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Spoštovani in dragi rojak in prijatelj slovenske cerkve v Melbournu – v Kew,
ki v letošnjem letu obhaja 50-letnico blagoslovitve!
Z velikim veseljem Vam pišemo sredi jubilejnega leta, zlatega jubileja blagoslovitve naše cerkve svetih
bratov Cirila in Metoda v Kew, ne daleč stran od samega mestnega središča nad štiri milijonskega
Melbourna. Že v pismu pred veliko nočjo smo Vam pisali o duhovnem utripu, ki odmeva skozi vse
praznično leto. In sedaj smo že skoraj sredi leta. Na zadnji seji Pastoralnega sveta Slovenskega misijona
Melbourne v ponedeljek, 21. maja 2018, smo že podrobno načrtovali dogodke praznovanj in obeležij.
Na vrhu tega pisma je lep LOGO, ki ga nam je za to slavje ustvarila umetnica Zorka Černjak, ki je tudi
avtorica obeh križevih potov – tistega na dvorišču Baragovega doma (leta 2000) in tega v cerkvi (leta
2013). Ob jubileju pripravljamo tudi spominsko knjigo, kjer bomo vsaj na kratko predstavili poslanstvo
cerkve in dogajanje, ki (ga) je oblikovalo živo občestvo. Pozdravne besede nam bodo namenili tudi
pastirji Cerkve in patri, ki so tukaj delovali. Letos Vam ne bomo poslali pisma v decembru, ampak že v
začetku oktobra s posebno spominsko podobico in priložnostno znamko. V mesecu oktobru bo namreč
naše praznovanje doživelo vrhunec.

Pred nami pa je najprej že to nedeljo, 3. junija 2018, TELOVSKA PROCESIJA. Sodelovanje so ponovno
obljubila vsa slovenska društva: SD Melbourne, SD Ivan Cankar Geelong, SD Planica; SD St. Albans, SD
Jadran. Ta nedelja je vedno vidno znamenje naše vere in povezanosti slovenskega občestva, zato se bomo
spomnili že tudi naše domovine Slovenije, ki ima praznik 25. junija.
MAŠA V GEELONGU bo v nedeljo, 10. junija 2018, ob 11.30 dopoldne v dvorani Slovenskega
društva Ivan Cankar, 100 Asher Road, Lovely Banks. V juliju pa v nedeljo, 8. julija, spet kot redno v
cerkvi Holy Family v Bell Parku ob 12.15 popoldne. Ob 5. uri popoldne je drugo nedeljo v mesecu
redno sv. maša v ST. ALBANSU.

V nedeljo, 24. junija, bo v Kew maševal frančiškan Fr. Theo iz Box Hilla. Kot novomašnik je bil poslan v
Padua Hall, v naš sedanji Baragov dom. Tisto nedeljo bo tudi spomin na slovenski praznik dan državnosti.
Posebno praznovanje bo na trgu Federation Square v središču Melbourna na sam praznik, v ponedeljek,
25. junija. Slovesnost pripravlja Svet slovenskih organizacij Viktorije. Več boste zvedeli na slovenskem
programu Radia SBS ob sobotah med 12. in 13. uro (AM 1224) ter na radiu 3 ZZZ ob sredah med 7. in 8.
uro zvečer (FM 92.4).
V času odsotnosti patra Cirila v juniju in juliju 2018 se obračajte v vseh zadevah na patra Davida
Šrumpfa, telefon: 03 9853 7787, njegov mobitel: 0497 097 783. Pater Ciril bo v tednu od 17. do 22.
junija 2018 na prošnjo provincialnega ministra vodil duhovne vaje za frančiškane v Nazarjah v Savinjski
dolini, nato pa preživel še nekaj časa s 95-letno mamo Marijo, bratoma Jožetom in Tonetom ter sestro
Marijo in njihovimi družinami ter seveda s sobrati frančiškani po samostanih, ki jih imamo po vseh
koncih Slovenije. Na dopust odhaja tudi laiška misijonarka Marija.

V nedeljo, 1. julija 2018, bo ŽEGNANJE, praznik naših zavetnikov svetih bratov Cirila in Metoda.
Slovesnost bo ob 10. uri dopoldne vodil v naši cerkvi pater Darko Žnidaršič iz Sydneya. Priložena
kuvertica je namenjena Vašemu daru ob tem prazniku. Iskrena hvala za Vašo stalno dobroto, pozornosti,
razumevanje in molitev. Mi se redno spominjamo vseh živih in pokojnih dobrotnikov cerkve in misijona
pri svetih mašah in v molitvi. Bog povrni Vašo dobroto!
HVALEŽEN SPOMIN PATRU BAZILIJU: V nedeljo, 5. avgusta 2018, se bomo še posebej spomnili
patra Bazilija ob 21. obletnici njegovega pogreba. Zanj bomo darovali sveto mašo, nato pa se mu
poklonili še z njegovo poezijo, glasbo in pesmijo v duhu njegovega verza iz pesmi Križani: A v duši moji
pogled Gospodov razplamti se v nov sijaj…

MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren bomo praznovali v sredo, 15. avgusta 2018. Ta dan je
zapovedan praznik. Praznična sveta maša bo v Kew ob 10. uri dopoldne z obnovitvijo posvetitve
slovenskega naroda Materi Božji.

Tretjo nedeljo v avgustu, 19. avgusta 2018, bo med nami v Kew nadškof dr. Denis Hart. Obljubil je,
da bo z nami ob 10. uri daroval sveto mašo in se pridružil praznovanju našega jubilejnega leta.
Teden dni pozneje pa smo mi povabljeni v katedralo St. Patrick's Cathedral v Melbournu k MAŠI
NARODOV. Najprej bomo spet v Kew teden dni pred očetovskim dnevom kot občestvo praznovali ta
praznik, potem pa bomo poromali v stolnico, kjer bo ob 2. uri popoldne molitev rožnega venca ter nato ob
3. uri popoldne slovesna maša narodov. Naša slovenska skupnost je že 66 let tudi del Cerkve v nadškofiji
Melbourne. Nismo številni, smo pa dejavni in spoštovani, zato je našo domovino že dvakrat obiskal
nadškof dr. Denis Hart, ki je patru Cirilu maja 2015 tudi zaupal odgovorno služenje škofovega vikarja
za priseljence in begunce v nadškofiji, kjer deluje nad petdeset duhovnikov za 27 narodnostnih skupin.
Koncem avgusta ali v začetku septembra bo, upamo, med nami pater Metod Ogorevc iz Lemonta v ZDA.

ROŽNOVENSKI MESEC OKTOBER nas bo spet vabil k molitvi rožnega venca in to bo mesec velikih veselih
dogodkov. Prvo nedeljo v oktobru, 7. oktobra, bomo praznovali zakonske jubileje. ZA ZLATI JUBILEJ
CERKVE bosta med nami ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore in frančiškanski
provincial p. Marjan Čuden. V četrtek, 18. oktobra, bo ob 7. uri zvečer najprej sveta maša in potem
svečana seja Pastoralnega sveta. V petek, 19. oktobra, bomo poromali k naši kapelici Svete Družine z
mozaikom Marije Pomagaj na pročelju v Ta Pinu ob 10. obletnici njene blagoslovitve. Postavili smo jo
namreč ob 40. obletnici naše cerkve leta 2008. Ob 10. uri dopoldne bomo imeli romarsko mašo v cerkvi.
V soboto, 20. oktobra, bo ob 8.30 zjutraj sv. maša za vse, ki bodo v nedeljo zaposleni. V nedeljo, 21.
oktobra 2018, bo ob 10. uri dopoldne glavna slovesnost zlatega jubileja naše cerkve s slovesno
nadškofovo sveto mašo. Po maši pa se bo slavje nadaljevalo v dvorani. Geslo našega praznovanja je: BOGU
HVALA PO MARIJI POMAGAJ! To je naša zahvala za preteklost, veselje sedanjosti in priprošnja za
prihodnost. Skupaj se veselimo, da lahko skupaj izrekamo hvaležnost Bogu.
S pozdravom sv. Frančiška Asiškega: »Mir in dobro!« Bog živi!
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