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Lepo pozdravljeni,

dragi in spoštovani prijatelji ter dobrotniki slovenskega misijona v Kew!
Danes se Vam drugič oglašam kot novi voditelj slovenskega misijona v Kew. Dober teden
nas loči do našega žegnanja ob obhajanju zavetnikov (sv. Cirila in Metoda) prve slovenske
cerkve v Avstraliji, posvečene pred 52 leti. ŽAL bomo letošnjo slovesnost preživljali v
oddaljeni bližini, v mislih drug na drugega, pa vendar močno povezani v molitvi. Ta mali,
nevidni sovražnik, ki je obrnil svet na glavo nas še vedno spremlja. Zaradi novih primerov
okužb, so v Viktoriji prepovedi še vedno prisotne. Pri javnem zbiranju pri bogoslužju v cerkvi
je dovoljeno le do 10 oz. 20 ljudi. Ni dobro, da bi se človek prepustil obupu ali malodušju. Res
je, da so se strah pred boleznijo ter materialne in duševne stiske zarezale v našo družbo in
vsakega posameznika. Strah pred prihodnostjo hromi našo vero, upanje in zaupanje. Osamljeni
oskrbovanci po domovih starejših hrepenijo po socialnih stikih, ki so jim jih trenutno skoraj
popolnoma preprečili. Morda smo šele zdaj začutili, kaj pomeni človeška bližina. Kaj pomeni
druženje ob kavici in sproščen klepet. Zdi se, da so se celo mladi naveličali svojih
»vsemogočnih« tehničnih pripomočkov in bi raje malo poklepetali z vrstniki – brez pametnih
telefonov v rokah.
V tem času, ko se nam ni dovoljeno skupinsko srečevati, mi je uspelo obiskati kar lepo število
ljudi. S tem bi rad nadaljeval tudi v bodoče. Seveda k nikomur ne morem priti na silo, vesel pa
bom vsakega, ki mi bo to dovolil in omogočil. K nobenemu ne pridem pospravljati in tudi ne
gledati kako ima kdo urejeno, ker ima vsakdo svobodno voljo, da ima tako
kot si želi in se dobro v tistem počuti. Ne želim si nobene postrežbe ali
sterilnosti. Zadostuje kozarec vode. Želim pa si Vaše odprtosti, poslušati
Vaše zgodbe … pomeni, da sem najbolj vesel, da ob mojem prihodu (obisku)
sedite poleg mene in me NE strežete. Dejstvo, da ste oddaljeni ali, da pater
nima časa, ali …. je samo Vaš izgovor. Prosim, da to pisanje vzamete v vsej
moji dobrohotnosti. Res se nobenemu ne želim vsiljevati, podajam pa
možnost, da pridem jaz do Vas in Vam prinesem Jezusa (vas obhajam). Sedaj
je poteza na Vas, ne na meni. Pokličite 0455 444 912 (moja mobilna številka),
da se dogovorimo za termin in nikar ne recite: »Pridite kadar koli, vedno ste
dobrodošli.«

V tem pismu Vas želim obvestiti o dogodkih, ki so
pred nami, in Vas vabim k našemu skupnemu
bogoslužju in praznovanjem. Vsa obvestila so le
informativne narave in bodo veljala, če bodo
prepovedi preklicane. Napisana so torej za primer,
da bo stanje, ki je trenutno v našem okolju, boljše.
V tem času ostanimo povezani v molitvi in duhu in
upoštevajmo, predvsem pa se skušajmo držati, kar
nam bodo svetovali.
ŽEGNANJE v čast zavetnikoma naše cerkve,
svetima bratoma Cirilu in Metodu, bo prav na njun
praznik, v nedeljo, 5. julija 2020. Po slovesni sv. maši bomo zapeli zahvalno pesem Bogu za vse
milosti, ki jih prejemamo v našem svetišču.
23. obletnica smrti p. BAZILIJA bo v nedeljo, 26. julija 2020, ob 10. uri. Prav je, da se ga v veliki
hvaležnosti spomnimo zaradi vsega, kar je za avstralske Slovence naredil v letih svoje življenjske
poti med vami. Na tem mestu bi se rad zahvalil tudi članicam Društva sv. Eme, ki vsak mesec zanj
in za pokojne članice darujejo sv. mašo.
V soboto, 27. julija 2020, bo minilo že šest let od smrti p. Janeza Tretjaka. V sredo, 12. avgusta
2020, pa 35 let od smrti p. Filipa Inocenca Ferjana. Vseh se pri sv. mašah s hvaležnostjo
spominjamo.
Prav lepo je in res hvalevredno, da darujemo za svete maše za svoje pokojne starše,
sorodnike, prijatelje in dobrotnike. Poleg naših molitev je darovanje svete maše največ, kar
lahko naredimo zanje.
V soboto, 15. avgusta 2020, ob 10. uri bomo praznovali MARIJINO VNEBOVZETJE, veliki
šmaren. Lepo vabljeni k temu največjemu Marijinemu prazniku, kjer se bomo tudi mi pridružili
obnovitvi posvetitve slovenskega naroda Materi Božji.
Praznovanje OČETOVSKEGA DNE, bomo imeli teden dni pred samim praznikom v nedeljo, 30.
avgusta 2020.
ZAKONSKE JUBILEJE (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 …) in obletnico blagoslovitve
cerkve, bomo praznovali v nedeljo, 18. oktobra 2020, ob 10. uri. Prosim, če lahko sporočite kdo
praznuje in ne recite: »Saj ni potrebno!« ali pa »Midva ne praznujeva.« Verjemite, PRAZNOVATI
JE POTREBNO, ker je človek tudi bitje, ki praznuje.
V novembru se bomo ponovno zbrali pri molitvi za rajne.

REDNO BOGOSLUŽJE v KEW je vsako nedeljo ob 10. uri, po novem tudi na drugo
nedeljo v mesecu!!! Upam, da bo ta sprememba pripomogla, da bo obisk sv. maše na
drugo nedeljo v mesecu večji. Vedno ste dobrodošli tudi pri sv. maši ob petkih ob 10.
uri.
V Geelongu in St Albansu v juliju in avgustu NE bo sv. maše. Za naprej pa boste obveščeni!!!
BOG Vam povrni za vso Vašo dobroto. Hvaležnost gre vedno Vam, najinim dobrotnikom in
sodelavcem! Vseh se spominjava pri molitvi in pri sv. maši. Vesela sva rednih ali vsaj občasnih
srečanj z Vami. Naj blagoslov dobrega in ljubečega Boga, na mogočno priprošnjo Matere Božje, pride
in se razlije na vse Vaše domove in Vaše domače.
VSE DOBRO!

p. Simon Peter Berlec

in

p. David Šrumpf

