se je množica Goričanov med postajami z baklami vila od Travnika po Raštelu do grajskega naselja in trga
pod gradom. Postaja pred grajskimi vrati je bila v celoti
slovenska, z branjem odlomka iz evangelija in papeške
enciklike Laudato si’, s slovensko pesmijo, razmišljanjem
in prošnjo. Posebno luč sem videla v njenih očeh. Potrditev, da bo slovenstvo v mestnem jedru še živelo. Da je
najžlahtnejša oblika vloženega truda, delo na etični pogon, obrodila sadove.« Tako je o širšem družinskem kontekstu in o njenem odhajanju napisala goriška publicistka Erika Jazbar in dodala: »Na koncu se bomo srečali. Ta
citat so izbrali za geslo letošnjega mestnega križevega
pota v Gorici. S smrtjo zadnje članice Bratuževe družine
smo goriški Slovenci izgubili pomemben del sebe.«

vandali več moči kakor demokrati in da imajo krščanski civilizacijski temelji hudo konkurenco v modelu, ki
ga uveljavlja vandalski lobi.
Zgodovinarka dr. Helena Jaklitsch v Reporterju o
slovenski (politični) realnosti
Že demografski deficit zaradi odsotnosti potencialnih potomcev pobitih je očiten. Vse do konca 80. let
ni bilo nobene možnosti za razvoj
prave elite, ki bi lahko nastopila
proti »novemu razredu«. Kontinuitete s predvojno
Slovenijo ni bilo več, za razvoj narodne elite pa je potrebnih več generacij. Vsem nam je bilo to odvzeto,
po osamosvojitvi pa je bilo premalo napora tudi na
demokratični strani za formacijo tistih, ki bi lahko postali elita v pravem pomenu besede. Elita, ki se zaveda
svoje odgovornosti do skupnosti, iz katere izhaja.
V zadnjih 28 letih, odkar imamo svojo državo, je
umanjkala vzgoja za odgovorno in aktivno državljanstvo. Da bedimo nad tem, kako nas vodijo politiki in
pred volitvami presodimo, ali so državo vodili po poti
skupnega dobrega in so še vredni zaupanja ali pa jih je
treba zamenjati. Nikoli nismo uspeli preteklega režima
obsoditi kot zlo, kot sistem, kjer so se sistematično kršile temeljne človekove pravice. Ker so upor spremenili
v farso, se nihče ne upira. Bojimo se sprememb, zato
raje vztrajamo pri oblasti, ki jo poznamo, čeprav uničuje naš narod in našo državo. Formalno imamo demokracijo, ampak drugi vzvodi oblasti so še globoko
v enoumju. Naša medijska krajina je daleč od kakšne
svetovnonazorske pluralnosti. Tudi izobraževalni sistem ne vzgaja mladih k odprtosti in širini, temveč skrbi za nove poslušne in vodljive volivce. Pri nas največji
nazadnjaki in kapitalisti najslabše vrste govorijo levičarski jezik. Če bi res želeli začeti in zadihati na novo, bi
moralo priti do lustracije. Namesto tega smo poslušali
medijsko ojačene pozive, naj ne delamo novih krivic,
in pozive k ustavitvi desnice. Vse to je pripomoglo k
temu, da z volitvami ne pride do političnih sprememb.

ŠE EN ODLOČEN NE EVTANAZIJI. Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je ob
predstaviti knjige Proti nasilnemu končanju življenja izrekla še en odločen ne uzakonitvi evtanazije.
Predsednik komisije in nadškof Anton Stres je pozval k spoštovanju življenja in vsestranski pomoči
ter sočutju do sočloveka, ki se bliža smrti.
TRIDESET LET MAJNIŠKE
DEKLARACIJE. Osmega
maja leta 1989 je na Kongresnem trgu v Ljubljani
potekala množična javna
manifestacija, na kateri je
pesnik Tone Pavček prebral Majniško deklaracijo,
s katero je bila zahtevana
suverena in demokratična
Pisatelj Tone Pavček med
Slovenija. Ob tem jubileju
branjem Majniške
je predsednik Borut Pahor
deklaracije. Foto BoBo
v predsedniški palači pripravil svečani sprejem, na
katerem je dejal, da je »Majniška deklaracija tlakovala pot slovenske osamosvojitve«.
INTERPELACIJA MINISTRA ERJAVCA. Poslanska
skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila
interpelacijo zoper obrambnega ministra Karla Er9
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Slovenski kmet
izginja

M

Stane GRANDA

nogi v Sloveniji živijo v prepričanju,
da je to čas, ko se nič velikega ne
dogaja. Resnica je ravno nasprotna
in dejstev se bomo zavedali, ko bo prepozno.
Glede na to, da se v maju spominjamo številnih zgodovinskih dogodkov, ki so zelo spremenili življenje naših prednikov in tudi nas, na primer majniški deklaraciji 1917 in 1989, se nam
zdi primerno, da opozorimo na slovenskega kmeta, ki je stoletja veljal
za steber slovenskega naroda.
Čas po odpravi fevdalizma in skladno z razvojem kapitalizma odmeva
na podeželju Evrope v izginjanju samozadostnega kmeta. Pri Slovencih
bi to obdobje začeli z letom 1848, ko je bilo konec podložništva, kot
drugi leto 1940, ko se delež kmetov zniža pod 50 % prebivalstva, tretji
po letu 1945, ko so po ruskem vzoru hoteli uničiti kmeta, in slovensko
osamosvojitev 1991. Zadnji moment je verjetno za mnoge presenečenje, toda dejstvo je, da je glavna značilnost sodobne Slovenije, da njen
kmet izginja. Nimamo sodobnega J. E. Kreka, ki je kmeta začasno rešil
pred pastmi kapitalizma. Slovensko kmetijstvo praviloma ne prinaša
dovolj dohodka in večina kmečkih gospodarjev ali gospodinj mora
biti v službi, da vzdržujejo kmetijo! Pravih kmetov je manj kot 3 %
prebivalstva, dokaj nepomemben
je tudi njihov prispevek k letnemu
Kmet ni več samostojni gospo- dohodku državne skupnosti. To na
darski subjekt, ampak podpira- našo srečo, z določenimi izjemanec, kar ni bil nikoli v zgodovini. mi, ne pomeni, da slovenske vasi
Za njegov uspeh ni več temeljni propadajo, ampak se spreminjajo
pogoj pametno gospodarjenje, v spalna naselja, kjer ne žive poampak iznajdljivost in prilaga- ljedelci, ampak deželani. Ti so v
janje v iskanju subvencij.
bistvu po kakovosti in načinu življenja enakovredni meščanom ali
zaradi zdrave in lepe narave celo nad njimi. Danes v večini slovenskih
vasi ne morete kupiti mleka, kruha … Stresni so primeri, ko ob smrti
stare matere ali kakšne tete, ki je še skrbela za kravo, to zakoljejo prej,
ko pokojnico odnesejo na pokopališče. Ni namreč človeka, ki bi molzel.
Pri mnogih so se hlevi spremenili v garaže ali kaj podobnega. Kjer so v
vasi še pred dvajsetimi leti imeli po nekaj deset prašičev, slišite kruljenje
le okoli novega leta, ko jih, tik pred tem kupljene, začnejo predelovati
v mesne izdelke. Njihov največji problem so sušilnice mesnin. Hladilne
skrinje so velika pridobitev tehničnega napredka naše dobe.
Kljub žalostnemu stanju slovenskega kmetijstva pa je pogled na našo
vas lep. Celo na Dolenjskem je okolica hiš urejena in marsikdaj dobimo
vtis, da smo v parku. Njiv je malo, povečini so zasejane z žiti ali koruzo.
To potrebujejo posamezniki, ki se ne morejo ločiti od živali okoli hiše in
goje perjad ali konje za meso. Še nikoli jih ni bilo toliko, kot jih je sedaj.
Črede z okoli deset glavami niso redke. Nekoliko več je tudi drobnice, ki
ustavlja zaraščenost. Pomembna je živina, ki zahteva neprimerno manj
dela in se cele dneve pase.
Kaj je z ostalo zemljo? Na eni strani jo zarašča gozd, ki ga je v Sloveniji
okoli 64 %. Poleg Finske je naša država najbolj gozdnata v Evropi. Razen
pašnikov so zelo ogroženi manjši vinogradi na področjih, ki jih strojno
ni mogoče obdelovati. Ostale površine zelo rad jemlje v najem tanek
sloj velikih kmetov, ki imajo po nekaj stotin goveda. Tragično pa je, da
tudi oni ne živijo povsem od svoje temeljne dejavnosti, saj jim tretjino
dohodka prinašajo državne oziroma evropske subvencije v gotovini, ki
je bila stoletja največji problem kmečkega gospodarstva. Kmet ni več
samostojni gospodarski subjekt, ampak podpiranec, kar ni bil nikoli
v zgodovini. Za njegov uspeh ni več temeljni pogoj pametno gospodarjenje, ampak iznajdljivost in prilagajanje v iskanju subvencij. Zaradi
razmeroma velikih vsot tako pridobljenega denarja, mnoge so večje od
celoletnega zaslužka v tovarniškem delu, ne moremo reči, da postaja
podeželje beračija. Kaj pa bi se zgodilo, če subvencije ukinejo?
Ni vzrokov pa paniko, saj je podobno tudi v Evropi. Lakote ne bo! Se
pa spreminja značaj našega naroda in vernikov posebej. Zlasti verski
pouk bi morali izboljšati in poglobiti, prilagoditi idejni in duhovni konkurenci, ki jo ponujajo sodobna medijska sredstva.
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javca. Med drugim mu očitajo zlorabo vojaške obveščevalne službe pri razrešitvi
poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske Mihe Škerbinca.
100LETNICA PROVINCE HČERA KRŠČANSKE LJUBEZNI  USMILJENK. Ob tem
visokem jubileju je potekalo praznovanje pri Svetem Jožefu v Celju. Po češčenju
najsvetejšega in po akademiji je zahvalno sveto mašo daroval kardinal Franc Rode.
NOVI NEZAKONITI PREHODI SLOVENSKOHRVAŠKE MEJE. Schengenska meja
pušča, zato je strah ljudi, ki živijo ob njej, upravičen. Tako je v pogovoru za Radio
Ognjišče menil Tonin. Tudi parlamentarno delovno telo, ki ga vodi, redno preverja razmere na terenu in je v stikih s pristojnimi službami.
58. BENEŠKI BIENALE. Slovenijo bo na letošnjem beneškem umetnostnem bienalu zastopal Marko Peljhan. Predstavil se bo s hipersoničnim plovilom, v katerem bodo obiskovalci lahko iskali odgovore na aktualna vprašanja, vezana na
ekološko, družbeno in politično stanje planeta.
V ZAMEJSTVU NA DAN EVROPE PODELILI 1. NAGRADO PAVLETA MERKÙJA.
9. maja je na gradu Miramar potekala slovesna podelitev nagrade Pavle Merkù,
ki sta jo letos prvič podelila Svet slovenskih organizacij ter Zveza cerkvenih pevskih zborov iz Trsta. Nagrada, ki nosi ime po priznanem skladatelju in jezikoslovcu, želi biti javno priznanje pomembnim glasbenikom, so zapisali organizatorji.
Iz rok skladateljeve hčerke Jasne Merkù jo je prejel mladi obetavni in plodoviti
zamejski skladatelj, tolkalec, dirigent in pedagog Goričan Patrick Quaggiato.
30. MEDNARODNE SALEZIJANSKE IGRE. Slovenija je maja gostila jubilejno izvedbo salezijanskih iger, ki so na Kodeljevo v Ljubljani pritegnile kar 1300 mladih. Pod geslom »Igrišče združuje« so mladi tekmovali v futsalu, odbojki, košarki
in namiznem tenisu.
V ZGONIKU POKOPALI JOŽETA MARKUŽO. Konec aprila so v Zgoniku pokopali
zamejskega duhovnika, ekumenskega in kulturnega delavca dr. Jožeta Markužo, ki je v 81. letu umrl na veliki četrtek. Med svojim pastoralnim poslanstvom
v zamejstvu, kjer je služboval, je bil aktiven tudi kot tajnik pri Goriški Mohorjevi,
v slovensko zgodovino pa se je zapisal tudi kot najditelj Trubarjeve Cerkovne
ordninge v Vatikanski knjižnici v času, ko je tam pripravljal svojo doktorsko disertacijo iz vzhodnih ved.
15 LET OD SLOVENSKEGA VSTOPA V EU. Prvega maja leta 2004 smo postali polnopravni člani Evropske unije. Za vstop v EU je na referendumu leta 2003 glasovalo skoraj 90 odstotkov volivcev. Ob petnajsti obletnici članstva je na Brdu pri
Kranju potekala slovesnost, na kateri je bil osrednji gost luksemburški premier
Xavier Bettel. Poleg njega je bil glavni govornik še predsednik vlade Marjan Šarec.

ŠPORT
ROKOMET. Rokometaši velenjskega Gorenja so že drugič postali pokalni
prvaki. V finalu so v novomeški dvorani Marof s 24 : 20 ugnali Krko. Tretje
mesto je osvojilo Celje Pivovarna Laško.
JUDO. Na grand slamu v Bakuju sta kar dve slovenski judoistki stali na stopničkah. Tina Trstenjak je
osvojila srebrno kolajno, Anamari Velenšek pa bronasto. Uspešno je tekmovala tudi Klara Apotekar, ki
je osvojila peto mesto.
Tina Trstenjak
Vir: splet

PLEZANJE. Janja Garnbret je zmagala tudi na četrti tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Izvrstna 20-letna Korošica je z uspehom v Vudžjangu na Kitajskem tik pred zmago v skupnem seštevku balvanov.
GORSKO KOLESARSTVO. Slovenska reprezentanca v spustu z gorskimi kolesi se je z evropskega prvenstva v Pampilhosi de Serri vrnila z dvema srebrnima odličjema, ki sta jih osvojila Monika Hrastnik med članicami in Žak
Gomilšček med mladinci.
KOLESARSTVO. Primož Roglič je na uvodni tekmi letošnje dirke po Italiji
po 8,2 kilometra dolgem kronometru v Bologni postal prvi Slovenec, ki je
oblekel rožnato majico, kar so sanje vsakega kolesarja.
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Ana GREGORIČ

Po veliki noči vse poti vodijo v Prezid

P

rvo soboto ali nedeljo po veliki noči se že tradicionalno odpravim v Prezid, saj v cerkvi sv.
Vida poteka velikonočni koncert. Letošnji se
je odvil v soboto, 27. aprila. Ker je datum sovpadal s
slovenskim državnim praznikom ter z bližajočima se
prostima prvomajskima dnevoma, je bila naša skupinica tokrat edina predstavnica s slovenske strani meje. Pogrešali smo tudi nekatere druge znane obraze,
ki se sicer redno udeležujejo velikonočnega druženja,
a to nikakor ni okrnilo veselega in prazničnega razpoloženja, ki je v Prezidu vselej pravilo ne glede na
številčno zastopanost pevcev in udeležencev velikonočnega koncerta.
Veselje ob sklepu velikonočnega tridnevja, ko svetloba premaga temo, večno življenje trpljenje, ljubezen smrt, pomlad zimo, vse to in še več smo lahko
začutili na dogodku samem in ob druženju z ljudmi,
s katerimi se veseli srečujemo vsako leto. Najprej pa
smo pričeli v cerkvi. S pozdravom in velikonočno alelujo, ki smo jo stoje zapeli ob spremljavi prezidskih orgel. Letos nas je pričakala novost, ki je obiskovalcem,
ki besedila nismo poznali, olajšala prepevanje. Prezentacija je tako prikazovala besedilo pesmi, s katero
se koncert prične in sklene. Nato je sledil pozdravni
nagovor povezovalke, med drugimi prijaznimi besedami je tudi nas, prišleke iz Slovenije, prisrčno pozdravila. Po uvodnih besedah in pozdravih je bil čas za petje ter velikonočne pesmi, ki so nas pripeljale skupaj,
saj po veliki noči prav zares vse poti vodijo v Prezid.
Da pojasnimo – navada okoliških krajev Gorskega kotarja ter povezanost pevcev cerkvenih pevskih
zborov je, da se radi družijo in tako skupaj proslavijo

pomembne praznike ter praznovanja župnijskih zavetnikov, s
tem pa se krepi tudi povezanost
obmejnih krajev. Vsako leto se
tako prvič v novem letu zberejo v
tednu po veliki noči v Prezidu na
velikonočnem koncertu, sledita
praznovanje Sv. Trojice v maju ali
juniju na Plešcih ter junija god
Antona Padovanskega, zavetnika čabrske župnijske cerkve. Dan
po božiču pa se vsi zbori zberejo
v Trstju, kjer leto skupaj zaključijo z božičnim koncertom.
Prebivalce Gorskega kotarja
družita pesem in želja po povezovanju. Tako se je na velikonočnem koncertu kot že običajno
vsaka zasedba predstavila z eno ali dvema velikonočnima pesmima večinoma ob spremljavi sintetizatorja
ob zvoku električnih orgel. Najprej se nam je predstavil zbor iz Trstja, nato so sledili Pleščani, tretje po
vrsti pa smo nastopile predstavnice s slovenske strani
meje s cerkveno ljudsko velikonočno pesmijo Raduj,
nebeška se gospa. Za nami se je predstavil še cerkveni pevski zbor iz Čabra, tik pred zaključkom večera pa
se nam je predstavil še najštevilčnejši, domači zbor
župnije sv. Vida iz Prezida s prepričljivima solistoma
Alainom Leskovarjem ter Mirom Malnarjem.
Velikonočni koncert je zelo lepo uspel, nastopajoči
in obiskovalci pa smo se z veseljem in pesmijo podružili še pri Škrjancu ob velikonočnih dobrotah. Manj-

Zbor sv. Vida iz Prezida med prepevanjem

kalo ni niti mini turnirja oz. predstavitve igre trkanja
jajc, ki jo v Prezidu na veliko noč jemljejo zelo zares.
Domačini so nam razložili potek igre, nam pokazali,
kako preverimo, katero jajce ima trdno lupino, ter nas
seznanili, kaj pomeni ‚smalinc‘ (jajce, polnjeno s smolo). Zmagovalka igre seveda ni goljufala in si je pridobila kar nekaj pirhov, ki so z nami za popotno malico
poromali čez mejo.
Dogodek je kot vsako leto organiziralo Slovensko
kulturno društvo Gorski kotar s predsednikom Damijanom Malnarjem, ki mu gre vsa pohvala, da ohranja
in podpira obmejne skupnosti tako družabne, žive in
povezane. Vse poti res vodijo v Prezid. Se že veselimo
prihodnjega srečanja!

2019

DOBRODOŠLI DOMA

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

6. JULIJ

7. JULIJ

VIŠARSKI DNEVI MLADIH
1.– 4. AVGUST

ROMANJE TREH SLOVENIJ

28.– 30. DECEMBER

4. AVGUST
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LONDON

S

lovenska sveta maša v kapeli
»Našega doma« za rojake iz
Londona in okolice na 2. nedeljo v mesecu aprilu (letos 14. aprila),
ko smo obhajali cvetno nedeljo, je
bila kar lepo obiskana. Bogoslužje je vodil župnik. Bralec poročila
Gospodovega trpljenja (pasijona) je
bil tokrat kar naš organist Jure. Za
okrasitev ozadja oltarja je poskrbel
Carlos, ki je prinesel dve veliki in lepi
palmovi veji, ki sta segali od tal do
stropa kapele. V Angliji je navada, da
je na to nedeljo blagoslov križev, narejenih iz palmovih listov ali vej, zato
tudi imenujejo cvetno nedeljo Palm
Sunday – palmovo nedeljo. Katoliški
Slovenci, živeči v Veliki Britaniji, pa
po navadi, če je le mogoče, k tem
križem dodamo še nekaj pomladnega zelenja. Tako je bilo tudi tokrat.
Veliki petek pa smo slovesno in
občuteno obhajali skupaj s Portugalci in Brazilci, ob 3. uri popoldne,
s pomenljivim obredom Jezusovega
trpljenja in smrti, v prostorih italijanske katoliške misije. Pri tem bogoslužju je bilo navzočih zelo veliko
portugalsko govorečih vernikov.
Naj tudi tokrat omenim naš letošnji
blagoslov velikonočnih jedil na veliko
soboto (20. aprila) ob 4. uri popoldan
v kapeli Našega doma v Londonu,
ki je bil tokrat še posebno slovesen.
Opravil ga je župnik. Ta blagoslov je
našim slovenskim rojakom pri srcu,
ker je tako zelo domač. Začnemo
ga z uvodom, ki nas pripravi na pomen obreda, ki je izvirno slovenski.
Za uvodom sledi branje in poslušanje Božje besede iz Svetega pisma
Stare ali Nove zaveze ter evangelij.
Po evangeliju je po navadi župnikov
nagovor (homilija) in za prošnjami za
vse potrebe sledi blagoslov posameznih velikonočnih jedil in na koncu še
blagoslov vseh skupaj. Pri blagoslovu
se, poleg blagoslovljene vode, vedno
uporablja tudi kadilo, ki povzdigne
slovesnost vstajenjskega praznika.
Po blagoslovu v kapeli Doma so
vsi navzoči povabljeni, da skupno
zaužijejo velikonočni blagoslov: pirhe, šunko in pršut s hrenom, kruh in
druge velikonočne dobrote. Pa tudi potice, ki jo vsako leto prinese k
blagoslovu naša dobra Rezka, nikoli
ne manjka. Letos se je k blagoslovu
zbralo kar lepo število naših dobrih
in zvestih londonskih Slovencev ter
nekaj rojakov iz Slovenije, ki so bili
prav tako veseli pogostitve z velikonočnim »žegnom« po običajnem
blagoslovnem obredu. Pogostitev z
dobrotami velikonočnega blagoslova smo imeli kar v kapeli, kjer sta
gospodinji Brazilki in naš sodelavec
12

Carlos ter naša dobra Rezka Bolčina,
ki je za hišo prispevala polno dobrot,
vsem navzočim lepo postregli. Vsem
prisotnim so lahko ponudili lepo
narezan, okusni domači kraški pršut
in šunko s hrenom, kruhom, pirhi in
drugimi velikonočnimi dobrotami.
Tudi dobrega vina ni manjkalo.
Na veliko nedeljo, 21. aprila, pa
je bila tokrat vstajenjska maša kar v
kapeli »Našega doma« ob 10. uri dopoldne, ki sta jo darovala misijonar
iz Zambije, pater Janez Mujdrica, in
župnik Cikanek za pravkar pokojno
Gabrijelo Rehberger.
Gabijela Rehberger iz Bedforda
je odšla v večnost
Gabrijela je bila sveta žena, vse življenje tesno povezana z Gospodom in
njegovo Cerkvijo. Zelo pomenljivo je,
da jo je dobri Bog poklical k sebi po
velikem trpljenju prav na veliki petek,
ki smo ga letos obhajali 19. aprila.
Gabrijela je bila dolgoletna tajnica našega ŽPS in velika ter zelo
požrtvovalna misijonska delavka. Že
lani februarja je obhajala svoj 90.
rojstni dan. V veliko veselje in oporo
so ji vedno bili njeni domači: hčerka
Francka z družino, sin Miha z družino ter kar šestero vnukov in vnukinj.
Gabrijela se je rodila 22. februarja 1928 kot šesta v dolgi vrsti svojih
bratcev in sestric številne Vidmarjeve družine 13-tih otrok s Kolka v župniji Otlica nad Ajdovščino (tedaj je
Kolk spadal pod župnijo Šturje). Kot
hči poštene slovenske in globoko
verne katoliške družine se ni nikoli
vdala medvojni in povojni komunistični propagandi. Po koncu vojne
(leta 1947) je odšla k svoji starejši
sestri Ivanki v Trst, kjer se je kasneje
zaposlila pri angleški vojaški družini
(gospodar je bil major) in leta 1952
z njimi odšla v Anglijo, v mesto York.
Ob neki slovenski maši za misijone (18. oktobra 1952) v Rochdaleu
nad Manchestrom, kamor je župnik
g. Kunstelj povabil vse slovenske
rojake iz tiste okolice, sta se srečala
z bodočim možem Mihom Rehbergerjem iz Bedforda. Kasneje je Gabrijela iz Yorka odšla v London, da je
bila bliže svojemu zaročencu Mihu.
Leta 1954 sta se v Bedfordu poročila in tam sta si mladoporočenca
ustanovila svoj dom. 21. aprila 1955
sta se jima rodila dvojčka: Francka in
Mihec. Danes je Francka mati trem
krasnim fantom in Miha oče trem
hčerkam. Kljub pogrešanju svojega
dragega pokojnega Miha je bila Gabrijela srečna, ko je bila obdana od
svojih treh vnukov in treh vnukinj in
kar lepega števila pravnukov.
Gabrijela je bila ena od najzvestejših in najbolj delavnih ter dejavnih

Pokojna Gabrijela Rehberger s hčerko in
zetom Brianom

članic naše katoliške slovenske skupnosti v Bedfordu in Veliki Britaniji.
Rada je pomagala našemu centru in
posebno »Našemu domu« v Londonu
in je bila velika dobrotnica slovenskih misijonov in naših misijonarjev.
Prav gotovo je njen zgled zavzetosti
za življenje Cerkve in slovenske katoliške skupnosti pripomogel, da se
je njen nečak Bogdan Vidmar odločil
za duhovniški poklic, nečakinja Mihaela Vidmar, strokovno usposobljena
medicinka, pa za redovno življenje v
družbi slovenskih šolskih sester.
Zaradi številnih zaslug za našo skupnost v Veliki Britaniji, ne nazadnje
tudi zaradi njene velike zavzetosti
za prirejanje slovenskih misijonskih
dnevov v Bedfordu, je Gabrijelo slovenska katoliška skupnost že več kot
pred 25 leti izbrala za tajnico župnijskega pastoralnega sveta slovenske

Na obisku pri Gabrieli na veliki petek

katoliške misije v Združenem kraljestvu. To dolžnost je Gabrijela, s pomočjo svojega brata Filipa, predsednika župnijskega sveta iste misije,
lepo in nadvse vestno opravljala skozi številna leta.
Slovenska skupnost in slovenska
katoliška misija v Veliki Britaniji ob
smrti naše dobre Gabrijele, svete žene, žaluje, a kliče Gospoda, naj ji podeli odlično mesto med svojimi izvoljenimi.
Draga Gabrijela, dobri Bog naj vas
v nebesih bogato nagradi za vašo veliko ljubezen do Cerkve, do naše slovenske skupnosti na tem otoku, naših
misijonarjev in vseh slovenskih ljudi!
Vaša priprošnja pri Bogu bo spremljala nas, ki smo še na poti v večno domovino. Spominjali pa se vas bomo v
molitvi in zlasti pri sv. maši.
S. Cikanek

AV S T R I J A

GRADEC
Velikonočni utrinki slovenske skupnosti

Cvetna nedelja, pater Jože Lampert nam
deli blagoslovljene oljčne vejice.

Blagoslov velikonočnih jedi
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Slovesno prižiganje velikonočne sveče v
dvorcu Marije Pomagaj

ŠPITAL

S

redi posta, na zadnjo marčevsko nedeljo, smo imeli v naši
oltarni skupnosti majhno praznovanje. Salezijanec, p. Jože Andolšek, je obhajal 40 let mašništva.
Trije salezijanci so bili tisto leto že
na postni Marijin praznik posvečeni na Rakovniku, po ljubljanskem
nadškofu, metropolitu dr. Jožetu Pogačniku.
Slavljenec je bil prva leta vzgojitelj
v celovškem dijaškem domu, potem
na fari Apače v Podjuni, dokler ni pristal v Celovcu. 25 let se pa vozi v Spittal, tako za povrh. Kar nekaj parov je
že zvezal, otrok krstil in tudi nekaj
naših ljudi pospremil na božjo njivo.

Slovesna sv. maša v naši Slovenski kapeli

Naša kapela je bila tisto nedeljo kar lepo zasedena. Povabilu se
je odzval tudi mestni župnik Ernst
Windbichler, ki je istočasno dekan
špitalske okolice. Pevci so se zopet
postavili in Vili Gladek, kot član mestnega farnega sveta, je slavljencu
izrekel zahvalo in najboljše želje tudi
za naprej. S skupinsko sliko in skupnim kosilom smo zaključili skromno, a prisrčno slavje, ki je bilo z
lepim vremenom še povzdignjeno.
Večje slavje je bilo naslednjo nedeljo v njegovi glavni fari v Celovcu, v
slovenski župniji sv. Cirila in Metoda.
Tudi na cvetno nedeljo je udeležba vsako leto večja kot na navadne
nedelje. Letos je vreme preprečilo blagoslov zelenja na prostem. A

Cvetna nedelja 2019

Velikonočne košare čakajo na blagoslov.

Šmarnice na poseben način pri naši družini Hari v Schweinzu

velikonočno praznovanje je bilo pri
toplem soncu.
Letos vreme ni času primerno, zima je bila pretopla. Dva dni pred

mesecem majem, ko na vrtu že
šmarnice in potonike cvetijo, je pa
sneg skoraj do doline.
Majda Starman

40 let mašništva, p. Jože Andolšek

B E N E LU K S

BRUSELJ

S

lovesen vstop v veliki teden
v Haagu, na Nizozemskem,
in v Bruslju. Na predvečer
cvetne nedelje, v soboto, 13. aprila,
smo v Rijswijku, v Haagu, obhajali
zakrament svetega krsta, obhajila
in birme odrasle osebe, naše Nataše
Sirnik, mamice treh otrok. Po blagoslovu zelenja smo odšli v cerkev
sv. Bonifacija, kjer smo prebrali pa-
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sijon po sv. Luku, nato je sledil krstni obred in podelitev svete birme,
nadaljevali smo v oltarni dvorani,
kjer je Nataša prejela še prvo sveto
obhajilo. V nedeljo, 14. marca, smo
ob 18. uri proslavili Jezusov slovesni
vhod v mesto Jeruzalem z obredom
cvetne nedelje v Bruslju: delavnica
za izdelovanje butaric za otroke, blagoslov zelenja na vrtu SPC, branje
pasijona in sveta maša.

Blagoslov velikonočnih jedil v Genku
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Blagoslov zelenja na vrtu SPC v Bruslju

Velika noč kot čudež Božje vstajenjske človečnosti. Zares, duhovnik
doživi svoj preporod vsako veliko noč.
Tako je bilo zame tudi letos. Kroniko
začenjam od zadaj. Na tretjo velikonočno nedeljo (5. 5.) smo v Bruslju
pred mašo ob 18. uri začeli s šmarnično
pobožnostjo. V sredo, 1. maja, sem se
udeležil prvomajskega romanja v Habsterdicku in Merlebachu v francoski
Loreni, prekrasno, z vonjem šmarnic.
Belo oziroma drugo velikonočno nedeljo sem preživel s svojo skupnostjo
v Bruslju (28. 4.), na velikonočni ponedeljek v Genku, z mašo in skupnim
zajtrkom velikonočnih jedi. Veliko noč
smo obhajali ob 7.00 v cerkvi sv. Barbare, ob 9.30 v Heerlenu na Nizozem-

skem, popoldne sem obiskal bolnike
in prijateljske družine. Na veliko soboto je bil blagoslov velikonočnih jedil
v Bruslju, Genku, Eisdnu in Heerlenu /
NL/. Vmes pa obiski bolnikov, ki so vča-

sih osamljeni in žalostni. Prinesel sem
jim Jezusa v sveti hostiji in jim podelil
bolniško maziljenje. Kakšna energija
so zakramenti! Če se jaz čutim »dotaknjenega«, kako se ne bi oni? Ko sem
na soboto, pred belo nedeljo, vozil
iz Luksemburga proti Bruslju, sem na
poti v kmečki gostilni blagoslovil še
Slovenko, mamo treh otrok, ki se je poročila z Belgijcem, ki ga ljubi. Ljubezen
je potrebno vedno blagoslavljati, kajti
Bog je ljubezen, četudi ni vseh papirjev, ki bi omogočili cerkveno poroko.
V petek, 3. maja, so Slovenski pastoralni center v Bruslju obiskali gostje iz Slovenije. Prišli so z dvema
avtobusoma, ki sta jih spremljala
dva duhovnika, salezijanska sobrata,
Sandi Osojnik in Branko Balažic. Pri-

Krstni obred v cerkvi sv. Bonifacija v Haagu

Ponosna na izdelek velikonočnih butaric
v Haagu

šli so s Trstenika izpod Storžiča in iz
okolice. Po sveti maši ob 12. uri so se
gostje še dolgo zadržali na vrtu Slovenskega pastoralnega centra.
dr. Zvone Štrubelj

Obisk Eme na domu v Eisdnu

F R A N C I J A

PARIZ

N

a cvetno nedeljo, 14. aprila,
smo se v lepem številu Slovenci v Parizu zbrali v kapeli
sv. Križa v slovenskem domu v Chatillonu. Mašo je vodil dr. Alek Zwitter
in pri oltarju je ob njem pomagal diakon Ciril Valant. Sveto daritev smo
začeli na vrtu doma z blagoslovom
pušpanovih vejic, ki jih v Franciji
uporabljamo namesto oljk za proslavitev prihoda Jezusa v Jeruzalem.
Na vrtu našega doma pa smo se
ponovno dobili tudi v soboto, 20.
aprila, pri žegnanju ognja in s tem
začeli praznovanje Kristusovega
vstajenja. Tudi tokrat je bila naša
kapelica do zadnjega prostora presenetljivo napolnjena s številnimi
mladimi družinami in otroki. Sveto
mašo je daroval dr. Alek Zwitter ob

Blagoslov ognja na velikonočno vigilijo

spremstvu diakona Cirila Valanta, ki
je ob tej priložnosti prevzel nalogo
razlage Božje besede. Prikazal nam
je pomen berilnih in evangeljskih
izročil v okviru modernega časa, ki
je moralne in etične vrednote pre-

Diakon Ciril razlaga bogat izbor Božje besede na velikonočno vigilijo.
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Pariz, blagoslov velikonočnih jedi v dvorani slovenske katoliške misije v Chatillonu

vrnil v žejo po užitku in pohlepu.
Zvoki novih mašnih pesmi so se
prepletali s klasičnimi slovenskimi
velikonočnimi skladbami, ki jih je
ljudstvo vneto pelo ob spremljavi
orgel, na katere je igral dr. Maksi-

miljan Valant. Omenimo še, da so
tudi Valantovi najmlajši ministrirali
pri obeh slavjih in s svojo mladostjo
krasili oltar. Praznik začetka prenovljenega življenja v Bogu je ponovno poživila prisotnost številnih mla-

Blagoslov zelenja na cvetno nedeljo v Chatillonu
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dih družin in razigranih otrok. Po
maši smo se vsi navzoči preselili v
dvorano doma, kjer je dr. A. Zwitter
blagoslovil velikonočne jedi. Po blagoslovu pa so pridne roke pogrnile
mize z blagoslovljenimi dobrotami,
ki so nas zadržale v daljšem prijateljskem pogovoru. Ob prazniku Gospodovega vstajenja je naša slovenska
skupnost v Parizu doživela v Chatillonu prijeten in nepozaben trenutek.

V nedeljo, 16. junija, na praznik
Svete Trojice, ste ob 11. uri lepo vabljeni k slovenski sveti maši. Po maši
bo kulturna prireditev v počastitev
slovenskega dneva državnosti. Obenem se bomo s to prireditvijo poslovili od dosedanjega veleposlanika,
gospoda Andreja Slapničarja in njegove soproge Nataše, ki poleti odideta v Slovenijo.

JaZ

dr. Zvone Štrubelj

Pri blagoslovu ognja na veliko soboto

FREYMING MERLEBACH

V

elikonočni prazniki so nam
vtisnili veselje in v duši radost
doživetja Kristusove zmage
nad smrtjo. Veliki teden nas je združil
v molitvi in duhovni pripravi na velikonočno vstajenjsko jutro. Na veliko
soboto ob 15. uri se nas je zbralo kar
veliko z okrašenimi košarami, napolnjenimi z jedili, katere je blagoslovil
gospod župnik Jože Kamin. Z jedili
smo ponesli na svoje domove blagoslovljen velikonočni zajtrk.
Ob 19. uri je pri velikonočni vigiliji
zadonela aleluja s pesmijo Jezus naš
je vstal od smrti in napolnila srca z
radostjo in veseljem nad Kristusovo
zmago in vstajenjem. Saj nam je s
smrtjo daroval luč upanja in nas neskončno ljubi ter osmišlja naše življenje, da bomo tudi mi nekoč vstali in
pohiteli v njegovo naročje ljubezni.
36. obletnica mašniškega
posvečenja
V nedeljo, 28. aprila, smo pri sv. maši
gospodu župniku Jožetu Kaminu za
36. obletnico mašniškega posvečenja položili na srce naslednje besede:
Spoštovani župnik gospod Jože Kamin!
April se poslavlja, še dva dni nas
ločita in odprl se nam bo Marijin mesec. Zato vam bi danes želela v imenu
vseh navzočih spregovoriti par besed. Kot vsako leto se ob tem času
zbirajo naši spomini. V naših srcih je
nepozabno doživetje, ko nam je Vsemogočni z vašim mašniškim posvečenjem poklonil dragocen dar dušnega
pastirja. In danes se zahvaljujemo v ta

Pred koncertom zbora Jadran v kapeli sv. Jožefa še poslovilne besede
gospoda veleposlanika RS Andreja Slapničarja

namen Bogu, da ste še vedno med nami, da smo deležni tistega blagoslova,
ki ni dan vsakomur.
Mi smo tisti, ki se lahko veselimo
vsake nedeljske sv. maše. Smo deležni
vaših nasvetov, ki so kot verouk, vašo
kritiko sprejemamo kot nauk učitelja.
Vsi smo objeti in zaznamovani z
različnimi čustvi in življenje velikokrat
postreže z vzponi in padci, so obdobja veselja in skrbi. Tudi vaša pota so
obarvana s težkimi trenutki, za katere
ve samo vaše plemenito srce in sam
Bog, kateremu zaupate vse svoje veselje in bridkosti.
Naj vam stoji ob strani tudi brezjanska Mati, Mati nas vseh, zato se bomo
obrnili na Marijin dan s prošnjo za
vse vaše poti, da vam bo zvesta spremljevalka duhovniškega življenja, da
vam bo luč veselja in zadovoljstva
ob vsakem začetem dnevu. In da vas
bo njena roka spremljala in varovala
vseh nezgod.
Šopek, spreden iz nageljnov in rožmarina, je simbolični slovenski šopek.
Sprejmite ga v znamenje hvaležnosti

Ob 15.30 smo se zbrali v kapeli in prisluhnili koncertu mešanega zbora Jadran.
junij 2019 NAŠA LUČ

Romarji, zbrani okrog brezjanske Marije v Habsterdicku. Foto: Boris Patzek

vaših zvestih vernikov za vaše 36-letno dobo služenja Bogu. Naj vam Bog
vliva zavest, da smo resnično vaši zvesti verniki. In mislim, da lahko rečem,
da je naše življenje začrtano in močno
povezano v druženju in molitvi vašega in našega vsakdanjega življenja.
1. maj
Praznovanja so se kar vezala, saj je
takoj sledilo prvomajsko romanje. V
jutru ob izredno sončnem dnevu je
ljubezen častilce do brezjanske matere Marije privabila na tradicionalno vsakoletno prvomajsko romanje
v Habsterdick; zelo veliko romarjev:
Slovencev, Poljakov in tudi domačinov, da je bil v cerkvi pogled na romarje nadvse svečan.
Kot vsako leto za 1. maj nas ob
Marijinem oltarju zbliža ljubezen in
pobožnost do Marijinega češčenja.
Letos je bilo romanje še slovesnejše. Slovenska skupnost Freyming-Merlebach je praznovala jubilejni

Škof Jean-Pierre Wuillemin si je vzel čas in tudi
osebno prisluhnil našim rojakom.
Foto: Boris Patzek

praznik, 90 let dobe, ko so na vzhodu Lorraina v Merlebachu ustanovili
Slovensko katoliško misijo. In to je
za slovensko skupnost zgodovinsko
bogato doživetje.
Za to slovesnost, ob kateri smo
se počutili zelo počaščeni, je prišel
med nas pomožni škof škofije Metza,
msgr. gospod Jean-Pierre Wuillemin.
V čast nam je bila tudi prisotnost
veleposlanika Republike Slovenije iz
Pariza gospoda Andreja Slapničarja
kakor tudi gospe soproge Nataše.

Tradicionalni blagoslov jedil na velikonočno soboto v kapeli svetega Jožefa v Merlebachu
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Pri sv. maši ob 10. uri sta prepevala
pevska zbora Jadran in zbor Poljakov.
Svečanost je povzdignila duhovnost.
Ob vstopu pred oltarno mizo je zbor
Jadran spremljal sprevod duhovnikov k oltarni mizi s pesmijo »Spet
kliče nas venčani maj«, ki je objela
romarje z milino in vpeljala v globoko pobožnost sv. maše. Pogled na
oltarno mizo je bil nadvse slovesen.
Gospoda škofa je obkrožalo sedem
duhovnikov: dekan Franck Wentzin-

ger, dekan Luc Barre, kanonik msgr
Joseph Müller, župnik Stanislas Sokol, župnik dr. Zvone Štrubelj, kaplan
Bernard Patoh in župnik Jože Kamin.
Pri pridigi je gospod škof osvojil
vse vernike. V besedah je častil sv. Jožefa kot delavca, njegovo skromnost
in dobroto. Pridigal je o zastonjskem
delu, ki je vir sreče in sad ljubezni.
Po slovesni maši smo se duhovno okrepčani zbrali v prostorih slovenske katoliške misije za nadaljeva-

V protokolarnem salonu slovenske misije med pogovorom s škofom
Jean-Pierrom Wuilleminom iz Metza in veleposlanikom RS Andrejem
Slapničarjem s soprogo Natašo

nje drugega dela prvomajskega dne.
Dvorana se je napolnila do zadnjega
kotička. Tudi podstrešje je služilo in
dalo svoj čar romarjem. Tradicionalno
kosilo je bil prašič na ražnju, ki sta ga
mojstrsko pripravila gospoda Kojack
in Guerard. Kar od polnoči sta se mu
posvetila, da je bil pečen do kosila. Pri
običajnem slovenskem kosilu goveje
juhe tudi ne sme manjkati. Za rezance je ponovno poskrbel 92-letni gospod Marko Sajovec.

Zbor Mgr. Stanko Grims slovesno prepeva velikonočne pesmi pri
vstajenjski sv. maši v Merlebachu.

Kosilo se je odvijalo v toplem prijateljskem vzdušju. Le čas je prehitro minil. Ob 15.30 so se romarji že preselili iz
dvorane v kapelo, kjer je zbor Jadran
ponovno zapel in podaril častnim gostom in vsem navzočim v polurnem
koncertu šopek lepih slovenskih pesmi
ob spremljavi orkestra. Med koncertom se je gospod veleposlanik poslovil
od skupnosti, v katero je rad prihajal in
se kmalu vrača nazaj v domovino.
Ob 16. uri so sledile litanije Matere
Božje, ki so dale pečat dnevu in s katerimi smo se zahvalili Bogu za vse darovane milosti prvomajskega romanja.
Gospod župnik Jože Kamin se vsako leto potrudi, da se nabrane šmarnice delijo na kraju slovesnosti dneva. In pokloni vsem romarjem šopek
simboličnih Marijinih majniških cvetov. Da se z dišečimi šmarnicami ob
prihodu na domove razlije prijeten
vonj in blagoslov dneva.
Vsem in vsakemu posebej Bog plačaj, da ste priskočili na pomoč s pridnimi rokami, da je dan tudi ob pripravi in postrežbi nemoteno potekel.
Jožica Curk

H R VA Š K A

PULJ

L

eto 2018 je že davno za nami.
Bilo je delovno, uspešno, razgibano in bogato. Hvala Bogu za vse to. Dogajanja v decembru
2018 ter prve mesece v letošnjem
letu je naša podpredsednica Klaudija Velimirović v moji odsotnosti tako lepo opisala, da je potrebno reči
hvala, draga Klaudija, tudi v bodoče
se priporočam (saj imam še eno problematično koleno).
V počastitev Prešernovega dne in
ob 170-letnici njegove smrti smo
obeležili ta dogodek v prostorih
puljske Mestne knjižnice in čitalnice. Že pred leti je bilo vzpostavljeno
sodelovanje med celjsko in puljsko
knjižnico, ki se tradicionalno nadaljuje. Tudi letos smo z njimi obeležili
ta dogodek. V puljski knjižnici je bila
postavljena priložnostna razstava,
ki jo sestavlja 17 upodobitev najve-

čjega slovenskega pesnika. Vse to
je bilo izbrano in prirejeno v celjski
knjižnici. Pobudnik je bil strokovni
delavec Srečko Maček iz knjižnice
Celje, ki je tudi zaslužen za sodelovanje med obema ustanovama.
Na otvoritvi razstave 15. februarja
v počastitev Prešernu je nastopil
tudi zbor Encijan pod vodstvom naše nove dirigentke, mag. glasbene
pedagogike Ine Cerovečki z dvema
pesmima. V Naši luči Ina še ni bila
predstavljena. Rojena je v Osijeku
1994. leta, tam je že kot majhna štiriletna deklica pela v otroškem zboru. Po gimnaziji v Valpovu se je 2013
vpisala na Glasbeno akademijo v
Pulju, smer glasbene pedagogike in
dirigiranja. Leta 2017 je delala kot
korepetitorka in pomožna dirigentka v KUD Matko Brajša Rašan. Leta
2018 je prevzela naš Mešani pevski
zbor Encijan SKD Istra–Pulj, kar za
tako mlado obetavno dirigentko ni

Nastop Encijana ob 50-letnici Primorska poje na Črnem Vrhu nad Idrijo
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Mag. glasbene pedagogike Ina nam daje navodila pred nastopom v knjižnici.

enostavno. Rekla je: »Že od nekdaj
vem, da hočem voditi svoj zbor,
direktno prenašati svoje ideje, znanja, spretnosti. Dosedanja umetniška voditeljica prof. Paola Stermotić
je imela enkraten glasbeno umetniški nastop. Moj načrt z Encijanom je
ohraniti sproščeno in pozitivno sinergijo v zboru.« Draga Ina, zboristi
Encijana ti bomo pomagali uresničiti tvoje ideje. V Mestni knjižnici Pulj
se je nadaljeval program s samostojno točko glasbenega ansambla
Aqua Vita, ki sicer spremlja naš zbor.
Izredni glasbeniki Alen Belullo na kitari, Tomo Divić na bas kitari, Srečko
Savretič na violini in naša korepetitorka Ema Ulemek na klavirju. Čudovito so izvedli skladbo Nocturno Oliverja Dragojevića. Članice dramske
sekcije našega društva so recitirale
Prešernove pesmi. Tovrstna sodelovanja nas bogatijo in prispevajo k
boljši seznanitvi okolja z našim delovanjem. Sodelovanje med petimi

istrskimi kulturnimi društvi je zelo
dobro in velikokrat snujejo skupna
dogajanja. Tradicionalni dnevi slovenske kulture ter skupno praznovanje Prešernovega dne, ki je bilo
letos dvakrat. Drugič v organizaciji
slovenskega društva Oljka v Umagu.
Ta dan je bil obeležen z literarnim
večerom z znano slovensko pisateljico in prevajalko Polono Glavan. Dogodek je odprla predsednica SKD-ja
Ajda Danica Bojkovič. Vse prisotne
je prisrčno pozdravila in predstavila
slovenski pevski zbor Ajda. Zapeli so
Prešernovo Luna sije in narodno Pod
rožnato planino. Lepo so nas presenetili učenci dopolnilnega pouka
slovenskega jezika z učiteljico Vido
Srdoč, kakor tudi odrasli udeleženci
s svojimi recitacijami. Občinstvo jih
je nagradilo s prisrčnim aplavzom.
Mešani pevski zbor se je s ponosom odzval povabilu na tradicionalno revijo zborov Primorska poje 13.
aprila v Črnem Vrhu nad Idrijo. Za
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mešani pevski zbor Encijan je bil to
sedmi nastop na reviji. Letos je bilo posebno slovesno, saj je Primorska poje slavila abrahama – petdeset
let. Predsednik Zveze pevskih zborov
Primorske profesor Anton Baloh je
dejal: »Tisoči smo se ji približali, se
ji priklonili, jo vzljubili, jo vzpodbujali, ji dajali dih in prav zato je tako
zdrava, pokončna. Danes po 50-tih

letih ji ni videti konca. Primorska poje je od svoje prve uprizoritve enaka
današnji in tako naj nadaljuje svoje poslanstvo.« Na knjižici Primorska
poje 2019 je uprizorjeno pet valov.
Vsak ponazarja deset let. Profesor
Anton Baloh je dejal, da si želi in da
je prepričan, da se bo petim valovom
dodal še šesti, sedmi … Primorska
poje povezuje v slovenski besedi in

pesmi. Čudovita vrednota Primork,
Primorcev, Slovencev v Italiji in na Hrvaškem. Primorska poje raste iz preprostosti in čistosti, vzklila je iz moči
materine besede. Za novo dirigentko
Ino Cerovečki je bil to prvi koncert
z Encijanom v Sloveniji. Ponovno so
se naša srca napolnila s prelepim
petjem, glasbo in slovensko besedo
in nas povezala v skupni ljubezni do

nekdanje domovine. Lahno utrujeni
smo prispeli v Pulj ob cvetni nedelji
(ob treh zjutraj). Vsak s svojimi mislimi smo že bili pri bližajočem se
velikonočnem času, ki nas povezuje
v mislih na Kristusovo vstajenje, nas
bogati in daje moč v vsakdanjem
življenju. Dragi rojaki, naj vas velikonočni blagoslov spremlja na vseh vaših poteh skozi leto 2019. I. Koletnik

N E M Č I J A

AUGSBURG
Kempten – Cvetna nedelja in
okrogli obletnici Fritza in Stefi
Fischer
sončnimi žarki bogata cvetna
nedelja je letos ostala v lepem
spominu vsem, ki so na ta dan
prišli v Kempten k slovenski maši.
Domači župnik je najprej zunaj liturgičnega prostora blagoslovil oljčne
vejice, zelenje in butarice, nato pa
prebral evangeljski odlomek o Jezusovem slovesnem vhodu v mesto Jeruzalem. Evharistično slavje
se je nadaljevalo v cerkvi. Pri branju
pasijona so vsi sodelovali. Kdor ni
imel posamezne vloge, je sodeloval
pri skupinski vlogi, opredeljeni kot
množica. Čeprav je bogoslužje trajalo nekoliko dlje kot običajno, nihče
ni imel občutka, da je dolgočasno
ali predolgo. Prav je, da se na tem
mestu omeni, da sta zakonca Fischer
izbrala sveto mašo cvetne nedelje
za osebno zahvalo Bogu za dar življenja. Oba sta že dolgo let tesno
povezana s slovensko župnijo. Tako
Fritz Fischer kot tudi njegova žena
Stefi, ki se ji pretaka slovenska kri po
žilah, sta v marcu dopolnila 80 let
življenja. Po maši je župnik v voščilo
slavljencema vpletel izračun, da sta
letos skupaj stara 160 let.
Njuna hčerka Juta je svoja starša
razveselila z odlično pripravo slovesnega kosila in vsega, kar se je dogajalo v popoldanskih urah. Z izbra-

S
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Ob koncu maše na cvetno nedeljo v Kemptnu

nimi sodelavci je poskrbela, da je bil
prostor lepo okrašen, da je bilo na
izbiro dovolj okusnih dobrot, in da
tudi glasbe in petja ni manjkalo. Za
glasbo sta skrbela harmonikaš Jože
Erjavec iz Wangna in domači župnik,
ki ga je spremljal s kitaro. Naj bo tudi
na tem mestu izraženo voščilo: »Draga Stefi, dragi Fritz! Vsi, ki vaju poznamo, vama želimo, naj vaju dobri Bog
ohranja še dolgo med nami!«

Slavljenca Fischer s hčerko v sredi, obdana z gosti

nočni blagoslov jedil ima svoj čar,
da pritegne tudi take osebe, ki jih
običajno ni videti pri maši. Okusnih
dobrot se nihče ne brani. Če pa so
še blagoslovljene, vernim še toliko
več pomenijo. Zadnji blagoslov je
bil v Ravensburgu ob 17.15. Združen je bil s praznovanjem velikonočne vigilije. Liturgično dogajanje se
je začelo z blagoslovitvijo ognja in

hvalnico velikonočni sveči. Sledilo je
branje svetopisemskih odlomkov, ki
so v programu za praznovanje vigilije. Med mašo je duhovnik blagoslovil vodo, z njo poškropil vernike in
skupaj z njimi obnovil krstne obljube. Ob koncu maše je blagoslovil še
košarice z dobrotami in vsem zaželel blagoslovljeno veliko noč in lepo
R. Kutin
pomlad.

Blagoslovi jedil na veliko soboto
Po že ustaljenem urniku ja bila tudi
letos slovenskim rojakom dana možnost, da so na veliko soboto prinesli jedila k blagoslovu. Ob 10.30 so
prihiteli s košaricami v kapelo sester
elizabetink v Augsburgu. Dvojezični obred je vodil domači župnik.
Zbrane je nagovoril in jim zaželel
blagoslovljene velikonočne praznike. V Ulmu je bil blagoslov oznanjen
popoldne ob 14.30. Kar lepo število
jih je tokrat prišlo v cerkev. Veliko-

Blagoslov jedil v Ulmu

Na veliko soboto v Augsburgu

V Ravensburgu po končani vigiliji
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ASEL / HANNOVER

BERLIN

Herbert in Silvia

Blagoslov velikonočnih jedil

Marko in Klemen, specialista za žar

HAMBURG
Na cvetno nedeljo smo se v velikem
številu zbrali v cerkvi sv. Bonifacija pri
slovenskem bogoslužju. To je nedelja
Jezusovega prihoda v Jeruzalem, kjer
ga je ljudstvo častilo in pozdravljalo,
mu polagalo na pot svoja oblačila in
palmove veje ter vzklikalo: blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Najkasneje
tedaj se človek zaveda, da je velika
noč več kot pisani pirhi in dobra jedila, več kot nekaj prostih dni, več kot
kratek dopust; velika noč je upanje,
je Jezusova zmaga nad smrtjo. Kako
hitro bi se lahko preslepili ob bogati
ponudbi čokoladnih zajčkov in pirhov, ponudbah turističnih birojev za
velikonočne dopuste, ki obetajo optimalen užitek, mediji svarijo pred zastoji na avtocestah in polnimi letališči,
nihče pa se ne vpraša, kako bo trpelo
okolje in stvarstvo. Je to pomen velike
noči? Naša skupnost se je po sloven-

ski tradiciji pripravila na veliki teden.
Prave slovenske butare, ki jih je, kot
vsako leto, napravil Lojze Šeme in jih
je g. Dori blagoslovil pred cerkvenim
portalom, smo v procesiji ponesli v
cerkev s pesmijo »Oljsko goro tiha
noč pokriva«. Sv. maša je bila darovana za družini Krističevič in Weber,
molili pa smo tudi za vse slavljence
preteklega meseca, v naših prostorih
pa smo jim po sv. maši seveda zapeli
še napitnico. Rojstne dneve so slavili: Anka Trčak, Nela Barbarič, Metka
Zahlmann, Jože Plevnik in najstarejši
član naše skupnosti Lojze Šeme, ki
je napolnil 88 let. Lojze je prava slovenska grča; v svojem vrtu, ki mu je
vtisnil žig slovenskega okolja, je našel
svojo zaposlitev. Jože Plevnik je redni
obiskovalec slovenskih sv. maš, vedno dobre volje in vedno pripravljen
pomagati pri pripravi prostorov in organizaciji. Ob bogatem bifeju in slovenski pesmi smo preživeli lep večer,

seveda je Marica vsem slavljencem
zapela še svojo himno.
V ponedeljek smo se napotili na
vzhodno morje, in sicer v mestece Haffkrug. Ob izstopu iz vlaka nas je sprejel
tipični spomladanski veter tega področja. Pogled na morje, ki se stika z obzorjem, in rahli valovi vzbujajo občutek
neskončnosti in pomirljivo vplivajo na
počutje. Kraj leži v Lübeckovem zalivu
(Lübecker Bucht), ki se razteza od Travemünde do Neustadta in je bil svoj čas
ribiško področje. Že leta 1813 je veljal
kot morsko zdravilišče, 150 let pozneje
pa je dobil status morskega kopališča.
Njegova obala je dolga preko dva kilometra, na promenadi se vrstijo restavracije, male udobne kavarne in obalne
trgovine. Vse dobesedno očara obiskovalce, kraj je tako avtentičen – brez
napetosti. Poznan je tudi po tako ime-

Lojze Šeme z nami praznuje rojstni dan.

Blagoslov zelenja

ESSEN

V

elikonočna praznovanja so
bila letos v znamenju poslavljanja – saj po vsej verjetnosti v bodoče ne bo več možno
naših rojakov povabiti k slovenskemu bogoslužju – blagoslovu jedil,
vstajenjski procesiji, velikonočnim
mašam.
K blagoslovu jedil se je zlasti v
Hildnu zbralo veliko ljudi. V zakristiji sem pustil besedilo blagoslova
kruha, mesa, hrena, pirhov in drugih jedil – v nemščini, če bo mo18

goče dobiti katerega od nemških
duhovnikov, ki bi v bodoče prišel
za blagoslov. V Eschweilerju so se
pogovarjali, da bodo k žegnu nesli
v cerkve, kjer imajo podoben blagoslov Poljaki. V Krefeldu se že dogovarjajo z enim od nemških duhovnikov, ki bo občasno prihajal maševat
za Slovence in tudi za blagoslov jedil. V Essnu glede blagoslova jedil ni
še nič dogovorjeno. V Moersu je bilo
pri vigiliji na veliko soboto zelo malo ljudi, čeprav je to bila zadnja vigilija v slovenskem jeziku v tej oltarni
skupnosti. Na sporedu je – kakor v

Lara nas vedno navdušuje.

novanem »jeguljinem tednu«, ki vsako
poletje vabi obiskovalce z dobro pripravljenimi ribami in morskimi sadeži.
Pozno popoldne smo se vračali v
Hamburg, naužiti svežega morskega
zraka, hvaležni Bogu za lep dan, ki smo
ga skupaj preživeli – naše prijateljstvo
Vera Šeme
se vedno bolj krepi.

Na ponedeljkovem izletu

drugih skupnostih – poslovilna maša v septembru.
V Essnu smo letos imeli zadnjo
vstajenjsko procesijo. Zbranih je bilo
lepo število ljudi – 50.
Ob praznovanju Gospodovega
vstajenja smo praznovali tudi diamantno poroko – 60-letnico poroke Frančiške in Jožeta Kozoleta.
Prišlo je tudi nekaj njunih sorodnikov
iz Slovenije. Ob tej priložnosti smo
povabili organistko Danico iz Kamp
Lintforta. Bil je tudi njen mož Peter, ki
je ljudsko petje ob orgelski spremljavi umetniško in mojstrsko obogatil s

Naše pevke

trobento. Ob lepem vremenu je bilo
praznovanje zares lepo.
Jože Kozole je človek, ki v naši župniji zasluži posebno pohvalo in zahvalo. Je župnikova desna roka. Zdaj,
ko nimamo več organista, opravlja
tudi službo cerkovnika. Pripravi oltar
za mašo, prižiga luči v cerkvi, pobira
darove vernikov med mašo, deli Našo luč in drugi tisk – v Altenessnu, pa
tudi ob binkoštnem srečanju pri sv.
Getrudi in ob romanju v Kevelaerju.
Draga slavljenca, Frančiška – Fanika
in Jože, Bog naj vama da še dolgo
zdravo in srečno življenje.
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Pred vstajenjsko procesijo v Essnu 2019

ESCHWEILER
Tukaj smo imeli v zadnjem času kar
nekaj praznovanj. Tokrat omenim 70.
rojstni dan Christine Kautschitsch.
Prosil sem njenega moža Lea, naj nam
opiše njeno življenje. Posredujem:
»Rojena je bila 17. marca 1949 v
Ostpreußen kot hči kmečkih staršev. Obiskovala je šolo v poljskem
jeziku. Izučila se je in delala v tovarni
gum. Veliko je pomagala tudi na kmetiji svojih staršev. Leta 1969 jim je po
večkratnih prošnjah pri poljski vladi
uspelo dobiti dovoljenje za izselitev v
Nemčijo. Dovoljenje so dobili pod pogojem, da so celotno kmetijo pri advokatu prepisali in podarili Poljakom.
1969. leta so prispeli z vlakom v
Nemčijo-Friedland, po štirih dnevih
naprej v Štukenbrok, ter po devetih
mesecih za dve leti v začasno stanovanje v Remscheid. Po dveh letih zasilnega prebivališča so si uredili svoje
novo prebivališče. V Remscheidu je
leta 1971 Christina delala kot priučena delavka v tiskarni na različnih
strojih. Iz Remscheida je v Solingenu

Blagoslov jedil v Eschweilerju 2019

obiskovala Förder šolo, kjer je tudi
njen bodoči mož Leo Kautschitsch v
istem času v nemškem jeziku uspešno dovršil deveti razred. Tako sta se
z Leom spoznala, oba sta se vključila
v socialni Club mladih, ki ga je vodil upokojeni minister iz Düsseldorfa.
Minister je omogočil tem mladim izseljencem veliko integracijo in izlete
po Evropi. Marca leta 1973 sta se poročila in živela še dve leti v Solingenu.
1975 sta si zgradila hišo in se preselila v Hückelhoven-Baal. Leta 1978 se
jima je rodil prvi sin Jörg-Markus ter
leta 1981 Simon-Robert. Od tu tudi
obiskujeta v Eschweilerju slovenske
maše in slovenska srečanja. Letne dopuste večkrat rada preživita v Sloveniji. Christine je ena od tistih Nemk,
ki že skoraj boljše govori slovensko
kot Leo, na kar je zelo ponosen. Je
tudi prava mojstrica nemško-poljsko-slovenske kuhinje. Zavitek peče tako
dobro kot kakšna Slovenka.
Mož Leo ji ob tej priliki še enkrat želi Božjega blagoslova, da ostane zdrava, veselega in pogumnega srca.«

Seveda enako želi cela naša župnija, zlasti oltarna skupnost iz
Eschweilerja!
Binkoštno srečanje
Živimo v upanju, da bo vse potekalo po načrtih in najlepših željah. Kar
je zapisano že v majski številki Naše
luči, velja. Če bodo kakšna presenečenja, naj bodo le dobra. Trenutno
je neprijetna novica, da dobri lastnik
restavracije Steakhaus »ISTRA« na
Rütenscheider Str. 159 Miha Groše
konec tega maja zapira in preneha z
gostilniškimi dejavnostmi. Tako smo
pred zadrego, kdo nam bo tako kakovostno pripravil pečenko, kakor so
to mnoga leta gratis pripravili pri njih
(le meso smo plačali). Zelo smo mu
hvaležni. Upam, da mi bo uspelo najti
koga, ki nam bo letos pomagal rešiti
to zadrego.
Pridnim gospodinjam se tudi letos
priporočamo za pecivo. Upam, da
nam bo uspelo nekaj potic dobiti iz
Slovenije.
Prosim može in fante, gospe in gospodične, ki imate manj težav s kri-

v Hildnu
Tudi otroci se veselijo, da se bo gospod Lojze
vrnil v domovino (Val, Mark in Ana iz Ribnice).

Diamantna zakonca Fanika in Jože Kozole s sorodniki iz Slovenije
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Cristine Kautschitsch

Prekmurska remenka - Boris in Zdenka
sta jo podarila g. župniku.

žem in koleni, kot jih ima vaš 75-letni
župnik, da mi sporočite svojo telefonsko številko, da vas bom poklical,
ko bom potreboval pomoč. Nekateri
boste morda prosti v soboto, da pripravimo dvorano. Navadno se zberemo ob 9. uri.
Naša luč za julij in avgust pride
proti koncu junija, ko bom jaz že v
Sloveniji na dopustu. (Tam bo slovesnost blagoslovitve obnovljenega zvonika in cerkve v Spodnjem
Logu na Kočevskem, kjer sem bil
13 let župnik poleg Starega trga ob
Kolpi in Nemške Loke. To je menda
najmanjša župnija v Sloveniji, saj
je imela takrat le 70 faranov.) Tako
boste omenjeno Našo luč dobili v
avgustu. (Nekateri še niste poravnali
naročnine za leto 2019, kakšen pa
Lojze Rajk
celo za 2018 ne.)

Med velikonočnim žegnom 2019 v Hildnu
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FRANKFURT

Z

ačetek velikega tedna v naši župniji je bil letos nekoliko drugačen. Medtem ko smo tiho
nedeljo obhajali na našem postnem
romanju v Marienthalu, pa je bilo slavje
cvetne nedelje v Betlehemu in Jeruzalemu. In sicer za voditelja župnije
za župnika Martina, ki se je pridružil
skupini romarjev iz Slovenije pod vodstvom patra Petra, frančiškanskega komisarja za Sveto deželo, ki so v tednu
po tihi nedelji poromali po krajih oznanjevanja in delovanja Jezusa Kristusa.
Od komaj se prebujajoče pomladi na
Golanski planoti s pogledom na zasneženi Hermon, preko Galileje z zorečimi
žiti, s požetimi polji v Jordanski dolini
in seveda puščavski Judeji, ki je imela
na sebi še nekoliko zelenega pokrivala.
Dnevi svetega tridnevja (veliki četrtek, petek, sobota) in velikonočna nedelja pa so nas zopet zbrali v Frankfurtu, Darmstadtu in Mainzu. Predvsem
v Frankfurtu na veliko soboto se nas

Cvetna nedelja, samo majhen del množice v Betfagi pred začetkom procesije

je zbralo pri blagoslovu velikonočnih
jedil toliko kot še nikoli v zadnjih triindvajsetih letih. Par oseb manj kot sto
nas je bilo. Praznični dnevi in šolske
počitnice pa seveda marsikaj obrnejo v
drugačno smer in marsikoga usmerijo
kam drugam.
Predzadnji dan marca pa je zbrala
okrog sebe svoje domače in vrsto znancev in prijateljev gospa Milica Majal
iz Frankfurta, ko je v njegovi bližini v
Oberurslu praznovala svoj osemdeseti
rojstni dan. Prijetnih nekaj ur smo pre-

živeli skupaj, tudi naš župnijski gost p.
Benjamin Bevc, ki je nekaj ur prej prispel k nam, je bil med nami.
Prvi dnevi meseca maja pa so bili
vsaj za župnika v znamenju letnih konferenc v škofiji Fulda in Limburg. V Fuldi
je bil z nami tudi novi škof ordinarij dr.
Michael Gerber in je tako preko nas
spoznaval ne majhen del Gospodove
in njegove črede, ki jo sestavljajo tujci.
O vsem zapisanem pa naj spregovorijo
in tudi kaj več na drugačen način povedo fotografije.

Deček s cvetjem in skavtinje pred mašo
cvetne nedelje v Betlehemu

Fantek z arabsko »butarico« pred baziliko
Jezusovega rojstva

Majhna skupina pri blagoslovu v Darmstadtu

Med blagoslovom jedil v Frankfurtu

S soncem obsijana velika sobota ob blagoslovu jedil v Frankfurtu

V začetku aprila je umrl 81-letni Franc Gornik iz Hachenburga v
Westerwaldu, po rojstvu pa je bil iz
Celja. Nekaj dni za njim pa je umrla
79-letna Olga Soklič iz Wetzlarja,
rojena pa je bila v Polju. Naj počivata
rem
v miru!

Škof dr. Michael Gerber iz Fulde

MÜNCHEN

V

eliki teden. Na cvetno nedeljo se je k blagoslovu zelenja
in k maši zbrala precej večja
skupina vernikov, kot je to običajno. Slovesna procesija po cerkvi z
butaricami in oljčnimi vejicami v rokah se je razvila med petjem, ki ga
je na orglah spremljala organistka
Veronika Hudobivnik. Vstopili smo
z Jezusom v Jeruzalem in v veliki teden. Obrede velikega tridnevja
opravimo vsako leto v kapeli župnijskega doma. Veliko ljudi odide na
praznovanje velikonočnih praznikov
v Slovenijo ali kam drugam, vendar
20

Po velikonočni vigiliji v Mainzu še skupna fotografija

je manjša skupina vernikov redno
prisotna. Še najmanj se jih je zbralo na veliki petek ob treh k obredu
spremljanja Jezusovega trpljenja in

Slavljenka Milica Majal (v rdečem) v družbi z nekaterimi prijatelji

smrti. Vendar je ta dan dopoldne v
mestnem središču velik shod na križevem potu narodov, ki ga vodi kardinal Marx. Kdor se je udeležil tega,

seveda ne more priti še enkrat v našo kapelo. Letos je bilo na križevem
potu narodov nekaj tisoč udeležencev iz vseh narodnih župnij v našem
NAŠA LUČ junij 2019
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mestu in tudi veliko domačinov. Pri
vsaki postaji oblikuje molitev ena od
narodnih skupin in zapoje primerno
pesem.
To je veliko pričevanje o našem
Gospodu Jezusu Kristusu, je na koncu poudaril kardinal in se zahvalil za
znamenja vere, ki jih doprinesejo mestu verniki drugih narodov in jezikov.
Na veliko soboto so naši verniki
prinašali k blagoslovu velikonočna
jedila in se zvečer ob 21.00 zbrali k
vigiliji. Slovesno prižiganje luči smo
nadaljevali z branjem več besedil iz
Svetega pisma, ob katerih se spominjamo velikih del, ki jih je Bog storil
v stari in novi zavezi, da bi Izraelce, kasneje pa po Jezusu vse ljudi,
povabil v skupnost vere. Ta je bila
ustanovljena na veliki petek in velikonočno jutro, ko se je izpričala moč
Gospoda Jezusa, ki je odvzel človeku
prekletstvo greha in smrti in nas vse
povabil, da bi po veri vanj prejeli tudi življenje, ki ga živi on.
Veliko nedeljo smo obhajali v
skupnostih v Nürnbergu, Ingolstadtu in Münchnu. Povsod z vso slovesnostjo in radostjo. Tudi ta dan je
sem in tja še kdo prinesel velikonočna jedila v blagoslov, ker zaradi
oddaljenosti to ni bilo mogoče dan
prej. Ta navada je močna in je vernikom tudi pomembna, saj poznajo
razlog zanjo in veliko noč res doživljajo kot največji praznik vere.
V velikonočnem tednu pa smo se
srečevali skoraj slednji dan v kapeli

Župnijska kapela ob velikonočnem slavju

župnijskega doma. Nekaj vernikov
prav zvesto in z veseljem prihaja k
večernim mašam, kjer se zahvaljujemo za darove odrešenja in prepevamo lepe velikonočne pesmi.
Romarji iz Pertoče na Goričkem,
kjer imajo v farni cerkvi veličasten
Rupnikov mozaik Kristusa trpečega
in zmagoslavnega, so nas obiskali na
tretjo velikonočno nedeljo. Dan prej
so poromali v Marijino božjepotno
središče Altötting, osrednji bavarski
romarski kraj. Obiskali so tudi Dachau, nekdanje nacistično taborišče
in se v samostanu klaris v molitvi
spomnili ljudi, ki so trpeli na tem
kraju. V nedeljo pa so ob 13.00 prišli
na obisk v slovenski župnijski dom
v Münchnu. Sprejel jih je g. Marjan
Bečan in jih povabil v našo kapelo,
kjer so obhajali nedeljsko sveto mašo. Sledila je skromna pogostitev kar
stoje, da so si le malo okrepili moči za
nadaljevanje poti proti domu. Kranj-

Rupnikov mozaik v župnijski cerkvi v Pertoči

ske klobasice jim je skuhala gospodinja Kristina in jim narezala kruh in
kumarice. Tudi pijače so bile na razpolago, da se ni prašilo izpod zob.
Vedno se veselimo srečanja s skupinami, ki prihajajo v bavarsko glavno mesto kar pogosto, vendar vsi ne

najdejo naših vrat. Program ogledov
raznih zanimivosti je tako nagneten,
da ne ostane veliko časa še za kaj
drugega. Seveda je München vreden ogleda z mnogih zornih kotov,
pa še izložbe in trgovine so za marjan
sikoga zelo vabljive.

Vstali Kristus v cerkvi Sv. Duha

V maju obhajamo šmarnično pobožnost
trikrat na teden

S R B I J A

MUŽLJA
Velikonočno tridnevje
teh dneh smo po naših župnijah obiskovali bolnike, ki
jih ne manjka: mladi so večinoma odšli v tujino »s trebuhom za
kruhom«; tako je skoraj več bolnih
kot pa zdravih in nekateri od njih ne
morejo v cerkev, da bi izpolnili cerkveno zapoved: »Spovej se svojih grehov
vsaj enkrat v letu in o velikonočnem
času prejmi sveto Rešnje telo.« Mene
so povabili »v misijone« za štiri dni na
sever Banata, kjer je bilo v petih farah
velikonočno spovedovanje, obisk bolnikov na domu in delitev svetega maziljenja. V farah Sajan, Kikinda, Padej,
Ostojičevo in Jazovo smo lahko občudovali obilno delovanje Božje milosti,
ko so bolni in ostareli doma z veseljem prejeli Božje zdravilo, »pokretni«
pa v cerkvi. V banatskem Aranđelovu
je bila v soboto, 6. aprila, predstavitev izredno temeljite knjige o kraju
Törökkanizsa = Turška Kanjiža, ki je bil
dolga leta pod Turki.
Tridnevje je bilo doživeto. Na veliki
četrtek je bila krizmena maša v beč-

V
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Na pastoralnem obisku pri starejšem zakonskem paru v Padeju

kereški stolnici, in navzoči duhovniki,
diakona, bogoslovec ter semeniščniki
smo v spomin na velikonočno jagnje
obedovali jagnje. V Mužlji so se predstavili letošnji prvoobhajanci.
Na veliki petek smo v Ečki opravili
križev pot, med katerim je bila priložnost za sveto spoved. Nato je bilo
češčenje svetega križa in obhajilo. Za
spomin smo se tudi slikali.
Na veliko soboto je bil blagoslov
ognja; med obredi je župnik Stojan
Kalapiš krstil drugega otroka znanega
fotografa Roberta Deáka; Ramono je
starejši bratec Sebastijan nežno prijemal za roko in božal, kar je marsikomu
izvabilo solzo iz oči.

Velika noč – veličina duhovništva
V nedeljo je bilo po jutranji maši vstajenje, nato pa procesija, kar je snemala tudi beograjska televizija.
Pridigar je omenil zgled letošnjega salezijanskega zlatomašnika Toneta
Krnca. Duhovniki svojo službo opravljajo v veri v velikonočno skrivnost:
kot take jih morajo gledati tudi verniki,
če se želijo prek svete maše in zakramentov približati vstalemu Kristusu.
V knjigi »Vse zate in s teboj, zvesti
Bog« (Zlatomašnikova izpoved, Salve
2019) opisuje, kako je bil v mladosti
sicer veren in je vestno opravljal svoje
verske dolžnosti, vendar brez mističnih doživetij. Takole pravi:

Veliki petek v Ečki – spominska slika

»Neko nedeljo po veliki noči 1949
smo se otroci veselo igrali na ‹ringlšpilu›, ki nam ga je napravil oče s
pomočjo lojtrnice. Brat Pavel, ki je bil
že v ljubljanskih šolah in je prišel na
počitnice, ga je vprašal, ali je bil pri
obhajilu. Pristavil je: ‹Bil sem pri obhajilu; zato mi je danes vse lepše in
bolj veselo kot druge dni.›« Tone pa je
mislil, da bolj veselo in lepo, kot je na
vrtiljaku, menda ne more biti nikjer.
Čeprav ni želel postati duhovnik
ali redovnik, je vendarle ubogal notranji glas, ki ga je spodbujal, naj vsaj
poskusi – kljub neverjetnim oviram:
nestrinjanju očeta, zdravstvenim težavam, nerazumevanju okolice, du21
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hovni suhoti. Ko je bil njegov starejši
brat Pavel hudo bolan v slovenjgraški
bolnišnici, pa je takole doživel živo vero brata Toneta:
»Na Paškem Kozjaku živi moj brat
Tone. On je duhovnik, župnik v tem
kraju. Ima čez šestdeset let. Je slabotnega zdravja. Od lani invalid. Ob padcu si je zelo poškodoval nogo. Hodi z
berglami, in še to na kratko razdaljo.
Kuha mu rodna sestra Anica, kakih
sedem let starejša od njega. Žena Darinka me je hotela presenetiti. Šla je na
Kozjak, brata in sestro naložila v avto
in ju pripeljala k meni v bolnišnico. To
smo se pogledali! Tako nebogljen je
stal s svojimi berglami pred menoj. Ves
star, težak od prehojene življenjske
poti … Iz notranjega žepa je potegnil
boršico z Najsvetejšim. Takrat pa, ko si
je nadel štolo, vzel hostijo v roke, sem
videl vso veličino njegove vere – kljub
njegovi osebni šibkosti. Vzravnal se je.
Oči so mu zažarele. Tak mir v očeh, takšna gotovost, da drži v rokah samega
Boga. Ne, to niso bile več njegove roke, niso bile več njegove oči. V njih je
zažarelo veličastvo večnosti. Kot bi stal
Mojzes pred menoj. Tisti Mojzes, ki je
gledal čez goro Nebo prek obljubljene
dežele, v samo Deželo, ki je nam obljubljena. In preselil se je del te Božje luči,
Božje moči s tistim skrivnostnim Kruhom v mojo notranjost. Če kdaj, sem
tedaj začutil, da duhovnik, pa če je še
tako betežen, posoja svoje roke in oči
samemu Kristusu. Duhovnik je sestopil z nebes. Spet je bil pred menoj bolehni brat s svojo sestro … Škoda, da
sta tako hitro odšla.«
Slovenska maša in prvo obhajilo
Popoldne pa smo imeli zanimivo srečanje: bila je slovenska maša, ki jo je

Tri generacije prvoobhajancev od leve prosti
desni: Sandi, Marija, Pavla, Matej in Luka

Bodoči prvoobhajanci se predstavijo
župnijskemu občestvu v Mužlji.

vodil salezijanec Stanko Tratnjek, igrali pa so na sintetizator in kitaro Saša
Fogaraši, Danijela Avram in podpisani.
Slovesnosti so se udeležili Slovenci in
njihovi sorodniki iz več krajev: iz Bečkereka, Nove Crnje, Ečke, Beograda in
Melencev. Iz Bečkereka je bilo precej
Slovencev, ki pripadajo slovenskemu
društvu Planika; iz Beograda je bila
sestrična Pavla, ki je s seboj pripeljala
tudi eno Slovenko; iz Melencev pa je
prišel njen sin Sandi z ženo Marijo, in
sta bila njegova otroka Luka in Matej
pri prvem svetem obhajilu. Bila je res
ganljiva slovesnost. To je bilo sploh
prvo prvo sveto obhajilo, odkar od
leta 2004 obstaja slovenska maša, ki
je bila najprej v stolnici, potem pa zaradi raznih nevšečnosti tukaj v Mužlji,
kjer smo svoji na svojem. Po pridigi
smo imeli izpoved vere, med katero je
prvoobhajanec Luka – ki je obenem
tudi ministriral – držal gorečo svečo;
oba z mlajšim bratom Matejem sta
bila pred leti krščena – prav tako v
mužljanski cerkvi. Nato sta bila oba
pri svetem obhajilu – skupaj s staro
mamo Pavlo. Drugih obhajancev niti
ni bilo, saj večina tukajšnjih Slovencev
živi v mešanih zakonih in so le civilno
poročeni. Zato je bilo to prvo sveto
obhajilo pri slovenski maši; prva je bila v Bečkereku leta 2004, ko jo je vodil
naš metropolit in beograjski nadškof
Stanislav Hočevar.
Mašo je vodil salezijanec Stanko
Tratnjek, ki je imel tudi lepo in spodbudno pridigo. Govoril je o tem,
kako so bili v Jezusovem življenju

Velikonočni ogenj v Mužlji
22

Po krizmeni maši duhovniki pozdravljajo škofa Ladislava Nemeta in njegovega vikarja
Janoša Fišerja.

najpomembnejši trije dnevi: veliki
četrtek – ko je pri zadnji večerji spremenil kruh v svoje telo in vino v svojo kri – ter je tedaj ustanovil sveto
mašo, mašniško posvečenje in obhajilo. Veliki petek – ko je nosil težki
križ, trpel in umrl v spravo za naše
in grehe vsega sveta; tako nas je
Jezus s svojim trpljenjem in smrtjo
rešil greha in strahu, hudega duha
in pekla. V tem duhu je potrpežljivo
prenašanje vsakdanjih težav zaslužno za našo dušo. Jezusove besede
in zgledi nas spodbujajo, da tudi mi
radi in iskreno odpuščamo tistim, ki
so nas kdaj razžalili, pa tudi prosimo
odpuščanja, če smo mi koga hote ali
nehote užalili. S svojim vstajenjem
nam je Zveličar odprl do tedaj zaprta nebeška vrata. Na veliko noč je
tudi pooblastil apostole ter njihove
naslednike škofe in duhovnike, da v
zakramentu svete spovedi odpuščajo grehe. Zato smo kristjani vedno
lahko veseli. Po don Boskovih besedah ne more biti v miru z drugimi in
s samim seboj, kdor ni v miru z Bogom. Za ta mir se trudimo vsi, pa bo
mir zavladal tudi v družinah in svetu.
Evtanazije nikdar!
Hudi duh se trudi škodovati človeškemu rodu. Nekdaj je to delal prek
bojevitega brezboštva; danes bolj
potuhnjeno napada vrednote, med
katerimi je na prvem mestu človeško
življenje. Tako mu je uspelo ustvariti
uničevalno miselnost, ki v otrocih ne
gleda Božjega daru, ampak breme,

Slika za spomin na slovensko mašo

ki ga uničujejo v splavu; drugi pa so
»v breme« družbi zaradi starosti ali
bolezni: in tudi take morijo zaradi
napačnega »sočutja«. Po don Boskovih besedah je vsak bolnik blagoslov
za družino in človeško družbo, saj je
podoben trpečemu Jezusu in z njim
združen zadoščuje za svoje in tuje
grehe ter si služi nebeško plačilo; podobno si nabirajo zasluge za večnost
tisti, ki v bolnikih gledajo trpečega
Jezusa. Jezusovo vstajenje je jamstvo
tudi za naše vstajenje – in daje smisel
trpljenju; svojevoljni samomor uničuje upanje – in odpira peklenska vrata.
Zato smo slišali velikonočno voščilo –
črkospev v prid življenja »Evtanazije
nikdar!«
Evtanazije nikdar!
Vstal je Kristus, smrt premagal,
Trnovo je pot pokazal,
Angel ga tolažil je.
Naj življenje branimo!
Ali bomo se trudili,
Združeno svoj križ nosili?
In si raj zaslužimo.
Jezus daje smisel nam:
Enkrat čaka nas veselje,
Nam izpolni naše želje
In pomoč ponuja sam.
Kdor življenje ljubi, znaj:
Da premagal je sovraga,
A po skušnji pride zmaga;
Res pobegne pekla zmaj!
Evtanazija izraža strahopetnost
pred prihodnostjo ter obup nad življenjem. S pogledom na križ bomo
te skušnjave premagovali, saj kdor
trpi v tem življenju s Kristusom, bo v
prihodnjem življenju z njim v nebesih vladal. Zato ne bomo zavrgli niti
svojega niti tujega življenja, ampak
ga reševali – od spočetja do naravnega konca, ko se bo duša vrnila v
Očetov objem, telo pa bo poveličano
vstalo ob drugem Kristusovem prihodu. Hudič je ubijalec od začetka
(Jn 8,44), Kristus pa je pot, resnica in
življenje. Bodimo znanilci življenja,
miru in sloge. Zatorej voščim vam,
vašim dragim pa tudi vsem bralcem
Janez Jelen
veselo veliko noč!
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ZGODBA

Lloyd DOUGLAS

Njegova suknja –

Z

Osmo poglavje

adnjega julija zvečer sta Marcel in njegov suženj s starega voza, ki bi zaslužil, da bi prišel
med muzejske starine, zagledala Atene. Demetrij se je z mešanimi občutki vračal v svojo domovino.
Ko bi bili pripeljali nekdanjega legata minojske
legije v Atene nujni opravki ali ko bi bil duševno tak
kot nekdaj, bi se pač razburjal nad počasnostjo potovanja. Grško ladjo »Klitija« sta izbrala samo zato,
ker sta hotela kar najhitreje zapustiti Rim in se je ta
ladja ravno pripravljala na odhod. Sicer pa ni imela
nobenih prednosti. Bila je tovorna ladja brez sob
za redke potnike. Imela je en sam krov in, kdor od
potnikov je plačal, si je lahko v preprosti, navzgor
odprti kuhinji sam pripravljal kosilo, živila pa je »Klitija« prodajala z lepim dobičkom. Tik zraven kuhinje
so se v ne preveč snažnem prostoru trla teleta in
ovce, velika košara pa je bila polna nesrečnih kokoši.
Sredi ladje, prav ob samotnem jamboru, je bil del
krova opremljen z nekaj nerodnimi, lesenimi klopmi,
ki so omejevale sprehajališče. Skupno mračno kabino
je osvetljevalo šest bakel, ki so pri najmanjšem vetru
ugašale.
Edina odlika nesnažne, stare barke je bila ta, da je
bila brezčasna. Povsod se je ustavljala za nedoločen
čas, tudi v prav nepomembnih pristaniščih, ter zapravljala dneve in dneve s počasnim nakladanjem in
razkladanjem.
Ko bi bil Marcel duševno popolnoma zdrav, bi mu
bile vse te nevšečnosti in polžavost neznosne, v sedanji omračenosti in duhovni odsotnosti pa je prenašal
vse neprijetnosti tako brezbrižno, da se je sužnju skrb
za gospoda razrasla že v strah. Najbolj je Korinčana
vznemirjalo, ko je videl, kako je sicer tako ponosni gospod iz dneva v dan bolj otopeval. Demetrij sam ob
razmerah na ladji toliko da ni skočil iz kože.
Zaman je skušal v gospodovih zmedenih čustvih
prižgati iskro mika do kake stvari. Senator je dal sinu
na pot majhno, izbrano knjižnico, v glavnem klasike,
a Demetrij se je zaman trudil, da bi ga navdušil za
branje.
Ob lepem vremenu je Marcel večji del dneva presedel na krovu in molče strmel v valovje. Nepremično je
sedel na svitku ladijskih vrvi, oprt s komolci na kolena
in z brado v dlaneh. Čez čas se mu je navadno pridružil
Demetrij, razgrnil vrsto popisanih zvitkov in bral. Včasih je prebral kak odlomek in nato kaj povprašal. Marcel je odgovarjal raztreseno, kakor iz velike daljave, a
jasno je bilo, da bi mu bilo ljubše, ko bi ga ne motili.
Čeprav je Demetrij v glavnem skrbel, da bi ukrotil
gospodove razbegle misli, je vendar našel dovolj snovi tudi za lastno razmišljanje. Nikdar poprej ni utegnil
toliko brati. Zlasti Lukrecij ga je osvojil.
»Ali si bral kdaj Lukrecija, gospod?« je vprašal neko
popoldne, ko sta že kako uro molče sedela drug ob
drugem.
Marcel se je počasi obrnil k Demetriju in odgovoril šele po kratkem premisleku: »Da, a me ni preveč
mikal.«
»Lukrecij meni, da je vir človekove nesreče strah
pred smrtjo. Ta strah bi rad odpravil.«

»Dobra misel,« je brezbrižno rekel Marcel. Po
dolgem premolku je vprašal: »Pa kako misli, da bo
to dosegel?«
»Tako, da zanika posmrtno življenje.«
»No, če postavimo, da bi te trditve ne bilo mogoče ovreči, bi morda zadoščalo.«
»Misliš, da bi lahko prišel vihar, ki bi to sidro odtrgal?«
Marcel se je ob tej primeri iz pomorskega življenja medlo nasmehnil in se spet pogreznil v razmišljanje; končno je rekel:
»Za nekatere ljudi, Demetrij, strah pred smrtjo
lahko zgine, če pomislijo, da po smrti človeka ne
more doleteti nič bolj groznega, kakor se jim lahko zgodi v tem življenju. Morda pa Lukrecij nima
prav, če misli, da se vsi ljudje smrti boje. Nekateri
jo naravnost iščejo. Jaz vsaj se strahu pred smrtjo
ne zavedam. Naj prinese smrt, kar hoče. — Ali
ima Lukrecij kako besedo tudi za tistega, ki se
boji življenja?«
Demetriju je bilo žal, da je začel ta pogovor, vendar pa se mu je zdelo, da bi bilo napak, če bi ga na
tako nevarnem mestu pretrgal.
»Lukrecij priznava, da je življenje težko, vendar
pa misli, da se ta težava zmanjša sorazmerno s tem,
kolikor se ljudje dvignejo iz barbarstva v omiko.«
»Dvignejo iz barbarstva? Po čem pa sklepa, da se
res tako godi? Potem pa Lukrecij kaj malo ve, kako
je na svetu. V krtovi luknji tiči. Kakor medved, ki se
pozimi hrani z lastno tolščo. S štiridesetimi leti je
znorel in umrl. Dvignejo iz barbarstva. Nesmisel! V
divjini se ni nikdar zgodilo kaj takega, kar bi preseglo zverinstvo naših dni! Saj sam najbolje veš! Ti si
bil tam!« Zadnje besede je glasno poudaril.
»Da,« je rekel mirno Demetrij. »Zelo žalostno je.
Toda preveč si očitaš, gospod. Nisi mogel izbirati.«

Priprošnja slovenskim

mucencem
v

Najvišji vsemogočni in usmiljeni Bog!
Spoštljivo se spominjamo velikega trpljenja in smrti
slovenskih mučencev. Verovali so vate in v svobodo
vseh Božjih otrok, ljubili so svojo domovino in njena
davna izročila.
Usmiljeno sprejmi, prosimo, njihovo žrtev in razlij
svojo milost nad Slovenijo in nad vsem slovenskim
narodom, da bo tebi v čast stopal v varno prihodnost
ter napredoval v duhovni in vsakršni blaginji.
Amen.

Vsi slovenski mučenci, prosite za nas!
Vabljeni v Kočevski rog na celonočno molitveno bedenje
31. maja 2019

OGLAS
Na čudoviti lokaciji pri Ptuju med
Dornavo in Polenšakom prodam hišo z
gospodarskim poslopjem v izmeri 180
m2 in 4781 m2 zemljišča, posebej je še
vinska klet z večjim prostorom
za druženje. Tel. 031 384 684.

junij 2019 NAŠA LUČ

Marcela je obšla najprej privajena topost. Nenadoma pa je planil kvišku in stisnil pesti.
»To je laž, Demetrij, sam prav dobro veš! Lahko
bi bil izbiral. Lahko bi bil Galilejca osvobodil. Dovolj raskavih legionarjev sem imel na razpolago,
da bi bil razgnal tisto drhal.«
»Pilat bi te postavil pred vojaško sodišče in lahko bi te stalo življenja.«
»Življenja? Saj me tudi je! Mnogo bolje bi bilo,
če bi ga bil zgubil častno!«
»Ne,« ga je skušal potolažiti Demetrij, »skušajmo zdaj to pozabiti. Atene ti bodo dale novih pobud. Ali se ne veseliš, da boš tam študiral?«
Marcel ni odgovoril, marveč se je spet zastrmel
na morje.
Drugič je skušal Demetrij gospoda spet zaplesti
v pogovor. »Lukrecij pravi nekje, da je vera v bogove, ki se ukvarjajo s človeškimi stvarmi, prinesla
ljudem le nesrečo.«
»Vsekakor! In bil je norec, če je sploh mislil, da
bogovi bivajo.« Po premolku je Marcel dodal: »Lukreciju se je zmešalo. Vedel je preveč tega, česar ne
moremo dognati, živel je samotno, tuhtal in tuhtal
— dokler ni znorel. Tako se godi z menoj, Demetrij.«
***
V navadnih razmerah bi Marcela po utrujajočem
potovanju prisrčna dobrodošlica, ki mu jo je izrekel
atenski gostitelj, prijetno ganila, čeprav sprejem ni
bil nepričakovan. Njegov oče, Marko Lukan Galio, je
v mladosti eno poletje študiral na Hiparhovi akademiji v Atenah in stanoval v odličnem gostišču, ki ga
je vodila že pet rodov družina Eupolis. Gospodarju,
staremu Gorgiasu Eupolisu, so bili njegovi stanovalci kakor osebni gostje. Da so te sprejeli, je bila
treba priporočila; če pa je bilo to urejeno, ni bila za
gosta nobena stvar predobra.

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

Ljubljansko barje. Foto: Anamarija Peterkovič
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Planinec sede na teraso pred planinsko kočo
in si naroči pivo. Brž pride oskrbnik in prinese tri
steklenice.
»Oprostite, naročil sem le eno steklenico,« pravi gost.
»Že spet sem pozabil na odmeve,« se jezi oskrbnik.
»V tem hotelu imajo take zrezke, da sem jih zadnjič pojedel pet.«
»A tako dobre?«
»Ne, tako majhne.«
Mama se odpravlja v trgovino, Katja je v kopalnici in mama jo vpraša:
»Poglej, koliko zobne paste še imamo!«
Nekaj časa je vse tiho, potem pa Katja sporoči:
»Malo manj kot pol metra.«
Učitelj vpraša:
»Kateri mesec je najprimernejši za obiranje
sadja?«
Janez odgovori:
»Mesec pri tem ni najbolj bistven. Bistveno je,
da gospodarja ni doma in da je pes privezan.«
Janezek pride iz šole domov in obvesti očeta:
»Očka, jutri imamo govorilne ure v šoli, v ožji sestavi.«
»Kako to misliš, v ožji sestavi?«
»Ravnatelj, mama, ti in jaz.«
Vprašajo Tončka, kaj je bolje. Biti plešast ali neumen?
”Neumen! Se manj vidi” odgovori Tonček.
Želva sreča drugo želvo:
»Ja kaj je pa s teboj? Kje pa imaš oklep?«
»Pobegnila sem od doma.«
Polde stopi v apoteko. »Imate prašek za bolhe?«
Lekarnar: »Kaj imate, psa ali mačko?«
Polde nestrpno: »Bolhe, vendar.«
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