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PAPEŽ FRANČIŠEK: APOSTOLSKA SPODBUDA
“KRISTUS ŽIVI” - “CHRISTUS VIVIT” (povzetek)
»Kristus živi. On je naše upanje in najlepša mladost tega sveta. Vse, česar se
On dotakne, postane mlado, postane novo, se napolni z življenjem. Zato so
prve besede, ki jih hočem nameniti vsakemu mlademu kristjanu: ’On živi in te
hoče živega!’« S temi besedami papež začenja posinodalno apostolsko spodbudo
»Christus vivit (Kristus živi)«, ki jo je podpisal 25. marca 2019 v Loretu in je
namenjena »mladim ter vsemu Božjemu ljudstvu«. Dokument, ki ima devet
poglavij in 299 členov, papež predstavlja kot sad bogatih razmišljanj, navdihov
in pogovorov na sinodi o mladih, ki so jo sklicali oktobra lani v Rimu.
Prvo poglavje: Kaj pravi Božja beseda o mladih?
Papež Frančišek pravi, da »za tisti čas, ko mladi niso imeli veljave, nekatera besedila
kažejo, da Bog gleda z drugačnimi očmi« (5-6). Na kratko predstavi mlade ljudi iz
Stare zaveze: Jožefa, Gedeona, Samuela, kralja Davida, Salomona in Jeremija, majhno
deklico, služkinjo Naamánove žene ter mlado Ruto (11). V Novi zavezi srečamo Jezusa,
našega Odrešenika. »Jezus, ki je večno mlad, nam hoče podariti vedno mlado srce«
(13). »Opažamo, da Jezusu ni bilo všeč, da so odrasli zviška ali zaničevalno gledali na
najmlajše ali se obnašali do njih gospodovalno. Jezus nasprotno zahteva: ‘Največji med
vami naj bo kakor najmanjši’« (Lk 22,26).
Drugo poglavje: Jezus Kristus je vedno mlad
Papež nas spomni na Jezusovo mladost, na dogodek dvanajstletnega Jezusa v templju
(Lk 2,41-52). Jezus nikakor ni bil osamljen mladostnik, ampak je »mlad med mladimi,
da bi bil zgled mladim in da bi jih posvetil Gospodu« (sv. Irenej Lyonski). »Pri Njem lahko
pijemo iz resničnega izvira, ki ohranja naše sanje, naše načrte, naše velike ideale žive
in nas pošilja oznanjevat življenje, ki ga je vredno živeti« (32). Zato pri delu z mladimi
potrebujemo spodbude, »projekte, s katerimi jih okrepimo, spremljamo in jih usmerimo
k srečanjem z drugimi za velikodušno služenje in poslanstvo« (30).
V nadaljevanju sveti oče spregovori o mladosti Cerkve: »Prosimo Gospoda, da reši
Cerkev pred tistimi, ki jo želijo postarati, da stalno misli le na preteklost, hočejo jo
zavirati, da bo postala negibna. Prosimo ga pa tudi, da je reši še ene druge skušnjave,
in sicer, da bi verjeli, da je mlada zato, ker popušča vsemu temu, kar ponuja svet...« (35).
Cerkev je lahko vedno skušana, da izgubi navdušenje in se steguje po lažnih svetnih
gotovostih. Vendar so ravno mladi »tisti, ki ji lahko pomagajo, da ostane mlada« (37).
Zato je potrebno oznanjati Jezusa »privlačno in učinkovito« (39). Med nami so pa tudi
mladi, ki zahtevajo »Cerkev, ki bolj posluša in ki ni v drži nenehnega obsojanja sveta.
Ne želijo si tihe in plašne Cerkve, pa tudi ne vedno v boju zaradi dveh ali treh tematik,
ki jo obsedajo« (41-42).
“Cerkev je mlada tedaj, ko je ona sama to, kar je, ko prejema vsak dan vedno
novo moč iz Božje besede in evharistije, iz navzočnosti Kristusa in njegovega
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Duha. Mlada je tedaj, kadar se je sposobna vedno znova in znova vračati k
svojemu izviru” (35).
Tretje poglavje: “Vi ste sedanjost Boga”
Papež Frančišek pravi, da mladi niso samo prihodnost sveta, ampak tudi sedanjost in
to sedanjost bogatijo s svojim sodelovanjem in talenti. Zato moramo mlade poslušati, jih
skušati razumeti in se varovati tega, da bi jih odpravili s poceni odgovori ali z gotovimi
recepti. Papež tukaj opozarja na nevarnosti in posledice vojn, na migracije, še bolj pa na
razne »uničevalne načrte, ki so jih izdelale politične skupine ali ekonomski mogočneži«
(73) - ti večkrat hočejo krojiti naše življenje, kako živeti spolnost, zakon, življenje in
družbeno pravičnost. »Ta ideološka kolonizacija še posebno kvari mlade« (78).
V nadaljevanju obravnava temo »digitalnega okolja«, ki je ustvarilo »nov način komunikacije« (87), prav tako pa je »področje osamljenosti, manipulacije, izkoriščanja
in nasilja« (88). Papež spregovori tudi o zlorabah mladoletnih. Cerkev se ne zateka k
nobeni lepotni operaciji, »saj se ne boji razkriti grehov svojih članov. (...) Vendar pa je
potrebno spomniti, da se ne zapusti matere takrat, kadar je ranjena« (101). Sveti oče
mlade opominja, da je vedno izhod iz vseh temačnih in bolečih situacij, z mislijo na
dobro novico, ki nam je bila podarjena z vstajenjskim jutrom. »Da bi mladost dosegla
svoj namen na poti tvojega življenja, mora biti čas velikodušnega in iskrenega podarjanja« (108).
Četrto poglavje: Veliko oznanilo za vse mlade
Vsem mladim papež oznanja tri velike resnice: Bog je ljubezen, Kristus te
rešuje in On živi. »’Bog je ljubezen’ pomeni, da te Bog ljubi, zato nikoli ne dvomi v
to« (112). Očetov spomin ni »trdi disk, ki shranjuje naše podatke. Njegov spomin je
namreč nežno in sočutno srce, ki se veseli, ko lahko izbriše v nas vsako sled zla…«
(115). »Njegova ljubezen je ljubezen, ki ve več o vstajanju kot o padcu, več o spravi kot
o prepovedih, o tem, da daje novo priložnost in ne obsodbe« (116).
Druga resnica je, »da te Kristus rešuje - odpušča sedemdesetkrat sedemkrat« (119).
»Gospodova ljubezen je večja od vseh naših protislovij, od vseh naših krhkosti, od
vseh naših omejenosti« (120). »Njegovo odpuščanje in njegovo zveličanje ni nekaj, kar
smo kupili ali, kar si moramo pridobiti z našimi deli ali z našimi prizadevanji. On nam
zastonjsko odpušča in prav tako rešuje« (121).
Tretja resnica je, da »On živi!« Jezus ni Odrešenik, ki nas je zgolj odrešil pred dva
tisoč leti, temveč je vstal in živi, odrešuje in deluje danes in vselej, in to se lahko dobro
uveljavi v našem življenju.
Peto poglavje: Poti mladosti
»Božja ljubezen in naš odnos z živim Kristusom nam ne preprečujeta, da bi sanjali,
in tudi ne zahtevata, da omejimo svoje obzorje. Nasprotno, ta ljubezen nas priganja,
spodbuja, usmerja k boljšemu in lepšemu življenju. Beseda ’nemir’ povzame številne
želje mladih src« (138). Mladost ne sme biti čas čakanja, temveč čas iskanja in izbiranja,
tako na poklicnem, družbenem, političnem področju, kakor tudi čas izbire življenjskega
sopotnika in ustvarjanja družine.
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»Vsak trenutek življenja lahko obnovimo in povečamo svojo mladost. Ko sem začel
papeško službo, mi je Gospod razširil obzorje in mi dal obnovljeno mladost« (160). »Pač
pa te opominjam, da ne boš svet ali uresničen, če boš kopiral druge. Ti moraš odkriti,
kdo si, in razvijati svoj oseben način, kako biti svet« (162).
Papež predlaga »pot bratstva« za življenje vere. »Sveti Duh nas hoče pripraviti, da
gremo ven iz samih sebe in sprejemamo druge. Zaradi tega je vedno bolje živeti vero
skupaj in izražati svojo ljubezen v življenju skupnosti« (164).
Mladi so poklicani biti »pogumni misijonarji« in da povsod pričujejo evangelij s svojim življenjem (prim. 175). Vendar pa se tudi besede ne sme utišati. »Bodite sposobni
iti proti toku in znati podeliti Jezusa, sporočajte naprej vero, ki vam jo je On podaril«
(176). »Evangelij je namreč za vse, ne samo za nekatere« (177).
Šesto poglavje: Mladi s koreninami
Papež Frančišek pravi, kako mu je hudo, ko vidi, da nekateri podlegajo ideologijam, ki
hočejo zgraditi življenje brez korenin in vrednot, večkrat celo brez Boga. Ljudje rastemo
iz korenin in sedanjosti in prihodnosti ni mogoče ustvarjati brez preteklosti. Zato so
nadvse pomembni odnosi s starši, s starimi starši in sorodniki, spoštovanje in skrb za
starejše, ki pomagajo mladim odkrivati živo bogastvo spominov, preteklosti, izročila.
To seveda ne pomeni, da se moramo strinjati z vsem, kar nam povedo, ali odobravati vsa
njihova dejanja, temveč, da ostajamo odprti, ko sprejemamo modrosti, ki jih prenašamo
iz roda v rod (prim. 190). »Če se mladi in starejši odprejo Svetemu Duhu, skupaj ustvarijo
čudovito sožitje. Starejši začnejo sanjati in mladi imajo vizijo« (192).
Sedmo poglavje: Pastorala mladih
Papež izpostavlja čas mladosti kot »čas iskanja in izbiranja«, zato se ne smemo bati,
če izkoristimo priložnosti in delamo napake. Mladinska pastorala mora biti prožna,
prožno mora biti življenje in delo v naših šolah. Mladim moramo omogočati, da ne
samo dobijo ustrezno znanje in vzgojo, temveč, da si delijo svoje življenje, doživljanja,
izkustva, praznujejo, pojejo, prisluhejo konkretnim pričevanjem in doživijo srečanje v
skupnosti z živim Bogom« (204). Sveti oče poudarja delo za skupno dobro in kako živeti
sedanjost. Mlade spodbuja, naj bodo »protagonisti sprememb in pogumni misijonarji«
(prim. 239-241). Mladi potrebujejo, da spoštujemo njihovo svobodo, potrebujejo pa še
spremljanje odraslih, najprej domačih družin, in seveda skupnosti (prim. 242-247).
Osmo poglavje: Božji klic in lastna poklicanost
»Temeljno je razločevanje in odkritje, da je to, kar hoče Jezus od vsakega mladega
človeka, predvsem njegovo prijateljstvo« (250). Poklicanost je klic k misijonarskemu
služenju drugim. Papež izpostavlja dve temeljni področji:
a) ustvarjanje nove družine, močan klic mladih k ljubezni in zakrament sv. zakona;
b) delo - služba - služenje. »Naše delo je del smisla življenja tu na zemlji, pot zorenja,
človeškega razvoja in osebnega uresničenja« (269). Varujmo se vsakega brezdelja, tudi
denarna ali druga pomoč nekomu naj bo le začasna rešitev.
Sveti oče na koncu spregovori o Božjem klicu - poklicanosti, posvetitvi Bogu v
duhovniškem, redovniškem poklicu in o drugih oblikah posvečenega življenja. »Če
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boš prepoznal Božji klic in mu sledil, bodi prepričan, da bo to dalo polnost tvojemu
življenju« (276).

the Church »a nuisance, an irritant« (40). They want a Church that »listens«, not one
that »condemns« (41).

Deveto poglavje: Razločevanje
»Vsi, še zlasti mladi, doživljamo nenehne spremembe. (...) Brez modrosti razločevanja
lahko hitro postanemo lutke na milost in nemilost trenutnih nagnjenj ali trendov.« In
»to je zlasti pomembno, ko se v našem življenju pojavi novost in moramo razločevati,
ali je to novo vino, ki prihaja od Boga, ali pa varljiva novost posvetnega duha ali hudega
duha« (Gaudete et exultate, 167-168). V tem je smisel mojega življenja, vzgoja in oblikovanje vesti, da rastem v globini in zvestobi Bogu, ki me pozna in ljubi, vsakemu daje
svojevrsten klic - poklicanost, nalogo, ki je ne bo nihče drug izpolnil.

Chapter 3: The “Now” of God
Young people are more than »the future of our world«, says Pope Francis: »even now
they are helping to enrich it« (64). Which is why they are not satisfied with »prepackaged answers and ready-made solutions« (65) The Pope examines a series of challenges,
ranging from migration and exploitation, to sexuality, and the pros and cons of living
in a digital world. He also addresses the issue of child abuse. »With the help of young
people,« he suggests, »this dark moment…can be an opportunity for a reform of epochmaking significance« (102).

(https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2019-04/povzetek-papezeve-apostolske-spodbude-christus-vivit.
html; http://kc.org.rs/o-apostolskoj-pobudnici-pape-franje-christus-vivit; Papež Frančišek, Posinodalna apostolska
spodbuda Christus vivit, CD 158, Družina, Ljubljana 2019.)

Chapter 4: Three Great Truths
Chapter four of the Exhortation contains what Pope Francis calls Three Great Truths.
The first is that »God loves you«, with a love that is more concerned with »reconciling
than forbidding…with the future than with the past« (116). The second is that »Christ
saves you«, forgiving us »time and again…bearing us on His shoulders« (119). The third
is that »Christ is alive«, a realization that helps us to »stop complaining, and look to
the future« (127).

POPE FRANCIS TO YOUNG PEOPLE:
“GOD LOVES YOU, THE CHURCH NEEDS YOU”
VATICAN CITY (CNS) - Pope Francis’ post-synodal Apostolic Exhortation has
been presented at a Press Conference in the Vatican. The result of October’s
Synod of Young People 2018, the message of the document is summed up in
its title: “Christ is alive”.
»Christ is alive and He wants you to be alive!« The opening lines of the Apostolic
Exhortation set both the tone and the content of the Pope’s message. But the closing
lines are what make the document an »exhortation« in the true sense of the word:
»The Church needs your momentum, your intuitions, your faith,« writes Pope Francis.
»And when you arrive where we have not yet reached, have the patience to wait for us.«
Pope Francis’ message is addressed not only to young people, but also to »the entire
People of God.« The Pope says he was »inspired by the wealth of reflections and conversations« that took place during October’s Synod in 2018, on the theme of »Young People,
the Faith and Vocational Discernment«, and he divides his reflections into nine chapters.
Chapter 1: The Word of God and Young People
Pope Francis begins by giving Old Testament examples of how, »in an age when young
people were not highly regarded, some texts show that God sees them differently« (6).
Turning to the New Testament, he reminds us that, as far as Jesus was concerned, »age
did not establish privileges, and being young did not imply lesser worth or dignity« (14).
Chapter 2: The Ever-young Jesus
The Pope continues by presenting an eternally young Jesus as the model for a Church
that is young »when she is herself« (35), a Church that »dares to be different« (36). Pope
Francis admits that the figure of Jesus is not always presented in an »attractive and
effective way« (39). On the contrary, he writes, there are young people who consider
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Chapter 5: The Age of Choice
Pope Francis describes youth as »the age of choice«, and suggests we should not be
»afraid to take chances and make mistakes« (142). Working for the »common good«
and »living the present« are themes the Pope explores in Chapter five, along with a call
for young people to be »protagonists of change« (174), and »courageous missionaries«
(175-178).
Chapter 6: Young People and the Elderly
In Chapter 6, Pope Francis reminds young people how important it is for them to
maintain a relationship with the elderly: »so that we can benefit from their experience,« he writes (188). The Pope observes how »the old dream dreams and the young
see visions… If young people sink roots in those dreams,« he says, »they can peer into
the future« (192-193).
Chapter 7: Youth Ministry
Youth ministry is the focus of Chapter seven. According to Pope Francis, »youth
ministry should be flexible« (204), an opportunity to »journey together« (199) Young
people are moved by »the grammar of love,« he says, »not by being preached at.« The
Pope stresses the need to identify »new approaches« (203) that are creative and even
daring. »The arts, sports, and care for the environment are all areas of positive pastoral
development,« he writes (cfr. 226-229).
Chapter 8: Vocation
»Responding to our vocation means fostering and developing all that we are,« says
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Pope Francis in Chapter eight. »This may find expression in Holy Matrimony,« he writes,
where »true love is passionate« and sexuality has two purposes: »to love and to generate life« (261). But the Pope also challenges young people to consider »the vocation to
special consecration« and not to »dismiss the possibility« of devoting themselves to
God (cfr. 274-277).
Chapter 9: Discernment
In the final Chapter of the Exhortation, Pope Francis reminds us that: »Without the
wisdom of discernment, we can easily become prey to every passing trend. A vocation
is a gift, but it is also demanding,« he writes (289). In order to enjoy the gifts of God,
»we have to be ready to take risks« (289).
The Pope’s final words in the document are an implicit challenge to take such risks:
»Dear young people,« concludes Pope Francis, »my joyful hope is to see you keep running
the race before you, outstripping all those who are slow or afraid!« (299)
Seàn-Patrick Lovett
(https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-04/pope-francis-christus-vivit-english-synthesis.html)

SPOMINJAMO SE - RAFAEL pred 50 leti
”ČE NE MOREŠ BITI ZVEZDA, PA BODI VSAJ LUČKA!”
(Vol. 4, No. 1, 1969)
Ta arabski rek je zelo pomenljiv. Bog ni dal vsakemu enakih zmožnosti za apostolat. Ta
je pogumnejši, drugi bolj boječ; ta ima dar govora, drugi ga nima; ta takoj najde besedo
v spodbudo, drugi živi sam zase; ni važno, da napravimo vsi isto ali na enak način,
marveč, da naredi vsak to, kar more, da skuša vplivati, kolikor more.
Drugi arabski pregovor pravi: “Če pomede (pomete) vsako pred svojo hišo, bo vsa cesta
pometena.” Ni treba, da bi en sam meščan pomedel celo cesto, dovolj je, da počedi to,
kar je pred njegovo hišo. Je pa seveda res, da, čim daljša je hiša, tem večji kos ceste bo
moral pomesti.
Nekaj podobnega je rekel tudi Gospod, ko je dejal, da se bo od tistega, komur se je
več dalo, tudi več zahtevalo. Če storim vse, kar morem, pa tudi, če je to samo na sebi
malo, bo Bog sprejel in poplačal, kot če bi bilo veliko. Pri vsem moramo gledati na to,
kako bomo svoje talente izrabili Bogu v slavo, bližnjemu v korist in sebi v zveličanje.
Za vsakega od nas velja: NE. KAR MORA, AMPAK, KAR MORE, TO MOŽ JE STORITI
DOLŽAN! (Op. “Dolžan ni samo, kar veleva mu stan; kar more, to mož je storiti dolžan,”
je napisal v svoji pesmi duhovnik Simon Gregorčič.)
PONOVITEV NOVE MAŠE

(Vol. 4, No. 4, December 1969)
Na naslednjih dveh straneh vidite slike z raznimi prizori ob ponovitvi nove maše p.
Stanka Zemljaka, ki je bila na praznik Kristusa Kralja, 26. oktobra. (Takrat je bil praznik
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zadnjo nedeljo v oktobru, po prenovi cerkvenega koledarja, ki je začela veljati leta 1970, pa
ga praznujemo predzadnjo ali zadnjo nedeljo v novembru, zadnjo nedeljo v cerkvenem letu,
op. p. D. Ž.)
Slavolok z napisom “Pozdravljen, novomašnik” je pri Avstralcih vzbujal pozornost.
Gotovo jih je radovednost mučila, kaj napis pomeni. Novomašnika so pred sestrsko hišo
pozdravile Kostevčeve sestre iz Green Valleya in tudi Bavčarjeva Miriam iz Fairfielda.
Novomašnik je imel na poti v župno cerkev sv. Marjete Marije veliko spremstva - dolga
procesija rojakov pred in za njim. Med mašo je prepeval mešani pevski zbor. Lepo je bilo
zopet slišati pesem “Novi mašnik...”, ki smo jo nazadnje slišali leta 1967 pri novi maši
č. g. Edvarda Sedevčiča. Gotovo mu je obudilo spomine na tisto nedeljo v Paddingtonu!
Saj je bil g. Sedevčič navzoč pri slovesnosti v Merrylandsu in je zelo navdušeno pridigal
o poklicih v duhovniški stan. Tudi njegova mati, ki živi v North Narrabeenu, je bila
navzoča v Merrylandsu.
Novomašnik p. Stanko je kar sam pridigal za ponovitev svoje nove maše. Žal nisem
mogel slediti njegovi pridigi, ker sem bil prav tedaj v spovednici (spovedovanja, hvala
Bogu, je bilo ta dan kar precej!). Vsekakor je bila za poslušalce prijetna sprememba, ko so
imeli pridigarje, ki jih ne slišijo vsako nedeljo, mesec za mesecem, leto za letom. Ob koncu
maše je novomašnik podelil svoj novomašni blagoslov. Med mašo je začelo deževati, pa
to ni motilo veselega razpoloženja, ko smo se podali na naš vogal za prigrizek in kupico
čaja, medtem ko smo poslušali nastope otrok in pevskega zbora. - Moram pa povedati,
da so tem nastopom mnogi sledili le z enim ušesom, z drugim pa so sledili razgovoru s
svojim prijateljem ali prijateljico. Škoda, da se kar ne moremo navaditi, da bi nastopom
dali vso pozornost, ki bi se kazala v popolni tišini med poslušalci.
Novomašnik se je še isti večer vrnil v Campbelltown. Njegovi profesorji pravijo, da
so zadovoljni z njegovim napredkom v angleščini. Tudi bogoslovna predavanja je že
obiskoval. Za božične praznike si ga je sposodil p. Bazilij v Melbourne in je p. Stanko
že 10. t. m. odpotoval tja.
(str. 3-6)
ADVENT IN BOŽIČ
Besedo ADVENT bi lahko po naše izrazili s PRIHAJANJEM, Božič pa PRIHOD. Advent
pomeni obljubo, božič pa izpolnitev obljube. Advent naj pomeni tudi pripravo na nekaj
velikega, to je na prihod Gospodov. Prihod Gospodov je trojen: 1. zgodovinski, pred
skoro 2000 leti, 2. ob koncu sveta, ko pride kot sodnik, 3. prihod Gospodov v naše duše.
Ta prihod ni nikdar končan in se neprestano izpopolnjuje. Ta prihod bi lahko imenovali
rast milosti božje v naših dušah. - Advent pa pomeni tudi čas sejanja. “Kar bo človek
sejal, to bo tudi žel.” - Adventni čas pomeni dobo po padcu človeka do Kristusovega
prihoda. Duhovni pisatelji ga opisujejo kot dobo teme, mračnosti in mraza. Pa ta doba
človeka nehote spomni na hladnost, mlačnost, trdoto in otopelost za duhovne reči pri
marsikateremu naših rojakov. Kako bi se njih matere v domovini zjokale, ko bi zvedele
za to. “Kako lepo sem ga (jo) učila, sedaj pa...”, ali pa: “Ko je bil doma, je bil tako dober,
tujina ga je čisto spridila...” - - Naj božje Dete za ta božič s svojo čudovito svetlobo in toploto raztopi led v
njih srcih, naj jih zopet ogreje in omehča: BOG DAJ!
(str. 7)
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SLAVA BOGU, MIR LJUDEM!
To dvojno geslo obsega namen človekovega življenja na zemlji. Prvi
del je: SLAVA BOGU, ki nam naroča, da izkazujemo Bogu, kot svojemu
Stvarniku in dobrotniku, DOLŽNO ČAST! Drugi del: MIR LJUDEM nam
pravi, da naj bo naše razmerje do Boga tako, da bomo v miru z njim.
V miru moramo biti sami s seboj, pa tudi s svojim bližnjim.
--- DA BI TO DVOJNO IZPOLNJEVALI, SO ŽELJE VAŠIH
SLOVENSKIH
DUHOVNIKOV
ZA
BOŽIČ
IN
NOVO
LETO!
VESELOVO
V Veselovem bomo potrebovali dosti pridnih rok one dneve med božičem in novim
letom. Kako se mi dobro zdi, če se kdo sam ponudi, da je pripravljen pomagati na ta
ali oni način.
V ponedeljek, 29. t. m. bodo še potrebni mizarji, električarji, pa tudi na splošno
pripravni možje.
V torek, 30. t. m. zvečer ob 6. uri (ali tudi malo pozneje) naprošam žene in dekleta za
pletenje vencev. Tudi primerno zelenje naj prinesejo s seboj.
V sredo, 31. t. m., bo treba takoj zjutraj te vence obesiti po stenah. Cerkev je namreč
stara zgradba in potrebuje zato toliko več kinčanja.
Vse, ki imajo cvetje na vrtovih, prosim, da ga prinesejo v Veselovo v sredo zjutraj, ali
vsaj do opoldne.
Tej številki “Rafaela” so priložene kuverte za vaš dar za cerkev v Veselovem in
sestrsko hišo. Ne vzemite to kot vsiljevanje. Vsakdo, komur je kuvarta nezaželjena,
naj mi oprosti. Ne morem vedeti za vse, ki jim ni dobrodošla. Zato jo pošljem vsem.
Nihče pa naj ne misli, da, če da dar, da je s tem zadostil svoji “verski” dolžnosti.
SLOVENSKI DUHOVNIKI SMO ZATO TU, DA POSKRBIMO ZA ZVELIČANJE
VAŠIH DUŠ. VSE DRUGO JE POSTRANSKA STVAR! DA SEM ČISTO KONKRETEN:
TISTI, KI BO OPRAVIL ZA BOŽIČ DOBRO SPOVED, PREJEL SVETO OBHAJILO
IN NAPR AVIL DOBER SKLEP ZA NOVO LETO, BO S TEM OPR AVIL VELIKO
BOLJŠE DOBRO DELO, KAKOR PA BO MOREBITEN TVARNI DAR ZA CERKEV.
ZATO PR AVIM S SV. JANEZOM BOSKOM: “DAJ MI DUŠE, DRUGO VZEMI!”
(str. 8)
p. Valerijan Jenko OFM (1969)



ŠTEFANOVANJE - 26.12.2019

V JUBILEJNEM LETU, KI SMO GA ZAČELI,
V ČASTITLJIVEM PETDESETEM LETU (50.)
NAŠEGA MERRYLANDSA (“Pa še res je!”),
NE BOMO POZABILI PRITI SKUPAJ,
DA SPET PROSLAVIMO DAN
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NAŠE DOMOVINE SLOVENIJE,
DA SREČAMO STARE IN NOVE
PRIJATELJE IN ZNANCE,
SLAVIMO GOSPODA,
NAŠEGA BOGA,
NAZDRAVIMO
S KAPLJICO
DOMAČEGA,
ZAPOJEMO,
ZAPLEŠEMO,
ZAIGRAMO,
IZŽREBAMO
SREČNE
DOBITNIKE...
PRIDRUŽITE SE NAM!
SV. MAŠA OB 9.30 DOPOLDNE.
PO SV. MAŠI PROSLAVA V DVORANI,
PRAZNIČNO KOSILO,
GLASBA IN PLES
Z ALPSKIMI ODMEVI,
DOMAČA DRUŽBA,
SREČOLOV
IN ŠE KAJ...
Prijave in informacije: osebno, po telefonu 02 9637-7147,
e-naslov: slomission.sydney@gmail.com.
Prispevek za kosilo $ 20.
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SYDNEY - MERRYLANDS - SV. RAFAEL, 2.6.2019

SREBRNA MAŠA:
25 LET DUHOVNIŠKE SLUŽBE:
Pater DARKO ŽNIDARŠIČ OFM
“Marija Pomagaj je tvoje ime.”
(Rev. Kosto Jernej Selak)

“TO JE DAN, KI GA JE NAREDIL
GOSPOD!” (Ps 118,24)

O, bodi med nami, ljubljena Mati,
Marija Pomagaj je tvoje ime!
Marija Pomagaj so tvoji pogledi,
Marija Pomagaj je tvoje srce!”

Hitro je minilo 25 duhovniških let,
večkrat lepih, večkrat težkih. Toda
Gospod je vodil in pomagal. Za ta jubilej
smo se Bogu po Mariji Pomagaj zahvalili
na vseh krajih, kjer sem deloval v Gospodovem vinogradu. “Marija Pomagaj je
tvoje ime!” Pesem je spesnil in uglasbil
duhovnik Kosto Jernej Selak (18931968) iz Žirov, ki je deloval v Dalmaciji
in nazadnje na Brezjah.

“DANES, DRAGI PATER, JE TUDI NAŠ PRAZNIK. Veseli in srečni smo in Bogu
neskončno hvaležni, da lahko skupaj z Vami praznujemo ta veliki Božji dar!” je dejal
zaslužni častni generalni konzul RS g. Alfred Brežnik. - Pri sv. maši so sodelovali mešani
zbor in zbor Južne zvezde, lepo število narodnih noš, diakon Georges Tadourian in naš
novi mašni pomočnik - akolit Jože Marinč. Oltar je okrasila Vesna Poč. V dvorani smo
se zbrali h kosilu in kulturnemu programu, kjer so nastopili tudi naši pevci.
Bog plačaj vsem sodelujočim!

V zahvalo in hvaležen spomin na
25 let duhovniškega služenja Bogu in Vam.

Pater Darko Žnidaršič OFM
Frančiškan, srebrnomašnik

Sydney - Merrylands - Cerkev sv. Rafaela
Nedelja, 2. junija 2019
Tržič, župnijska cerkev Marijinega oznanjenja
Nedelja, 30. junija 2019
Novo mesto, župnijska cerkev sv. Lenarta (Klošter)
Nedelja, 7. julija 2019
Merrylands - Sv. Rafael

paterDarko_SrebrnaMasa_2019.indd 3

Kew - Sv. Ciril in Metod

24/05/2019 8:10:19
paterDarko_SrebrnaMasa_2019.indd
AM
2

Adelaide - Sv. Družina

24/05/2019 8:10:17
paterDarko_SrebrnaMasa_2019.indd
AM
4

Mošnje, župnijska cerkev sv. Andreja
Nedelja, 14. julija 2019
Canberra - Sv. Peter in Pavel

Wollongong - Cerkev vseh svetih

Brezje, narodno svetišče Marije Pomagaj,
Nedelja, 21. julij 2019

24/05/2019 8:10:22
paterDarko_SrebrnaMasa_2019.indd
AM
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Wollongong - Figtree - Cerkev vseh svetih
Nedelja, 8. septembra 2019
Canberra - Garran - Cerkev sv. Petra in Pavla
Nedelja, 20. oktobra 2019

paterDarko_SrebrnaMasa_2019.indd 1

Tržič - Marijino Oznanjenje
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Brezje - Marija Pomagaj
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Novo mesto - Sv. Lenart
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AM
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Mošnje - Sv. Andrej

24/05/2019 8:10:14 AM

Nova Štifta - Marija vnebovzeta

Rafael, december 2019
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TRŽIČ, ŽUPNIJA
GOSPODOVEGA OZNANJENJA MARIJI, 30.6.2019

ZADNJI DAN MESECA ROŽNIKA SEM PRAZNOVAL SREBRNI JUBILEJ V DOMAČI
ŽUPNIJI TRŽIČ. Čas počitnic se že pozna, toda bilo je doživeto. Srečali smo se z našimi
domačimi, sorodniki, sobrati frančiškani in domačimi duhovniki, prišli so celo nekateri
sošolci in znanci in, seveda, niso manjkali Slovenci iz Sydneya in Canberre. “Hvala Vam,
da ste šli službovat tako daleč!” mi je voščil faran iz domače župnije.

14
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NOVO MESTO - SV. LENART - 7.7.2019

NEDELJO SLOVENCEV PO SVETU sem praznoval v Novem mestu, kjer sem začel
svojo prvo službo. Župnija je samo 13 dni starejša od mene (ust. 1967), samostan pa
praznuje častitljivih 550 let. Spomnili smo se sošolca + p. Igorja Štamfla, ki je bil prvi
novomašnik mlade kloštrske župnije (+ 2002). Njegova sestra Nevenka me je pozdravila
pri sv. maši, njen sin Lojze pa je izročil šopek. - Prišli so moji sorodniki iz Bele krajine
in še nekaj okoličanov.
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MOŠNJE, ŽUPNIJA SV. ANDREJA, 14.7.2019



BREZJE - NARODNO SVETIŠČE
MARIJE POMAGAJ, 21.7.2019

MOŠNJE SO STARA ŽUPNIJA (1156) s častitljivo staro farno cerkvijo, ki sem jo kot
župnik obnavljal tudi sam. Obnova še traja. Živa župnijska skupnost pa se je tudi
okrepila in žive vezi ostajajo! Ko greste na Brezje, greste lahko pogledat ta prelep kotiček
naše Gorenjske, ki ga tudi doma mnogi premalo poznajo, danes pa z novo avtocesto in
navigatorjem (GPS-om) ni težav.

PRI MARIJI POMAGAJ NA BREZJAH se nas je zbralo kar 1.100. Med nami so bili rojaki
izpod Južnega križa. Z Brezjani smo se še srečevali, s pevci smo nekoč doživeli veliko
lepih trenutkov in spet smo zapeli Bogu v čast. - V samostanu smo voščili bivšima provincialoma: p. Polikarpu Brolihu (95) za 70 let duhovništva, in p. dr. Viktorju Papežu,
ki je zlatomašnik. Gvardijan p. dr. Robert Bahčič je lanski srebrnomašnik. - Muzej jaslic
pa je bogatejši za nove aboriginske jaslice.

NOVA ŠTIFTA PRI RIBNICI, 28.7.2019
Še ena nedelja je ostala. PRI MARIJI PRI NOVI ŠTIFTI so srca mnogih in moje je prav
tako. Večkrat sem bil tam za praznike, kasneje pomagal kot mašnik, tri mesece pa sem
deloval tukaj, preden sem šel v Avstralijo. - Ker je pošteno deževalo, bo slik drugič kaj
več, pa še lepše bodo!
16
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WOLLONGONG - FIGTREE CERKEV VSEH SVETIH, 8.9.2019



MELBOURNE - KEW - SV. CIRIL IN METOD, 22.9.2019

NA MALI ŠMAREN SMO PRAZNOVALI V WOLLONGONGU (45 rojakov). Somaševal
je p. Jerko Kolovrat, frančiškan iz Splita. Po okusni večerji in kulturnemu programu
so rojaki podarili slavljencu torto s prelepo grafiko srebrnomašnika (gl. naslovnico).
Bilo je prisrčno, kot je samo tukaj!
PO VELIKIH IN MALIH RAZDALJAH gremo spet v Melbourne, kjer se je že prijetno
otoplilo, ko smo obhajali srebrno mašo v cerkvi sv. Cirila in Metoda, ki je lani praznovala
zlati jubilej. Somaševala sta p. Ciril A. Božič in p. Bob Matthews. Družinsko kosilo je bilo
odlično, družba enkratna, vreme lepo, glasbeno popoldne tudi ni manjkalo, domačim
glasbenikom in pevcem se je pridružil koroški rojak Marko Kavtičnik.

18
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ADELAIDE - WEST HINDMARSH SV. DRUŽINA, 6.10.2019

CANBERRA - GARRAN SV. PETER IN PAVEL, 20.10.2019

ROŽNOVENSKO NEDELJO IN PRAZNIK SV. FRANČIŠKA SMO OBELEŽILI V
OBČESTVU IN CERKVI SV. DRUŽINE V ADELAIDE. Veliko spominov, doživetij in pa
živa vera nas veže tudi tukaj. Bog lonaj p. Davidu in rojakom!
Ivan Burnik Legiša je pozdravil slavljenca, Angela Dodič in pridne gospe pa so poskrbele za kosilo.

V AVSTRALSKI PRESTOLNICI SE NAS JE K SV. MAŠI V CERKVI IN SKUPNI VEČERJI
V DVORANI ZBRALO 45. Srebrnomašnika p. Darka sta pozdravila veleposlanik g. Jurij
Rifelj in v imenu občestva Cvetko Falež ml., njegovi vnuki so izročili šopek cvetja. Voščili
smo tudi gospe Mariji Urbas, ki vodi naš pevski zbor in je praznovala svoj 90. rojstni dan.

BOGU HVALA IN VAM, DRAGI ROJAKI. ZAVRTIMO SEDAJ KOLO NAPREJ ZA
ZLATI JUBILEJ NAŠEGA MERRYLANDSA, KI NAJ BO BOGAT TUDI V DUHOVNIH
SADOVIH. NAJ NAŠA NAVEZA DRŽI!
p. Darko
20
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ADVENTNI IN BOŽIČNI ČAS PRI NAS
MERRYLANDS - SV. RAFAEL
NEDELJA, 1.12.2019: SV. MAŠA OB 9.30 DOPOLDNE IN OBISK MIKLAVŽA.
PONEDELJEK, 16.12.2019: Začetek božične devetdnevnice.
NA SV. VEČER, 24.12., ni slovenske sv. maše, tudi zjutraj ne.
BOŽIČ, 25.12.: SLOVESNA BOŽIČNA POLNOČNICA OPOLNOČI. DRUGA SV. MAŠA
BO OB 9.30 DOPOLDNE.
SV. ŠTEFAN, 26.12.: SV. MAŠA BO OB 9.30 DOPOLDNE in ŠTEFANOVANJE.
SILVESTROVO, 31.12.: SV. MAŠA BO OB 9.30 DOPOLDNE. Po sv. maši zapojemo zahvalno pesem. Zvečer ni sv. maše! - TA DAN MINEVA 50 LET OD BLAGOSLOVA NAŠE
PRVE CERKVE SV. RAFAELA.
NOVO LETO, 1.1.2020: MARIJA, BOŽJA MATI: SV. MAŠA OB 9.30 DOPOLDNE. TA
DAN MINEVA 50 LET OD PRVE SV. MAŠE PRI SV. RAFAELU V MERRYLANDSU PO
BLAGOSLOVU NAŠE PRVE CERKVE.
WOLLONGONG - FIGTREE - CERKEV VSEH SVETIH
Sv. maša je vsako 2. nedeljo v mesecu ob 5.00 popoldne, od aprila do vključno septembra
pa ob 4.00 popoldne.
TOR EK , 24.12.2019: ZGODNJA BOŽIČNA POLNOČNIC A ob 8.00 zvečer.
SREDA, 1.1.2020: NOVO LETO, PRAZNIK MARIJE, BOŽJE IN NAŠE MATERE: Sv. maša
bo ob 5.00 popoldne. Pri sv. maši zapojemo zahvalno pesem za leto Gospodovo 2019.
Na praznik Gospodovega razglašenja ne bo sv. maše.
V februarju bomo praznovali 50-LETNICO SLOVENSKEGA KLUBA “PLANICA” in bo
NEDELJSKA MAŠA 9.2.2020 ŽE OB 4.00 POPOLDNE. Označimo si datum in uro in
se obvestimo med seboj.
CANBERRA - GARRAN - SV. PETER IN PAVEL
Sv. maša je vsako 3. nedeljo v mesecu ob 6.00 zvečer, od maja do avgusta pa ob 5.00
popoldne.
NEDELJA, 15.12.: SV. MAŠA OB 6.00 ZVEČER.
SREDA, 25.12.: BOŽIČ: SV. MAŠA OB 6.00 ZVEČER.
NEWCASTLE - HAMILTON - KATEDRALA SRCA JEZUSOVEGA
NEDELJA, 29.12.: Sv. maša ob 6.00 zvečer. - V letu 2020 bosta sv. maši v nedeljo, 19.4.,
in na praznik sv. Družine, 27.12., obakrat ob 6.00 zvečer. - Če bo kakšna sprememba,
se obvestimo.
CORNUBIA - PLANINKA, QLD
Sv. maša bo na nedeljo Gospodovega razglašenja - sv. treh kraljev, 5.1.2020, ob 10.30
dopoldne in po sv. maši prigrizek. To bo tudi ZADNJA SV. MAŠA NA PLANINKI, ker so
prostori Društva Planinka sedaj prodani. - Za druga bogoslužja in kraj se dogovorimo.
Romanje v Marian Valley bo kot običajno 2. soboto v septembru, 12.9.2020.
22
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PREJEM
ZAKRAMENTOV
Sv. krst:

REMI GLUŠIČ, hči Andrewa Glušiča
in Lauren Spicak, rojena 29.5.2019,
krščena 13.10.2019 v naši cerkvi sv.
Rafaela v Merrylandsu.

Poroka

JOSH BAKKER, 28, sin Nicolasa in
Juliane, r. Boersma, in ALISON KATE
MARKOČIČ, 29, hči Dušana in Sonie, r.
Legiša. Priči sta bili Daniel Bakker in
Vesna Ilić. Wollongong - Figtree, slovenska cerkev vseh svetih, 8.6.2019.

Naši pokojni:

MARJANA VOJSK, r. MAGDIČ
R. 27.1.1933 Maribor
U. 23.8.2018 Opal Aged Care, Bankstown,
NSW. Pogrebni obred 28.8.2018 v Woronora Memorial Parku, Sutherland, NSW.
IDA JERETIČ, r. CEK (ČEH?)
R. 5.11.1936 Hrušica pri Ilirski Bistrici
U. 17.2.2019 Liverpool Hospital, NSW.
Sv. maša 28.2.2019 v cerkvi Matere
Božje v Leppingtonu, pokopana je na
tamkajšnjem pokopališču.
FRANČIŠKA KNAP, r. PRISLAN
R. 13.7.936 Meliše, ŽU Radmirje
U. 29.3.2019 Ashmore, QLD. Sv. maša
4.4.2019 v cerkvi Srca Jezusovega, Clear
Island Waters, QLD. Nato je bila pokojnica
upepeljena. Pokopana je bila 1.6.2019 na
pokopališču Keilor v Melbournu, p. Ciril
pa je daroval pogrebno sv. mašo v naši
cerkvi sv. Cirila in Metoda v Kew - Melbournu.
ELIZABETH KOVAČIČ, r. MUZEK
R. 21.6.1928 Tržec, ŽU Videm pri Ptuju
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U. 2.4.2019 v Viktoriji. Pogrebni obred
v župnijski cerkvi sv. Brigite v Branxtonu, NSW, pokopana je na tamkajšnjem
pokopališču.
IRENA JUJNOVIČ, r. ZIDARIČ
R. 20.12.1942 Plešivica pri Ivankovcih
U. 27.4.2019 Perth, WA
ALBINA KURET, r. MAHNE
R. 10.1.1934 Rjavče, ŽU Pregarje
U. 11.5.2019 Liverpool Hospital, NSW. Sv.
maša 21.5.2019 v naši cerkvi sv. Rafaela v
Merrylandsu. Pokopana je na slovenskem
pokopališču sv. Rafaela v Rookwoodu.
DRAGICA VELCICH, r. PRELEC
R. 1.9.1933 Barka, ŽU Vatovlje (sedaj
Vreme)
U. 16.5.2019 St. George’s Aged Care,
Bexley, NSW. Cerkveni pogrebni obred
23.5.2019 v krematoriju Pinegrove - Severna kapela (North Chapel). Nato je bila
pokojnica upepeljena.
MARIJAN - MARIO LAUKO
R. 5.8.1926 Pakrac, Hrvaška
U. 21.5.2019 Sunshine Coast Hospital,
QLD.
FRANC FRANETIČ
R. 29.1.1935 Senožeče
U. 23.5.2019 Blacktown, NSW. Cerkveni
pogrebni obred 6.6.2019 v Pinegrove-u.
Nato je bil pokojnik upepeljen.
JOŽE ŽABAR
R. 2.11.1934 Senica, ŽU Levpa
U. 11.6.2019 Calvary Hospital, Bruce,
ACT. Sv. maša 17.6.2019 v župnijski cerkvi
sv. Janeza Evangelista v Kippaxu, ACT.
Pokopan je na pokopališču Gungahlin Mitchell.
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ANICA TOMŠIČ
R. 4.7.1924 Bač, ŽU Knežak
U. 12.6.2019 v ita l ijanskem domu
starejših, Balga, WA. Sv. maša 18.6.2019
v župnijski cerkvi sv. Kierana v Osborne
Parku. Pokopana je na pokopališču Karrakatta.
HILARIJ KOVAČ
R. 3.3.1939 na Primorskem
U. 21.6.2019 Perth, WA.
JOŽE MIKLIČ
R. 29.3.1931 Gornje Kamence, ŽU Novo
mesto - Sv. Janez.
U. 10.7.2019 Camperdown, NSW - med
prevozom v bolnišnico. Sv. maša 18.7.2019
v naši cerkvi sv. Rafaela v Merrylandsu.
Pokopan je na slovenskem pokopališču
sv. Rafaela v Rookwoodu.
ANICA FILIPČIČ, r. ŠTEFANEC
R. 6.6.1927 Veržej
U. 10.7.2019 Kellyville, NSW. Sv. maša
16.7.2019 v naši cerkvi sv. Rafaela v Merrylandsu. Pokopana je na slovenskem
pokopališču sv. Rafaela v Rookwoodu.
ANTON - TONE MIHALIČ
R. 7.6.1928 Sežana
U. 11.7.2019 Midland Hospital, WA.
KRISTINA TOMAŽIČ
R. 26.4.1940 Matenja vas
U. 9.8.2019 Blacktown Hospital, NSW. Sv.
maša 16.8.2019 v naši cerkvi sv. Rafaela v
Merrylandsu. Pokopana je na slovenskem
pokopališču sv. Rafaela v Rookwoodu.
MIRO SMRDEL
R. 31.1.1945 Trnje pri Pivki.
U. 9.8.2019 Genista Aged Care, Greystanes, NSW. Sv. maša 17.8.2019 v naši
cerkvi sv. Rafaela v Merrylandsu. Pokopan
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je na slovenskem pokopališču sv. Rafaela
v Rookwoodu.
ROBERT MRŠNIK
R. 10.1.1930 Ilirska Bistrica
U. 9.8.2019 Concord Hospital, NSW.
ALOJZ SLUGA
R. 17.8.1931 Sabonje, ŽU Podgrad
U. 21.8.2019 Malabar, NSW. Pogrebni
obred 30.8.2019 v župnijski cerkvi sv.
Andreja v Malabaru. Pokopan je na
pokopališču Botany.
KARLO KERČMAR
R. 11.5.1940 Francija
U. 25.8.2019 Wollongong Hospital, NSW.
Cerkveni pogrebni obred 4.9.2019 v kapeli
Parsons Funeral Home v Wollongongu.
Nato je bil pokojnik upepeljen.
JOŽE FIŠER
R. 31.1.1944 Sv. Andraž nad Polzelo
U. 31.8.2019 Braeside Hospital, Prairiewood, NSW. Pogreb 9.9.2019 v kapeli
Guardian Funerals v Pinegrove-u, nato je
bil pokojnik upepeljen.
SILVIJA VINCENCIJA ŠUBIĆ, r. PROT
R. 2.7.1938 Muta
U. 17.9.2019 Fairfield Hospital, NSW.
Cerkveni pogrebni obred 20.9.2019 na
pokopališču Kemps Creek, tam je pokopana.
GEDEMINAS UMBRAZUNAS
R. 21.11.1920 Mazeikai, Litva
U. 26.9.2019 Concord Hospital, NSW.
(Mož gospe Marije Umbrazunas, r.
Klakočer.) Pogrebni obred 2.10.2019 v
Rookwood Memorial Gardens - South
Chapel. Nato je bil pokojnik upepeljen.

NADA MRŠNIK
R. 19.5.1924 Ilirska Bistrica
U. 2.10.2019 Calvary Ryde Retirement
Community, Ryde, NSW. Sv. maša v
župnijski cerkvi sv. Karla Boromejskega
v Ryde-u 11.10.2019. Pokopana je na
slovenskem pokopališču sv. Rafaela v
Rookwoodu.
ANTON PIRNAR
R. 22.4.1933 Grmovlje, ŽU Škocjan na
Dolenjskem
U. 13.10.2019 Wollongong Hospital,
NSW. Sv. maša 17.10.2019 v naši cerkvi
vseh svetih v Figtreeju. Pokopan je na
pokopališču Lakeside - Kanahooka.
IZIDOR KARBIČ
R. Orehek pri Postojni
U. 7.10.2019 North Shore Hospital, St.
Leonard, NSW. Pogrebni obred 22.10.2019
na Forest Lawn Leppington, North Chapel. Nato je bil pokojnik upepeljen.
JOŽEF SELES
R. 21.4.1939 Prem
U. 15.10.2019 Georges Hall, NSW. Pogrebni obred 23.10.2019 v naši cerkvi sv.
Rafaela v Merrylandsu. Pokopan je na
slovenskem pokopališču sv. Rafaela v
Rookwoodu.
ROK BARIČIČ
R. 23.8.1937 Podgraje
U. 14.11.2019 Zagreb, Hrvaška. Sv. maša
4.12.2019 v naši cerkvi sv. Rafaela v
Merrylandsu. Pokopan je na slovenskem
pokopališču sv. Rafaela v Rookwoodu.



10 nasvetov,
kako živeti uspešno
1.Če 12 ur delate in potem še 4 ure
na dan premišljujete, kaj ste delali,
potem nehajte! Vzemite si nekaj časa za
sprostitev in pobegnite od pritiskov dela.
2. Uspešen človek zna reči NE, in tudi
vi lahko rečete kdaj NE. Ne poskušajte
narediti prav vsega - tega preprosto ne
morete.
3. Razkrijte svoje težave drugim. Če
stvari postanejo za vas prenaporne, se
pogovorite o njih. Ne bojte se prositi za
pomoč. To ni znamenje slabosti.
4. Naučite se določati stvarem vrednost.
Če postanete panični zaradi kakega dela,
se vprašajte, ali je res tako pomembno in,
ali lahko kaj počaka.
5. Ne bojte se biti nekaj časa sami s sabo.
Sami greste lahko v kino, v muzej, v
naravo ali pa plavat na kopališče. Videli
boste, da bo velikokrat to celo prijetnejše
kot pa z družbo.
6. Namesto, da greste v družbo, lahko tudi
ostanete doma in vzamete v roke kakšno
knjigo, ali pa naredite kakšno telovadno
vajo.
7. Če hočete imeti skladno življenje, potem
odkrivajte naravo. Pojdite na deželo,
sprehodite se ob morju, pojdite v gore.
8. Premišljujte pozitivno. Kadar ste potrti,
se ne prepuščajte melanholiji. Načrtujte in
glejte v boljši jutri.
9. Življenje ni tekmovanje! Živite ga zase
in ne zato, da bi se postavljali pred drugimi
ali, da bi celo ugajali drugim!
10. Dopustite si kakšna zadovoljstva.
Če vam je všeč, si kdaj privoščite sladico
ali kozarec šampanjca, potem pa si ne
dovolite občutka krivde.
(Vir: Nedeljski Dnevnik, v 80. letih...)

Rafael, december 2019
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Jožko Kragelj:
OD POSTAJE DO POSTAJE - 14.
(samozaložba, Gorica 1998) PODKRAJ

1981 (nadaljevanje)
Od 5. do 7. novembra so trije fantje z Liga (Melink Lojze, Tonče in Ivo Filej) v župnišču
naredili napeljavo za centralno ogrevanje. Pred tem je bil dozidan tudi poseben dimnik.
Pločevino za streho pri Sv. Duhu smo nakupili v Italiji, klepar Jožko Vidmar iz
Ajdovščine jo je zrezal in spojil, Vinko Leskovec pa je stesal tramiče za streho. Tako je
bilo vse pripravljeno za naslednje leto.
1982
Pred pleskanjem cerkve je bila potrebna nova električna napeljava. To delo je opravil
Jurij Koren z Vodic s svojim svakom Stankom. Porabil je 750 metrov žice in 450 metrov
kabla (tri, štiri in pet žilnega). Kabli so napeljani po podstrešju in skozi strop. V zvoniku
je omarica z varovalkami, v zakristiji pa komandna omarica za prižiganje luči. Veliki
lestenec je bil v celoti obnovljen, v prezbiteriju in po cerkvi je 14 reflektorjev z reflektorskimi žarnicami. Delo je bilo zamudno, ker je bilo treba marsikje prebijati trde kamne.
Delo je bilo v glavnem opravljeno v mesecu februarju.
Od 5. do 16. junija je bilo pri Sv. Duhu postavljeno novo ostrešnje in nova pločevinasta
streha.
V drugi polovici junija pa je bila v župnišču urejena kopalnica in na južni steni nov
balkonček ter balkonska vrata.
Kamnosek Tragin z Brij pri Komnu je napravil dva marmornata stebra po načrtu
arhitekta Kvaternika. Postavljena sta bila ob strani tabernaklja za dva angela, ki sta
bila restavrirana in sta dobila pozlačene peruti.
Za božične praznike sta bili montirani dve medeninasti konzoli za dva mala lestenca.
Po Kvaternikovem načrtu ju je izdelal pasar Žmuc v Ljubljani.
Tudi v tem letu je bila duhovna obnova pred celodnevnim češčenjem od 20. do 24.
oktobra.
Ko sem se ob koncu leta zahvalil za vse, sem dodal tudi tole: “Vsak ve zase, koliko
prispeva za cerkev. Vsak član župnijske skupnosti, ki še čuti s cerkvijo, se mora zavedati
dolžnosti, da skrbi zanjo. To pa ni le dolžnost starih, ampak tudi mladih. Med obiskom
družin sem nekatere vprašal, če so kdaj dali kak dinar za cerkev, in so mi odgovorili:
‘Nikoli!’ To da misliti. Skušajmo nekoliko poračunati. Po uradni statistiki je v župniji
226 zaposlenih in 80 upokojencev. Povprečni zaslužek je en milijon sto tisoč dinarjev.
To znese 248,600.000. Povprečna pokojnina je 700.000. To znese 56 milijonov. Vsak
mesec pride torej v župnijo 304 milijonov dinarjev. In če kdo da 10 din, se mu zdi že
veliko. Če pa da take bankovce, kot jih imam tu v roki, bi bilo bolje, da bi niti teh ne
dal. Mene je sram nesti to na banko ali pa moram povedati resnico, da so mi dali to v
miloščino, ker jim takih bankovcev niso hoteli nikjer sprejeti. In to je zares miloščina in
ne dar. Oprostite, da moram tudi take stvari povedati. Sram me je namreč, ko jemljem
take stvari v roke.
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Letos nas čaka veliko dela: pleskanje cerkve. Pleskanje me sicer ne skrbi, ampak
čiščenje, strganje stare barve, sinkolit. Tega se bomo kmalu lotili.
Sklenil sem, da dam pozlatiti en kelih s pateno, in predlagam, da zberejo denar za to
dekleta, 29 je zaposlenih.
Glede duhovnega življenja naj vsak premisli, koliko je v preteklem letu duhovno
napredoval, rastel v veri. Hodiš k maši s prepričanjem, sodeluješ pri maši? Bereš kaj
verskega? Zakaj ni v tvoji družini nobenega verskega tiska? Na kaj si naročen? Od 653
prebivalcev prihaja povprečno 350 venikov k nedeljski maši.”
1983
Poleti 1982 je prišel iz Kanade Ciril Čarga, ki deluje med slovenskimi izseljenci.
Prosil je škofa Jenka, naj dovoli, da bi jaz imel misijon v mestih, kjer deluje. Sprva je
škof temu nasprotoval, češ, naj župnik deluje v svoji župniji in naj ne hodi okrog. Ko pa
mu je Čarga omenil, da bi z mojim prihodom lažje zbrali nekaj denarja za novogoriško
cerkev, je odgovoril: “No, pa naj bo! Tri tedne!”
Lazarist Čarga mi je poslal letalsko vozovnico in v drugi polovici februarja sem se
odpravil na pot. Nikoli nisem mislil, da bom potoval tako daleč in se srečal z našimi
ljudmi, ki so zapustili domovino zaradi neznosnih razmer, tvegali ilegalni prehod čez
mejo, da bi prišli v kraje, kjer bi svobodno živeli.
Iz Ljubljane sem se z našim letalom odpeljal v Frankfurt. K sreči sem na letališču
naletel na italijanskega duhovnika, ki je misijonaril med italijanskimi izseljenci v Kanadi. Skrbelo me je namreč, ker nisem znal angleščine. V Frankfurtu smo čakali, ker je
imelo kanadsko letalo majhno okvaro. Začelo me je skrbeti. Kaj, če se na tako dolgi poti
pokvari? Kar je Božja volja! Če je Bog tako odločil, bom pa kje na Grenlandiji zaključil
svoje življenje. Letalo namreč potuje preko Grenlandije v Kanado. Meni je bilo vse novo.
Rdeč javorov list na letalu, simbol kanadske države, vstop na letalo, skozi dolg pokrit
hodnik, notranščina z dolgo vrsto sedežev za petsto potnikov. Zdelo se mi je nekaj
nemogočega, da se taka teža s potniki, prtljago in gorivom dvigne v višno deset tisoč
metrov. Kako je napredovala tehnika v tem (20.) stoletju! Med prvo svetovno vojno so
krožile po zraku “nerodne” štorklje, zdaj pa taki orjaki! Kaj bo prinesla bodočnost? Bo
človek res potoval po vesolju in obiskoval druge planete?
Prijazen pozdrav kapetana in stevardes, navodila in opozorila pred vzletom v raznih
jezikih, vse je pomirjevalno vplivalo na skrb in strah, ki v takih trenutkih prevzema
neizkušenega potnika. Močno brnenje motorjev, zalet in vzlet in že so zamigetale luči
pod nami, ker je legala noč na Evropo. Na ekranu pa se je pojavil zemljevid in risba
majhnega letrala, ki je kazalo smer, v kateri smo leteli. Številke so kazale višino in
temperaturo do šestdeset stopinj pod ničlo. Ponudili so nam slušalke, da je bilo mogoče
slediti filmu, ki se je začel vrteti na ekranu. Dolga pot v temi, proti jutru pa čudovit
prizor, ko je sonce osvetlilo oblake pod nami. Kadarkoli so se pretrgali, je bilo videti
ledene in zasnežene gore in pusto pokrajino, kolikor moreš videti s take višine.
Razdelili so nam tiskovine, na katere je bilo treba napisati, kdo si, kam potuješ, s
kakšnim namenom, kje boš stanoval, kaj prenašaš, koliko časa ostaneš v Kanadi, kdaj
se vrneš itd. Ko sem preletel vprašanja, sem si v prvem hipu mislil: To je pa še hujše kot
naša UDBA! K sreči sem imel garantni list, ki mi ga je poslal Čarga, in še italijanskega
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duhovnika, ki mi bo pomagal kot tolmač.
Pristali smo v Edmontonu sredi Kanade. Po natančnih pregledih in zaslišanju sem
privlekel svojo prtljago do izhoda, kjer me je čakal prijazen gospod in me po slovensko
vprašal, če sem “ta pravi.” Misijonar Čarga je za vse poskrbel. Napovedal je moj prihod,
oznanil misijon in povabil ljudi, da bi se ga udeleževali. Ne tako kot pri nas. Srečanje
bi bilo le zvečer v neki katoliški cerkvi, med dnevom pa bi obiskovala družine, ki so
bile raztresene po tem velikem mestu. Takoj naslednji dan je prišel in sva začela najino
romanje. Občudoval sem ga, kako je naglo vozil, ogledoval ulice, ustavil in odprl notes,
v katerem je imel naslove družin. Pogledal je številko na hiši in rekel: “Tukaj so!” Kdo?
Klemenov Ciril z Modrejc, naš sosed in njegova žena, doma s Kozaršč. Kot mlad fant se
je izučil za čevljarja, pridno je delal. Ko pa so v novi državi ukinili privatne obrtnike, jo
je z dekletom popihal čez mejo v Benečijo, prebila sta nekaj časa v begunskem taborišču
in pristala v Kanadi. Spočetka je bilo težko. Delali so v gozdu, na polju, po tovarnah.
Znali so varčevati, si kupili hišico, ustvarili družino in začeli novo življenje v tujini.
Doma pa niso pozabili. Nepozabno je srečanje s takimi znanci. Spomini na pretekla
leta, vprašanja, pogovori, človek bi kar pri njih ostal in ne bi zmanjkalo besed.
Čudil sem se tudi Čargu, ki je v tako kratkem času spoznal toliko družin. In povsod
so naju sprejemali s tako gostoljubnostjo, kot bi se že leta in leta poznali. Vseli so
bili vsakega človeka, ki je prišel iz domovine. S svojim prihodom je bilažil njihovo
domotožje. Opazil pa sem, da je med slovenskimi naseljenci največ Prekmurcev. Slišal
sem celo dovtip, da je Krištof Kolumb ob odkritju Amerike srečal dva Prekmurca, ki sta
prodajala proso. Dejstvo je, da je veliko mladih Prekmurcev zbežalo v Avstrijo, ko so
uvideli, da doma ne bo prave svobode. S pridnostjo so napredovali. Mnogi so si izbrali
poklic mizarjev in tesarjev ter delali pri gradnji hiš. V Kanadi so namreč hiše večinoma
grajene iz lesa. Podnebje je suho, zato so tudi kletni prostori uporabni za stanovanje.
Zgradili so si kar lične hišice.
Ko sva s Čargom potovala po dolgih mestnih ulicah, sem opazil, da je skoraj v vsaki
ulici tudi cerkev. In ko sem ga vprašal, kaj to pomeni, mi je odgovarjal in kazal: tista je
baptistična, tista evangeličanska, ona protestantska, ta metodistična, itd. Začel sem
premišljevati, kaj so si naši ljudje mislili, ko so prišli v te kraje. Doma katoliška cerkev,
morda kje protestantska, tukaj pa taka zmešnjava. Nehote ti pride na misel: saj so vse
vere enake! Zato sem pri prvem srečanju spregovoril prav o tem, kako so v zgodovini
nastajale te spremembe. Kdaj je prišlo do razkola med zahodno in vzhodno Cerkvijo
in je prišlo do pravoslavnih Cerkva, kdaj je nastopil Luter in so nastale protestantske
ali evangeličanske Cerkve, kaj se je zgodilo v Angliji pod Henrikom VIII. in je nastala
anglikanska Cerkev. In sploh, kakšne so razlike med katoliško Cerkvijo in vsemi temi
Cerkvami. Opozoril sem na to, kar molimo v veri: verujem v eno sveto, katoliško in
apostolsko Cerkev, to je, na štiri znamenja prave Kristusove Cerkve. To so z zanimanjem
poslušali. Prihajali so od daleč, tudi do sto kilometrov. Zanje pa to ni nobena daljava,
ker se pri razsežnih planjavah dolžina izgubi. Ceste so ravne in široke, kilometri pa kar
izginjajo pod kolesi.
Dneve misijona so resno vzeli. Skrbeli so, da so prihajali bolj zgodaj, ker so želeli
opraviti spoved pred začetkom bogoslužja. Lazaristi iz Toronta so sicer skrbeli, da je
prišel med nje duhovnik pred božičnimi in velikonočnimi prazniki za kratko duhovno
28

Rafael, december 2019



obnovo. A vse to je bilo le letanje, ker je moral še v druga mesta, zlasti v Calgary in
Vancouver. Ti ljudje bi tako potrebovali stalnega slovenskega duhovnika, ki bi jih povezoval. In ko ga ni, zahajajo v druge cerkve in se tako oddaljujejo slovenski skupnosti
ter se vtapljajo v tujini. S tem izgubljajo tudi narodno zavest. Vsaka družina je želela,
da bi jih obiskali, da bi bili vsaj en večer njihovi gostje, a je vse tako hitro minilo. Čarga
me je napotil v drugo mesto, v Lethbridge, kjer je prav tako čakala skupinica Slovencev,
da bi slišala slovensko besedo. Tu je bila kratka duhovna obnova in odtod bi moral z
letalom v Victorio. Gospa, pri kateri sem stanoval, pa mi je rekla, da je g. Čarga naročil,
naj se ustavim v Vancouvru. Zaradi tega sem se znašel v veliki zagati. Izstopil sem v
Vancouvru. Ko se je letalo spuščalo, je bil krasen pogled na mesto. Prej je deževalo in
vse ulice so se lesketale. Pred vsako hišico je bila zelenica. Sonce je ravno zahajalo. In ko
sem prišel do izhoda, se je že delal mrak. Pogledal sem naokrog, da bi videl, če me kdo
čaka. Nikogar ni bilo. Torej bi bil moral nadaljevati pot do Victorie, kjer so me čakali.
Kaj zdaj? K sreči sem imel naslov nemške cerkve, kjer je Čarga stanoval, ko je prišel v
Vancouver. Pred letališčem so čakali taksisti. Enega sem nagovoril po italijansko. Razumel me je. Pokazal sem mu naslov. Pokimal je in me povabil, naj sedem v avto. Zapeljal
me je do tiste cekve. Iskal sem stanovanje. Težko sem vlačil s sabo prtljago. Vse je bilo
zaprto, cerkev in župnišče. Tema se je delala. In zdaj? Mislim, da me je razsvetlil sam
Sveti Duh. Stopil sem v bližnjo hišo in z mimiko pokazal, da bi rad telefonski imenik.
Iskal sem med imeni, da bi našel kak slovanski priimek. Poskusil sem srečo. Zavrtel sem
številke in oglasila se je gospa, ki je govorila hrvaško. Toda, ko sem povedal, da prihajam
iz Jugoslavije, je takoj odložila slušalko. Zopet sem iskal med priimki in našel priimek
Scurek. To je vendar naš Ščurek! Zavrtel sem in na drugi strani sem zaslišal slovenski
glas. Oddahnil sem se. Povedal sem, kaj se mi je zgodilo. Gospa je vprašala, če sem jaz
tisti, ki ga čaka gospod Čarga. Vprašala me je, kje sem, in mi rekla, naj počakam, da
pride mož pome. Ona je potem dobila zvezo s Čargo, ki me je okregal, kod hodim, ker
so me v Victorii čakali za mašo. Prenočil sem pri družini Ščurek. Gospa je do nedavnega
skrbela za slovenske oddaje po radiu enkrat na teden. Čarga ji je sporočil, naj grem
naslednji dan na trajekt za otok Vancouver. Tudi na tem velikem otoku živijo Slovenci.
Čarga me je čakal v pristanišču. S svojim avtom me je odpeljal proti središču otoka.
Ustavila sva se na kraju, kjer rastejo velikanska drevesa. Tu je pravi pragozd. Šla sva v
Port Alberni, kjer je majhna skupina Slovencev, ki so naju sprejeli, kot bi prišla domov.
Njim je bil posvečen le en dan za sveto spoved in slovensko mašo. Nato sva se odpeljala
v Victorio, kjer pa je bilo manj ljudi kot pred dvema dnevoma, ko so me zaman čakali.
N. d., 118-126.
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Dobra volja naj velja!
GORAZD PRIDE IZ SLUŽBE V RESTAVRACIJO in sede za mizo. Pride natakar in
mu pravi: “Oprostite, ta miza je že rezervirana.”
“Nič zato! Prinesite mi drugo, prosim!”
MAMICA KREGA JANEZKA: ”Kolikokrat sem ti že rekla, da ne skači čez te blatne
luže! Poglej, kako si umazan!”
“Ampak, mami, saj nisem skočil čez...”
SODNIK PRAVI TOŽNIKU: “Gospod Grabar, vi pravite, da vas je gospod Komar v
gostilni Pri zlatem prašičku treščil s stolom po glavi. Vendar na vaši glavi ni vidnejših
sledov in tudi nimam dokazov ali zdravniških izvidov.”
“Seveda ne, gospod sodnik. Prosil bi vas pa, da si greste ogledat stol Pri zlatem
prašičku.”
BINE IN JURE SE SREČATA IN GRESTA NA KAVO.
“Slišal sem, da sta postala starša,” pravi Bine Juretu. “Čestitam!”
“Hvala! Res je, ampak z ženo sva se pošteno skregala zaradi imena. Ona je želela, da
bi dali otroku ime Damijan, meni pa je bolj všeč Danijel.”
“In kako je otroku ime?”
“Dragica.”
REZKA (70 let) PRAVI SVOJI 25-LETNI VNUKINJI:
“Jaz sem pri tvojih letih že delala!”
Vnukinja ji pravi: “Pa kaj, mama, jaz bom pa pri tvojih!”
TONETU JE ZBOLELA ŽENA IN JE POKLICAL REŠILCA. Ko pripeljejo ženo v
bolnišnico, se srečata Tone in zdravnik kirurg.
“Hanzekov Tone,” se predstavi. “Moja žena ima vnetje slepiča. Nujno jo morate
operirati!”
“To je pa čudno!” pravi zdravnik. “Vaši ženi sem operiral slepič že pred tremi leti!”
“Kako? Kaj še ne veste, da sem se jaz drugič oženil?”
OTROCI GREDO IZ ŠOLE. Tomaž pravi sošolki:
“Urša, ali ti verjameš v zdravljenje s polaganjem rok?”
“Seveda! Tako je našega sošolca Jureta ozdravil njegov ati, ko je Jure začel kaditi!”
DRUŽINA JE NA POČITNICAH NA MORJU. Ko se sprehajajo ob obali, zagleda
štiriletni sin mrtvega galeba.
“Ati, kaj se je zgodilo z njim?”
“Bog ga je vzel v nebesa, sinko.”
“Kako? Zakaj ga je pa potem nazaj poslal?”
KAKŠNA JE RAZLIKA MED FACEBOOKOM IN ZAPOROM?
Nobene razlike ni. Sediš, zapravljaš čas in pišeš po zidu.
PETLETNI ROK je razmišljal o sv. Antonu Padovanskem:
“Včasih, ko sv. Antona še ni bilo na svetu, so pa ljudje zelo težko kaj našli.”
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REVIJE, KI JIH TOPLO
PRIPOROČAMO ZA BRANJE

MISLI, izhajajo že 68.
leto. List je ogledalo slovenskega življa v Avstraliji.
Celoletna naročnina je
$60. Naslov: MISLI, P.O.
Box 197, Kew VIC. 3101;
(03) 9853 7787; e-mail:
misli@bigpond.com ,
http://glasslovenije.com.au

DRUŽINA, ki je na razpo-

lago v cerkveni veži, prihaja
po letalski pošti.
Cena izvoda je $ 4.
Naslov: »Družina«, Krekov
trg 1, p.p.95, 1001 Ljubljana,
Slovenia;
0011 386 1 360 2830;
http://www.druzina.si


SLOVENSKA DIPLOMATSKA
PREDSTAVNIŠTVA

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE
SLOVENIJE V CANBERRI:
Veleposlanik: gospod Jurij Rifelj
(02)6290 0000, faximile (02)6290 0619.
Poštne pošiljke: Embassy of Republic of
Slovenia, 26 Akame Circuit, O’ Malley, ACT 2606.
http://canberra.veleposlanistvo.si
E-mail: sloembassy.canberra@gov.si

KONZULAT REPUBLIKE SLOVENIJE NSW
Častni konzul: g. Anthony Tomažin
Vice častni konzul: g. Mark Stariha
Level 1, 4 Railway Parade, Burwood, NSW 2134
T: +61 2 9715470, F: +61 2 97154801
slovenian.consulate.nsw@gmail.com

KONZULAT REPUBLIKE SLOVENIJE QLD

BRAT FRANČIŠEK,

je glasilo Frančiškovega
svetnega reda v
Sloveniji (FSR). Revija
izhaja šestkrat letno. Letna
naročnina je $35.
Naslov: Prešernov trg 4,
1000 Ljubljana, 0011
386 1 242 9300, faximile
0011 386 1 2429 313

Častna konzulka ga. Nevenka Golc Clark,
8 Otranto Ave., Caloundra, QLD 4551
T: 07 5438 1881, F: 07 5491 1606
slovenian.consulate.qld@gmail.com

0409 074 760

Pomoč bolnikom in umirajočim

SPREMEMBA NASLOVA

Če se preselite na drugi
naslov, Vas prosimo, da nam
takoj sporočite vaš novi
naslov.
Prav tako sporočite spremembo telefonske
številke, e-maila in drugo.

Božič 2019
“Pošilja Oče večnosti
nam Sina, ki na vek’ živi.
Marija, Mati, ga rodi,
da z nami šteje bežne dni.”
(N. N.)
Nebeška zvezda, Božja luč,
naj nas vodi skozi življenje,
da bomo vedno šli v Betlehem,
k Bogu, k soljudem!
Naj božično veselje napolnjuje
naša srca danes in vse dni!
Letnik 54/2, Božič
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Na žegnanjsko nedeljo, 29.9.2019, smo odkrili doprsni kip p. Valerijana v veži naše dvorane. Kip
je izdelal akademski kipar Stane Kolman, odkrila sta ga p. Ambrož Mušič, g vardijan samostana v
Ljubljani, in g. Ivo Bavčar, ki je letos praznoval 90. rojstni dan. Blagoslovil ga je p. Darko Žnidaršič.
Na fotografiji: Mark Stariha, Sonja Fisher, veleposlanik g. Jurij Rifelj s hčerko, p. Ambrož Mušič, Ivo Bavčar, p.
Darko Žnidaršič, konzul Anthony Tomažin in Klara Brcar.

V nedeljo, 3.11.2019, smo po sv. maši za naše pokojne v Rookwoodu odkrili relief p. Valerijana. Odkrila sta ga zaslužni
častni generalni konzul RS g. Alfred in ga. Jeni Brežnik. Relief je blagoslovil p. Darko Žnidaršič. Na fotografiji:
Miriam Stariha, Jeni Brežnik, Olga Lah, Colin Roberts, p. Darko Žnidaršič, Mark Stariha in g. Alfred Brežnik.

