Acacia pycnantha - Golden Wattle, je
avstralska nacionalna roža od 19. avgusta 1988..
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Šmarnica - Convallaria maialis - simbol
krščanske majniške pobožnosti v
čast Mariji, Jezusovi Materi.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Pater Valerijan Jenko OFM, OAM
in njegove postaje življenja
Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Pater Valerijan Jenko, frančiškan,
služabnik Velikega Duhovnika Jezusa Kristusa

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Martha Magajna
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Dragemu patru Valerijanu!
Več kot deset let je minilo, odkar smo v HASA NSW začeli zbirati gradivo o
zgodovini slovenskih prisejencev v Avstralijo. Zbrali smo življenjske zgodbe
Slovenk in Slovencev, ki so v novi domovini pod južnim soncem še vedno nosili
v svojih srcih ljubezen do domovine, ki jih je rodila, do domače besede in pesmi
in do slovenske molitve, ki smo se je naučili na maminem kolenu v daljnji zeleni
deželi pod zasneženimi gorami.
Ni nam bilo treba gledati daleč v zgodovino, da nam je bilo jasno, kako zelo
drugačna bi bila lahko zgodovina slovenske skupnosti, če med nami ne bi bilo
patra Valerijana.
Pater Valerijan nam je bil od vsega začetka duhovni vodja, naš oče, naš brat in
pomočnik, svetovalec, spodbuda in opora v tujem svetu in njegova vrata so bila
vedno odprta vsakemu , ki je bil potreben pomoči ali nasveta.
Bil je mlad in poln energije in idej, pa če je bilo treba organizirati službo Božjo v
eni od cerkva, kjer so se zbirale mlade slovenske družine, romanja, prevoz otrok
slovenske šole, pomagati pri organiziranju Slovenskega društva Sydney, pevskih
zborov, slovenskega radia, tiska, in ne nazadnje, brez njega in brez Slovenskega
verskega središča - misijona, ki ga je on ustvaril in vodil v preteklih petdesetih
letih, ne bi imeli strehe nad glavo niti Igralska družina Merrylands niti arhivska
organizacija HASA NSW Australia Inc.
Skupaj smo se postarali, dragi pater, in Vi ste sedaj med svojimi sobrati v
domovini, vendar Vas bo večno spremljala naša ljubezen in hvaležnost za vse, kar
ste nam dobrega storili.
Bog naj Vas blagoslovi in naj Vam da še veliko let zdravja in ne pozabite na nas! 		
									
									
Martha Magajna			
		
HASA NSW-Australia Inc
Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Pater Valerijan blagoslavlja novega nadškofa
patra Staneta Zoreta pred odhodom na novo dolžnost
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Ljubljanski nadškof,
pater Stanislav Zore

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Moč patra Valerijana je v veri in molitvi, nasmehu in razmišljanju pred odločitvijo.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM
Rojen 6.1.1926, Ljubljana - Šiška;
mašniško posvečenje 18.5.1952 v Chicagu;
v Sydney prispel 23.10.1963
Pater Valerijan je ministriral kot osnovnošolec v Šiški in začutil klic za duhovniški
poklic. Trnjeva pot mladosti, utrta v času
druge svetovne vojne, ga je vodila preko
taborišč v Avstriji in študija v Italiji v
Lemont, ZDA. Leta 1952 je bil v Chicagu
posvečen v duhovnika, novo mašo je pel v
Lemontu. Nato je bil osem mesecev kaplan
pri Sv. Juriju v South Chicagu, od tam pa
nastavljen v Lemont, kjer je bil pomočnik
uredniku mesečnika Ave Maria p. Baziliju Valentinu. Po odločitvi za delo med
Slovenci v Avstraliji se je podal na pot v
Sydney. Prva leta je poleg duhovniškega
dela veliko pomagal ljudem, ki še niso znali
jezika, urejati dokumente pri iskanju dela
in boljšega življenja.
P. Valerijan je bil gonilna sila pri nakupu
stare cerkve in zemljišča in pri gradnji
cerkve sv. Rafaela v Sydneyu - Merrylandsu.
Prevzel je vodstvo ter skrb za versko središče
- misijon in organiziral gradnjo cerkvene
dvorane in ustanovil Cerkveni svet tukaj in
v Perthu. Uredil je, da so prišle v Sydney
slovenske sestre redovnice in dal sezidati
hišo zanje. Neprenehoma je obiskoval,
Pater Valerijan Jenko OFM OAM

bodril in tolažil Slovence po bolnišnicah in
domovih. Nekaj časa je imel v načrtu tudi
gradnjo doma za onemogle.
Spodbujal je učitelje v Slomškovi šoli in
Igralsko družino, da so z veseljem in s
ponosom delovali.
P. Valerijan je vsa leta redno pisal
in še piše verske članke za Misli.
Hkrati je začel izdajati domače glasilo
Rafael, ki ga je urejal dolga leta.
V slovenskem misijonu sv. Rafaela je
močna molitvena skupina in delavni Pastoralni svet, kateremu je p. Valerijan zgled in
duhovni voditelj.
Pater Odilo je pred leti napisal v Mislih, da
je bil p. Valerijan namestni postulator za
Slomškovo beatifikacijo.
Leta 2000 je dobil avstralsko državno
priznanje Medal of the Order of Australia
(OAM) za dolgoletno delovanje v slovenski
in avstralski katoliški skupnosti, za vse
njegovo navdušenje, modrost, potrpežljivost in dobrohotnost, ki jih vsakdo občuti,
kadarkoli se sreča ali pogovarja s patrom
Valerijanom.
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Rojstna hiša v Šiški

Družina Jenko okoli leta 1938.
Zadaj pokojni brat Franc, od leve Jožko - pater Valerijan, sestra Anica, poročena Mustar, mama Katarina z najmlajšo Meto
(poročena Čakš) v naročju, sestra Marica, poročena Dolenc, ata Jernej in brat Ivan.
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Cerkev sv. Jerneja v Šiški, kjer je Jožko - p. Valerijan ministriral.
P. Valerijan pred staro šišensko cerkvijo leta 2012.

Pater Valerijan piše:

Rokopis patra Valerijana leta 2012

Pater Valerijan Jenko OFM, slovesne zaobljube leta 1948

Rojen sem bil 6. januarja 1926 v
Ljubljani, krščen v kapeli ljubljanske porodnišnice in sem dobil ime Jožef. Krstitelj
je bil kurat Ignac Slana. Sem član družine
s sedmimi otroki. Živih nas je še pet. Med
pokojnimi sta dva najstarejša: France, ki je
bil domobranec, vrnjen iz Avstrije v roke
Titovih vojakov, ubit neznano kje, morda v
Kočevskem Rogu, ali na Teharjih pri Celju.
Za njim se je rodila deklica, ki je umrla
kmalu po rojstvu. Jaz sem bil naslednji
po vrsti, potem brat Janez, sestra Anica,
poročena Mustar, nato Marica, vdova po
Martinu Dolencu, sledila je Meta, poročena Čakš. Vsi štirje živijo v Ljubljani.
Naš oče je bil Jernej, po poklicu je
bil postrešček na ljubljanskem kolodvoru.
Mama je bila Katarina Narobe, oba sta po
rodu iz Mavčič pri Kranju. Oče je bil nekaj
časa v Ameriki, kjer je delal v rudniku v
Rocksprings, Wyoming. Po poškodbi se
je vrnil domov. S prihranki je kupil hišo v
Šiški na Sv. Jerneja cesti št. 3, sedaj Milana
Majcna 3.
Osnovno šolo sem obiskoval v Šiški.
Četrti razred sem ponavljal zaradi škrlatinke in pljučnice, ki mi je resno ogrožala
življenje in so poklicali duhovnika, da mi
Pater Valerijan Jenko OFM OAM

je podelil zakramente sv. maziljenja in
popotnice. Spominjam se, da je bil to p.
Modest Novak. Potem se mi je zdravje
izboljšalo. Vpisali so me v meščansko šolo
za Bežigradom, ki sem jo po štirih letih
končal s prav dobrim uspehom. Mature
smo bili oproščeni, ker je takrat, leta 1941,
razpadla Jugoslavija. Že v osnovni šoli
sem ministriral v Šiški in začutil duhovniški poklic. Poklic mi je utrdila knjiga
»Jezus duhovniku« (Schrivers). Gospod
Kompare, ki je bil vsak dan pri maši v
Šiški in je imel pri redovnikih trapistih v
Rajhenburgu sina p. Kanizija, mi je uredil,
da sem bil sprejet pri trapistih v malo semenišče oziroma v gimnazijo. Ko sem doma
to povedal, mi niso dovolili, ker sem bil
premlad. Oče se je o mojem poklicu pogovarjal tudi s križniškim priorjem p. Valerijanom Učakom. Tokrat je nasprotoval moj
starejši brat, ker je bil to nemški viteški
red. Odkar sem začel ministrirati v Šiški,
kjer so frančiškanski patri vodili župnijo,
sem se nagibal k frančiškanom. Navduševala me je njihova preprostost, prijaznost
in zavzetost za dušno pastirstvo. Všeč mi
je bil sveti Frančišek, ki sem ga poznal le s
fresk p. Blaža Farčnika na stenah šišenske
cerkve.
Spominjam se svojega študija in
začetkov duhovniške službe:
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Bombardirano Novo mesto

Begunci pod Ljubeljem, nedaleč od Tržiča

Leta 1943 sem šel v noviciat v Novo
mesto. Dne 3. oktobra 1943 so Nemci
bombardirali Novo mesto. Tudi samostan
je bil poškodovan. Pater magister Salezij
in oba novinca smo se najprej umaknili
v Šmihel, kjer smo prenočili. Drugi dan
smo odšli v Pleterje, kjer so nas kartuzijani prijazno sprejeli. Tako sva novinca
prekinila kanonični noviciat in sva morala
dobiti spregled. Po več mesecih smo se
vrnili v Novo mesto, kjer sva oba položila
neslovesne zaobljube 7. septembra 1944.
V naslednjih tednih sva oba novinca šla v
Ljubljano. Nemški kamion je peljal civiliste iz Novega mesta v Celje. Tam smo
šli na vlak. Peljali smo se skozi Maribor in
Dravograd v Celovec. Tam smo na postaji
prenočili. Drugi dan smo šli z vlakom v
Ljubljano. Še isto popoldne sem šel obiskat
domače v Šiško. Bili so presenečeni, ko
so me ugledali na pragu v frančiškanski
redovni obleki, saj eno leto ni bilo nobenih
pisnih stikov med nami ...
Na praznik Brezmadežne, 8.
decembra 1944, so prišli nemški vojaki med
kosilom v samostansko obednico in aretirali p. Bena Korbiča in p. Klavdija Okorna.
Našli so skrito orožje nad dvigalom v novem
klerikatu. Vsi smo morali to orožje in municijo znositi pred samostan na Marijinem
trgu. Omenjena patra so odpeljali v Dachau.
Oba sta v letih 1951 do 1953 delovala v
Avstraliji, bila sta tudi ustanovitelja revije
Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Misli, ki izhaja še danes.
V začetku leta 1945 sem bil mobiliziran k domobrancem. Bil sem v meščanski
šoli v Zgornji Šiški, kjer smo telovadili na
dvorišču. Perharič iz Šiške je bil moj kaplar.
Po nekaj tednih nas je pregledala zdravniška
komisija. Zdravnik dr. Grapar je ugotovil,
da imam razširjeno srce. Odpustili so me iz
vojske in poslali na okrevanje v samostan.
S seboj sem prinesel uši, ki sem jih preganjal en teden. Vsak dan sem pregledal vso
obleko – uši so bile skrite večinoma pod šivi
spodnje obleke ...
Kmalu so se domobranci začeli
umikati na Koroško. Meni je magister p.
Karel Dijak rekel, da mi ni treba oditi, ker
nisem imel uniforme, vendar šole ne bo v
Ljubljani. Toda, ker sem bil pred vstopom
v samostan član tajne, ilegalne protikomunistične organizacije, je bilo bolje, da
sem odšel, če bi kje našli kakšne zapiske o
mojem članstvu.
Kleriki smo šli peš iz Ljubljane mimo
Kranja, Tržiča do Ljubelja pod Karavankami. Predor še ni bil končan, ni bilo ne
elektrike, ne asfalta, ampak veliko vode
in blata. Nemci so stražili vhod in dovolili prehod le vojakom. Slučajno sem dobil
domobranski plašč in sem ga oblekel ter šel
proti vhodu. Ko je nemški vojak gledal za
menoj, je opazil pod plaščem civilne hlače
in vpil za menoj ...
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Pater Valerijan je leta 2012 v spremstvu provinciala sedanjega nadškofa in metropolita patra Staneta Zoreta ter
patra Cirila A. Božiča in Florjana Auserja prvič po tragičnih
letih potoval skozi predor Ljubelj.

Tako smo tipali pot v temi. Pešci
smo bili srečni, da smo se lahko prerinili
med kolono voz z vprežno živino in avtomobili, ker je vse stalo na mestu. Potovali
smo od torka, 1. maja, do sobote, 5. maja
1945. V soboto smo prispeli v Celovec
in šli naravnost h kapucinom. Lepo so
nas sprejeli, čeprav so bili sami v stiski
za hrano. Zato jim vsa čast in zahvala.
Naslednji dan smo obiskali naše begunce
v taborišču v Vetrinju pri Celovcu. Tam
sem videl tudi brata Franceta, ki je bil 29.

“Naša rešitev, o Marija, je v tvojih rokah,” so molili slovenski begunci leta 1945.
Pater Valerijan je obiskal svetišče v Vetrinju leta 2012.
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maja 1945 vrnjen v Titovino pod pretvezo
hinavskih Angležev, češ, da jih peljejo v
drugo taborišče in ne vemo, ali je umrl v
Kočevskem Rogu ali na Teharjih. Kmalu
nato so Angleži, ki so bili zasedbena vojska
v tistem delu Avstrije, prepeljali begunce v
taborišče v Lienz-Pegetz, Ost Tyrol. Med
tem smo bili kratek čas v Schwazu, kjer
imajo frančiškani bogoslovje. Naši bogoslovci so ostali tam na študiju, gimnazijci
pa smo se vrnili v taborišče Lientz-Pegetz,
kjer so ustanovili slovensko gimnazijo in
smo tam nadaljevali šolanje.
Po enem letu so nas v živinskih
vagonih prepeljali v taborišče Spittal ob
Dravi. Tam smo nadaljevali gimnazijo.
Zaradi vlažnega stanovanja in slabe hrane
sem zbolel za tuberkulozo in bil dvakrat
v bolnišnici v Seebach – Seebodenu pri
Spittalu.
Med tem je prišlo sporočilo p.
Gracijana Herica, ki je bil v Italiji, naj
se zberemo v Bolzanu, da nam bo uredil
dokumente za odhod na ameriške Brezje v
Lemont, kjer je bilo bogoslovje. Iz Avstrije
smo morali ilegalno v Italijo, ker kot
begunci ne bi nikoli dobili vize. V negotovosti smo prekoračili mejo in srečno prišli
v Innichen pod italijansko San Candido...
Šli smo v Bozen – Bolzano, kjer sem
preskočil iz sedme gimnazije v prvi letnik

bogoslovja. Pol leta sem komaj kaj razumel,
ker so bila predavanja v nemščini, pri
izpitih pa sem se kar dobro odrezal. Tam
sem 29.novembra 1949 napravil slovesne
zaobljube.

Križ pred novo mašo.

Še isto leto so bili naši potni dokumenti za Ameriko urejeni in smo 10.
decembra 1949 odpluli iz Bagnolija pri
Neaplju proti Ameriki. Po desetih dneh
vožnje smo prispeli v New York, od tam pa

z vlakom v Chicago in naprej v Lemont.
Nadaljevali smo študij bogoslovja skupaj z
ameriškimi Slovenci. Predavanja so bila v
latinščini, ker oni niso znali toliko slovenščine, da bi profesorji, ki so bili slovenski
patri iz domovine, predavali v slovenščini.
Po tretjem letniku sem leta 1951
prejel subdiakonat, po četrtem pa leta
1952 najprej diakonat, en teden pozneje,
18. maja pa prezbiterat – duhovniško
posvečenje. Novo mašo sem imel na
Ameriških Brezjah 25. maja 1952, teden
dni po posvečenju. Vse je lepo slovensko
organiziral p. Bazilij Valentin.
Nihče od mojih domačih ni bil
navzoč. Pač pa so se istočasno zbrali pri
maši na Rožniku, da smo bili v duhu
združeni. Nato sem bil poslan na župnijo
sv. Jurija v South Chicago za pomoč patru
Bonaventuri. Toda kmalu je p. Bazilij izposloval, da sem se vrnil v Lemont, kjer sem
mu pomagal pri urejanju mesečnika Ave
Maria. Ob koncu tedna pa sem pomagal
po okoliških župnijah. Leta 1959 sem bil
poslan za kaplana na župnijo sv. Terezije
Deteta Jezusa v Johnstownu, Pennsylvania.

Novomašnik pater Valerijan. Duhovna mati je bila Marija Kolarič in duhovni oče Lojze Novak, ki sta nadomeščala starše.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Od tam sem prvič obiskal Slovenijo in
našo družino leta 1961.
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Družina patra Valerijana
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Pater Valerijan z mamo, spodaj oče z otroci

Sestri na ljubljanskem gradu

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Lemont leta 2008, kjer od leta 2001 deluje pater Metod Ogorevc.

Novomašnik p. Valerijan Jenko OFM v Lemontu, 25. maja 1952.
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Leta 1962 je prišel klic iz Avstralije,
da me potrebujejo. Pater Bernard Ambrožič
je bil v letih, tudi p. Odilo Hajnšek je bil
bolehen, dr. Ivan Mikula je bil pomagal
v Sydneyu le občasno, ker je skrbel za
Perth, Brisbane, Coomo, itd. Sam sem se
že leta 1957 odločil za Avstralijo, ko je p.
Rudolf Pivko opustil duhovniško službo.
Vendar mi takrat niso dali dovoljenja v
Lemontu, kakor tudi prej ne, leta 1953, ko
so nas poljski frančiškani vabili, da bi se
jim dva iz kustodije pridružila na misijonu
na otoku Mindanao na Filipinih. Nama s
p. Danilom Sedlarjem takrat predstojniki
niso bili naklonjeni, češ, da sva za to delo
še premlada.
Pater Valerijan na ameriških Brezjah.
Pater Valerijan in pater Bazilij.

Novomašnik pater Valerijan Jenko OFM
v Lemontu, 25. maja 1952

Tokrat sem svojo zadevo za odhod
v Avstralijo položil v Srce Jezusovo, v katerega vedno zaupam - naj se zgodi Božja
volja - in sem pisal direktno generalu
našega reda v Rim. General se je posvetoval s patrom Cirilom Reckom, ki je bil
v službi na kuriji, če je potrebno, da grem
v Avstralijo. Pater Ciril je dal pritrdilno
mnenje in general je napisal obedienco za
tri leta dela v Avstraliji in jo poslal kustosu
p. Andreju Svetetu v Lemont, ki mi jo je
izročil.

Pater Valerijan je na ameriških Brezjah ponovno maševal
ob zlati maši leta 2002, skupaj s p. Metodom Ogorevcem.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Za odhod v Avstralijo sem se
obotavljal in se pripravljal od februarja do
oktobra 1963. P. Bernard mi je ponovno
pisal in mi dal ultimat: »Povej datum,
kdaj prideš, ali pa pozabi na zadevo!« Tako
sem rezerviral mesto na ladji »Oriana«. (Z
letalom bi »prehitro« prišel sem).
Prispel sem v sydneysko pristanišče
v sredo, 23. oktobra 1963. Pričakali so me:
p. Bernard Ambrožič, p. Odilo Hajnšek in
hrvaški p. Rok Romac, ki nas je s svojim
avtom odpeljal v Paddington, kjer je bila
moja rezidenca naslednjih sedem let. V
nedeljo, 27. oktobra, je bilo slovensko
romanje v cerkev sv. Brigite (župnijo vodijo
pasijonisti) v Marrickville. Tam sem prvič
javno maševal za Slovence, pridigal pa je p.
Odilo o rožnem vencu.

Cerkev sv. Brigite v Marrickville
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Leta 1963 je bila operna hiša v Sydneyu še v gradnji.

Ladja Oriana v sydneyskem pristanišču.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Pater Valerijan v Paddingtonu.

Moje delo je bilo takšno: med
tednom sem obiskoval rojake po taboriščih v Sunnerongu (Matraville), Villawoodu, Cabramatti, itd. Maševal sem še
pri avstralskih sestrah (Sisters of Charity),
ki so vodile farno šolo v župniji sv. Frančiška Asiškega v Paddingtonu.
Občasno so me patri prosili, da
sem maševal v cerkvi. Ob nedeljah pa
sem maševal za Slovence pri Sv. Patriku
v mestu (Marist Parish), ali v Leichardtu
(sv. Jožef), ali v Villawoodu pri taborišču,
potem v Wollongongu, Canberri, Newcastlu. Cerkev v Paddingtonu pa je bila na
razpolago za slovenske poroke in krste. Tudi
slovensko spovedovanje je bilo vsako soboto
dopoldne ob 9. uri. P. Bernard je vodil
molitveno skupino, ki se je sestajala enkrat
na mesec v kapelici ob glavnem oltarju.

Leta 1963 so delovali v Avstraliji:
p. Bazilij, p. Bernard, p. Odilo in p. Valerijan.

Procesije v Sydneyu so bile dobro obiskane.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Novomašnik p. Stanko Zemljak je ponovil novo mašo v
Merrylandsu 26. oktobra 1969.

Po sv. maši v Villawoodu julija 1964 (slika zgoraj), in v Manlyju, prav tako leta 1964 (slika spodaj)

G. Edvard Sedevčič (Sedevic) je pel novo mašo 30. julija 1967
v Paddingtonu.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Patri v Paddingtonu so nam šli zelo
na roko. Dali so nam na razpolago pevsko
sobo in dvorano brezplačno. Tu je imela
‘Akcija za Dom’ več prireditev za sklad za
nakup zemlje v Horsley Parku. Dne 30.
julija 1967 je ponovil novo mašo avstralski
Slovenec Edi Sedevčič. Njegov priimek
je sedaj Sedevic in je upokojeni župnik
sydneyske nadškofije.

Moški pevski zbor Škrjančki leta 1963 v Paddingtonu.

Narodne noše na romanju.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Kmalu se je izkazalo, da Paddington
ni središčna točka za naše rojake. Začeli so
se naseljevati v zahodnih delih Sydneya. V
začetku jih je bilo kar precej v Wollahri,
Paddingtonu, Waverleyu itd. Pozneje so
se naseljevali v Fairfieldu, Cabramatti,
Blacktownu in Merrylandsu.

Ena od prvih patrovih porok v Avstraliji.
Mladoporočenca sta Franc Čulek in Lisalotte roj. Potočnik,
28. maja 1965, v Paddingtonu.
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Patru Valerijanu nobeno delo ni bilo težko. Na sliki skupaj z
Mihelco Šušteršič in Alfredom Brežnikom čistijo dvorano.

K maši smo hodili v Paddington, Blacktown, Lidcombe, Leichardt in še v mnoge četrti Sydneya.

Prvi krst, ki ga je pater Valerijan podelil po prihodu v
Avstralijo, je bil krst Danice Šajn, hčerke Danila in Sofije
Šajn, 2. februarja 1964 v cerkvi sv. Patrika na Flushcombe
Road v Blacktownu. Na sliki sta krstna botra Angelo in Olga
Uljan z malo Danico, pater Valerijan in oče Danilo Šajn.
Cerkev je bila kasneje podrta in zgrajena nova, na kraju
prejšnje cerkve je sedaj parkirni prostor.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Narodne noše, podobe Marije in napisi Slovenija so bili vsepovsod, na vsakem slavju, romanju ali pri maši, veliko ponosa in
zavesti je bilo v nas, Slovencih.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Romanje v Campbelltown.

Pater Valerijan na “Slovenski zemlji” v Horsley Parku

Slovenska služba Božja v Leichardtu.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Romanje v Villawood .

Telovska procesija v Manly-ju. Na fotografiji: Ludvik Klakočer, Marija Klakočer, Marija Ovijač, Mihelca Šušteršič, Frank
Stare, Mojca in Ernest Kovač, Ivan Koželj, Stane Petkovšek. Spredaj: Karlo Ovijač, Andrej Kolar, Ivanka in Marička Ritlop.

Romanje v Cabramatto.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Notranjost stare cerkve v Merrylandsu.

Prvo sveto obhajilo v stari cerkvi leta 1971.

“K svetemu obhajilu gremo” , tokrat še v staro cerkev /verjetno leto 1970-71/.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Slomškova šola v Condell Parku.

Zato smo začeli misliti, da bi
ustvarili versko in kulturno središče nekje
na zahodnem delu Sydneya. Pisal sem
razmnoženo pismo agentom, ki prodajajo
zemljišča in hiše in razložil, kaj bi potrebovali. Dobil sem kakih deset odgovorov, da
so naprodaj razne cerkve v Sydneyu.

Članek iz revije Misli.

Med temi je bila tudi stara prezbiterijanska cerkev sv. Štefana v Merrylandsu.
Z avstralskim provincialom p. Ambrožem
Ryanom sva se šla posvetovat o ceni in
nakupu. Cena je bila 20 tisoč dolarjev.
Pogodili smo se za ceno in napravili kupno
pogodbo. Enajst tisoč smo imeli prihranjenih, devet tisoč pa smo si izposodili od
banke.
Pogodba je bila sklenjena v maju
leta 1969. Prezbiterijanci so nas prosili, da
bi smeli cerkev uporabljati še do konca leta
za nedeljsko šolo in za sestanke. Avstralski
bogoslovci iz Campbelltowna so prebarvali
streho in stene. Preuredili so notranjščino
za našo službo Božjo in cerkev smo blagoslovili na Silvestrovo.

Prvoobhajanci v stari cerkvi.

Pater Valerijan, sestra Ksaverija, pater Lavrencij Anžel,
bogoslovec brat Bernard Goličnik, sestra Marija Kadiš.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Pater Valerijan je pričel leta 1966 izdajati list “Rafael” in leta 1970 tedenska oznanila “Nedelja”. Obe publikaciji izhajata še danes in sta pomembni za obveščanje naše skupnosti.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Naslednji dan, v četrtek, 1. januarja
1970, je bila v stari cerkvi prva sv. maša,
popoldne pa prvi krst, ki ga je prejel Marko
Tomšič, sin Staneta in Marte Tomšič.

Prvo sveto obhajilo v Merrylandsu, kjer so sv. maše od 1. januarja 1970 dalje.

Naj omenim še to, da smo morali
za naš center v Merrylandsu dobiti dovoljenje takratnega sydneyskega nadškofa
kardinala Gilroya. S provincialom sva šla
prosit za dovoljenje. Kardinal se je izgovarjal, da ni denarja. Potolažila sva ga, da
ne prosimo denarja, ampak le dovoljenje.
Privolil je pod pogojem, da tudi krajevni
župnik v Merrylandsu privoli. Župnik je
bil Fr. John Kerrisk. Vprašal me je, koliko
Slovencev imamo v njegovi župniji in rekel
sem mu, da samo enajst družin. Z roko je
zamahnil, da daje dovoljenje. Od tedaj je
bila slovenska maša v Merrylandsu vsako
nedeljo.
V nedeljo, 9. avgusta 1970, je izšla
prva številka tedenskih tiskanih oznanil
NEDELJA. Nekaj časa so bile poleg maše
v Merrylandsu tudi maše pri Sv. Patriku
v Sydneyu, v Leichardtu in v Croydon
Parku.

Sestre so priskočile na pomoč patrom.

Prvi krst v stari cerkvi je prejel Marko Tomšič.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Prvo sveto obhajilo v Merrylandsu.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Cvetna nedelja

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Gradnja nove cerkve in prostorov ob njej, 1971.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Nova cerkev in dvorana:
Takoj po blagoslovu stare cerkve
v Merrylandsu smo sklenili, da jo bomo
obzidali in povečali. Prosili smo inženirja
Ivana Žigona, da nam je po naših navodilih napravil načrte.
Na začetku smo nameravali imeti
polovico poslopja za cerkev, polovico pa
za sestanke, verouk, itd. V tem primeru bi
bila cerkev ožja, toda daljša.
Dušan Lajovic je pomagal pri
snovanju načrta ... Zidovi so bili končani
za božič 1972. Polnočnica je bila v dvorani
mestne hiše Auburn Town Hall, božična
dnevna maša pa že v nedograjeni cerkvi, ki
je bila še brez strehe.

Levo, članek ing. Ivana Žigona, Misli, junij 1971.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Staro se umika... Nova cerkev dobiva svojo podobo, 1972.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Pridnih rok ni manjkalo, ob sobotah in nedeljah smo gradili in se tudi pokrepčali.

P. Valerijan je tudi sam pridno pomagal
pri gradnji cerkve.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Blagoslov nove slovenske cerkve sv. Rafaela, 14. januarja 1973. Cerkev je bila polna do zadnjega kotička.

Feliks Zadravec, Leanne Menic in škof Lenič pred spominsko ploščo cerkve sv. Rafaela
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Cerkev je bila končana do blagoslovitve, ki jo je opravil ljubljanski pomožni
škof dr. Stanislav Lenič 14. januarja 1973.
S škofom sta prišla p. Marijan Valenčak,
takratni provincial Slovenske frančiškanske province sv. Križa iz Ljubljana,
in g. Vinko Zaletel, župnik v Vogrčah na
Koroškem. - Po prihodu gostov na letališče
smo se najprej ustavili v Paddingtonu in
tam maševali.
K slovesnemu blagoslovu in škofovi
maši se je zbrala velika množica naših
rojakov. Takoj po blagoslovu sva s p.
Marijanom nesla šopek cvetja bolnemu p.
Bernardu na Point Piper.
Cerkev je blagoslovil ljubljanski pomožni škof dr. Stanislav Lenič, 14. januarja 1973.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Naslednjo nedeljo, 21. januarja
1973, je škof Lenič podelil birmo 79
otrokom.
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Ljubljanski pomožni škof dr. Stanislav Lenič
in naši pridni prostovoljci, 1973.

Dušan Lajovic in župan občine Holroyd.

Dušan Lajovic, s. Ksaverija Jerebic, Mira Lajovic - mama Dušana Lajovica, škof dr. Stanislav Lenič, Saša Lajovic, provincial
p. Marijan Valenčak, s. Monika Antolin, duhovnik Vinko Zaletel in p. Valerijan Jenko na slavnostnem kosilu.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Blagoslov cerkve

Sprejem škofa Leniča na sydneyskem letališču.

Škof Lenič blagoslavlja cerkev sv. Rafaela.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Dr. Ivan Mikula, provincial p. Marijan Valenčak, škof dr.
Stanislav Lenič, p. Valerijan Jenko in
g. Vinko Zaletel med sv. mašo.
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Ena od prvih porok v novi cerkvi sv. Rafaela.
Mladoporočenca sta Janez in Zinka Černe, 8. septembra 1973
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Najsrečnejši dnevi patra Valerijana.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Za mladega patra Valerijana, ki je utiral prve brazde
na peti celini, je bil velik udarec smrt patra Bernarda
Ambrožiča, 23. oktobra 1973. P. Bernard je deloval med
avstralskimi Slovenci od leta 1955.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Ko se je približevalo leto 1980,
smo sklenili, da bomo za cerkvijo zgradili
dvorano na zemljišču ob cesti Warwick
Road. Pozneje smo kupili še hiši na 307 in
309 Merrylands Road z denarjem, ki smo
ga nabrali za Ambrožičev dom, ki smo ga
imeli takrat v načrtu.
Pater Valerijan in arhitekt dvorane
Jože Jež, leta 2000.

Načrte za dvorano nam je napravil
inženir arhitekt Jože Jež. Delo je vodil
gradbenik Ignac Drevenšek, ki ni bil samo
delovodja, ampak je tudi sam veliko delal.
Prejemal je majhno plačo, ker je vedel, da je
za naše versko središče. Veliko pa so naredili naši rojaki, ki so delali prostovoljno,
mnogi so projekt tudi finančno podprli.
Največji dobrotnik pri gradnji dvorane pa
je Dušan Lajovic.
Dvorana je bila v glavnem končana
v januarju 1983, ko je bil med nami
ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar, ki
jo je blagoslovil in pri sv. maši birmal 28
mladih. (30. januarja 1983)

Pater Ciril, pater Bazilij, sestra Monika, nadškof Šuštar, sestra Maksimilijana, sestra Silvestra, pater Janez, pater Valerijan 1983

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar, sydneyski pomožni škof dr. Beda Heather, sydneyski nadškof kardinal James Freeman,
dr. Ivan Mikula, avstralski pater frančiškan, župnik v Merrylandsu g. Roderick Bray, p. Ciril A. Božič, g. Dominic Arcamone,
avstralski frančiškan p. Frank Malone. Spredaj p. Valerijan Jenko.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Slovesna birmanska maša je bila na
dvorišču. Navzoči so bili tudi sydneyski
kardinal James Freeman, pomožni škof dr.
Beda Heather, zastopnik avstralskega frančiškanskega provinciala p. Frank Malone,
g. Dominic Arcamone, dr. Ivan Mikula
in drugi. Pater Ciril A. Božič, ki je bil
moj sodelavec od 11. septembra 1982 do
23. aprila 1992, je pripravil ves program v
cerkvi in izredno bogat kulturni program
v dvorani, ki ga je povezoval takratni naš
sosed Andrej Sušnik.
V naši dvorani se zbiramo ob nedeljah po slovenski službi Božji. Imamo
piknike, družabne prireditve, nastope
raznih ansamblov, odrske predstave
naše Igralske družine ter pogrebščine po
pogrebih naših rojakov. Včasih je kaka
poročna gostija, praznovanje rojstnih dni
in podobno.
V letih onemoglosti naši rojaki
najraje ostanejo doma pri svojih otrocih.
Kadar to iz raznih razlogov ni mogoče,
gredo v starostne domove - domove
počitka.
Pater Valerijan in pater Ciril, frančiškanska brata,
v letih razcveta avstralske Slovenije.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Veličasten sprejem ljubljanskega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja na sydneyskem letališču 29. januarja 1983.

Sprejem ljubljanskega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja, v barvni avstralski Sloveniji v malem.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Nastop na odru nove dvorane.

Ob 10. obletnici cerkve sv. Rafaela in blagoslova nove dvorane je bila sv. maša pod šotorom (30. januarja 1983). Prišlo je okoli 1.000 vernikov.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Pater Valerijan, sestra Ema in pater Bazilij v Melbournu,
legende slovenske Avstralije
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Slovenske sestre pri sv. Rafaelu:
Julija 1972 sta prišli iz domovine sestri frančiškanki Brezmadežnega
spočetja (FBS) s. Ksaverija Jerebic in s.
Mirjam Horvat.
Sestra Mirjam je prevzela skrb za
Slomškovo šolo in za verouk ter tiskanje
Nedelje, Rafaela in vsega drugega, s.
Ksaverija pa gospodinjstvo.

Sestra Hilarija in sestra Francka pred vhodom v dom
slovenskih sester, ki ga je blagoslovil provincial
pater Miha Vovk, 29. maja 1988

Pozneje je bila tu tudi s. Marija
Goretti Kadiš. Največ časa, 17 let, je bila
pri Sv. Rafaelu s. Hilarija Šanc, ki je prav
tako skrbela za gospodinjstvo, devet let pa
s. Francka Žižek, ki je skrbela za glasbo, za
mešani pevski zbor, pisarniška opravila in
Slomškovo šolo.
Sestri Hilarija in Francka sta se
vrnili v Slovenijo 18. januarja 1997. Delo
sester je v zgodovini naših rojakov pod
Južnim križem zapisano z zlatimi črkami.

Sestra Ksaverija, sestra Marija, sestra Mirjam,
pater Lovrenc, pater Valerijan

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Ob sobotah je bilo v Slomškovi šoli živahno, od učenja do zabave, vsakoletno miklavževanje,
ohranjanje tradicionalnih slovenskih običajev skozi vse leto. Delo sester v tem obdobju je
bilo raznoliko in zlata vredno za celotno skupnost.
Mnogi mladi - sedaj že odrasli - šele danes spoznavajo vrednost teh rosnih let.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Vedno dobro razpoložene žene na uspešni stojnici v Merrylandsu leta 1989,

Sestre so vodile otroški vrtec in s tem pomagale mladim družinam.

izkupiček stojnice in prodaje “garage sale” je še danes namenjen potrebam
slovenske cerkve in misijona.

Obisk sester in patra Valerijana pri Bavčarjevi in Starihovi družini.

Mladina je postregla in organizirala piknik na očetovski dan leta 1989.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Počitnice slovenskih otrok in staršev od morja do gora v organizaciji slovenskega misijona sv. Rafaela
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Otroci na počitnicah na “Slovenski zemlji”
Ljenka Urbančiča na Mount Mileni v Blue Mountains.

Tudi za prijetne trenutke se je našel čas.

Tudi med počitnicami so patri redno darovali sv. maše.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

59

Otroci na počitnicah na “Slovenski zemlji” Ljenka Urbančiča - na Mount Mileni v Blue Mountains.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Otroci na počitnicah s patrom Valerijanom.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Slomškova šola.

Občasno je tudi pater sedel v šolske klopi
Slomškove šole učiteljice Danice Šajn.

Pater je sodeloval tudi v Slovenskem šolskem odboru, kjer so sodelovali predstavniki organizacij in starši (1976).
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Skupine in kulturno delo
Glede naše mladine moramo povedati, da ne sledijo našim običajem in
navadam, saj so že bolj vključeni v tukajšnjo družbo in življenje.
Težko je mlade dobiti za udeležbo
na prireditvah in za sodelovanje. Slomškova šola je imela pred desetimi leti 17
otrok, radi so se učili in so bili veseli, kadar
so skupaj. Radi so nastopali na odru za
razne slovesnosti, kot je materinski dan,
očetovski dan, za Miklavža, itd.

Pastoralni svet pri Sv. Rafaelu leta 1991. Na fotografiji: s. Francka Žižek, Henry Stariha, Anton Kociper, p. Ciril Božič,
Milka Stanič, Tončka Stariha, Mirjam Stariha, p.Valerijan Jenko, Ivan Koželj, s. Hilarija Šanc, Francka Jamšek, Saša Lajovic,
Danica Petrič, Andrejka Andrejaš, Branko Pezdirc, Ana Konda in Marjetica Bolko.

Žal je bilo otrok vse manj in Slomškova šola je leta 2010 nehala delovati. Še
vedno pa povabimo otroke in starše, da
pripravijo in sodelujejo na prireditvah.
Tudi mladinski zbor – sedaj zbor
Južne zvezde, ki šteje šest deklet, že nekaj
let pridno vadi pod vodstvom Carmen
Fuderanan Austin, ki je naša organistinja.
Mešani cerkveni pevski zbor je pred desetletji imel odličnega vodjo, g. Ludvika
Klakočerja, ob pomoči hčerke Marije, por.
Umbrazunas.

Pater Metod, s. Maksimilijana, p. Valerijan
in p. Janez v Kew.

Pater Valerijan na seji odbora.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Organisti so bili: Marija KlakočerUmbrazunas, Mirjam Bavčar-Stariha,
Terezija Rede. Sedanja organistinja Carmen Fuderanan Austin je Filipinka.
Druga organistinja je Milka Stanič, ki že
dolga leta spremlja ljudsko petje in je bila
nekoč tudi katehistinja. Na orgle igra tudi
Damijan Nemeš.
Imamo tudi župnijski svet, ki
se sestaja občasno. V njem so bile tri
delovne skupine, ki so skrbele za kuhinjo
in postrežbo ob raznih prilikah, odbor
za stojnico, odbor za diakonijo, liturgijo,
katehezo, petje, gospodarstvo in finance.
Leta 2012 sta se dve delovni skupini združili v eno zaradi pomanjkanja in starosti
članov. - Skupine rojakov se zvrstijo za
pecivo in postrežbo ob nedeljah po sv.
mašah. Nekoč zelo močne skupine bi sedaj
potrebovale še več pridnih rok.

Leta 1988 je prevzela vodstvo
zbora sestra Francka Žižek, ki je
dvignila kvaliteto zbora do zavidljive
višine. Pripravila je obširen, zahteven
program, ki ga zbor uporablja še danes.
Zboru je dolgo dirigiral Ivan Tomšič,
sedaj ga že več let vodi Uroš Ergaver.
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Poskrbljeno je za čiščenje cerkve,
dvorane in prostorov bivšega sestrskega
samostana. Tudi dramska skupina - Igralska
družina Merrylands je vsa leta živahno delovala in pripravljala odrske prireditve in igre.
Gostovali so tudi drugod, kjer žive naši rojaki.
Zadnja leta Igralska družina bolj miruje,
ker nam manjka igralcev, zlasti mladih, in
raznih sodelavcev.
Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Ker je naš slovenski misijon tudi
kulturno središče, nastopajo v naši dvorani
kdaj razni ansambli in pevske skupine, ki
pridejo iz domovine ali iz zamejstva. Naj
jih naštejem le nekaj: pevski zbor Jakob
Petelin Gallus, Slovenski oktet, Tržaški
oktet, Big Ben, Cerkveni pevski zbor
Ignacij Hladnik, Oktet 9, Družinski trio
Pogladič in drugi. Naraslo je število raznih
kulturnih obiskov iz domovine, ki gostujejo pri nas.
Leta 2005 je vodstvo Slovenskega
misijona v Merrylandsu prevzel pater Darko
Žnidaršič. Mlada moč je bila potrebna. V
devetih letih, kar vodi p. Darko naš misijon,
smo obhajali že nekaj jubilejev: 80-letnico
p. Valerijana 2006, leta 2011 85-letnico,
20. maja 2012 biserno mašo p. Valerijana.
Leta 2009 smo praznovali 40-letnico
cerkve sv. Rafaela, leta 2011 20-letnico
naše samostojne Slovenije, pripravili smo
dva slovenska mladinska koncerta (2006
in 2010), hkrati smo trikrat obeležili Abrahama - arhivska organizacija HASA NSW,
ki deluje v naših prostorih, je pripravila
srečanje za rojake, ki živijo 50 let ali več let
v Avstraliji – »REUNION«. HASA NSW
je praznovala 10-letnico 3. maja 2014,
sedaj pa se pripravljamo na praznovanje
45-letnice našega Merrylandsa.

Neizpolnjena želja
patra Valerijana

Kljub desetletnemu trudu, se dom ni zgradil. Zamujena priložnost?

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Patri in sestre,
ki so delovali med
Slovenci v Sydneyu
P. Klavdij Okorn in p. Beno Korbič 1952 - 1953
Dr. Ivan Mikula, 1952 - 1988
P. Rudolf Pivko, 1952 - 1963
P, Bernard Ambrožič, 1955 - 1973
P. Odilo Hajnšek, 1961-1963
P. Valerijan Jenko, 1963 - 2014
P. Lavrencij Anžel, 1975-1979
P. Janez Tretjak, februar 1980 - avgust 1980
p. Evgen Ketiš, 1981-1982
P. Ciril Božič, 1982 -1992
P. Tomaž Menart, 1994 - 1996
P. Metod Ogorevc 1997 februar - avgust 1997
P. Filip Rupnik, 1998 - 2005
P. Darko Žnidaršič, 2005 S. Ksaverija Jerebic, 1972 - 1974, 1975 - 1981
S. Mirjam Horvat, 1972 -1982
S. Marija Kadiš od 1975 - 1980.
S. Hilarija Šanc, 1974 - 1975, 1980 - 1997
S. Francka Žižek, 1988 - 1997
S. Ksaverija in p. Rudolf sta bila misijonarja
na Kitajskem in sta bila leta 1952 od tam
izgnana pod komunističnim režimom.
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Cerkev sv Rafaela v svojem sijaju.

Pater Valerijan pri molitvi.

Cerkev sv. Rafaela

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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P. Valerijan v stari cerkvi sv. Rafaela, verjetno leta 1970.
Desno relief sv. Rafaela.

Slikar Robert Cveto Mejač z nečakom p. Valerijana in s p.
Valerijanom. Cveto Mejač je leta 1991 naslikal nov križev pot
za našo cerkev sv. Rafaela.

Cerkev sv. Rafaela in dvorana.

Cerkev pred prenovo 1989.

Od maja do septembra 1989 so rojaki pod vodstvom p. Cirila
A. Božiča temeljito prenovili cerkev sv. Rafaela, dvorano in
druge prostore slovenskega misijona. Cerkev je dobila novo
streho in strop, nove preproge, križ v cerkvi novo obrobo.
Preourejeni so bili prostori za igralce in za mladino v dvorani.
Celoten opis del je objavljen v Rafaelu, junij-september 1989,
prav tako seznam darovalcev.

V letu 1992 je bila zamenjana tudi streha na zvonikih,
staro so pojedli papagaji.
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Oltar Srca Jezusovega in nad njim mozaik
bl. Antona M. Slomška, delo umetnika
Lojzeta Jeriča iz Melbourna.

Marijin šmarnični oltarček

Pater Valerijan pred jaslicami.
Zvonovi so prispeli v Merrylands 15. marca 1974. Narejeni
so bili v Žalcu in so potovali štiri mesece. Veliki zvon je
posvečen sv. Rafaelu, s tonom »E«, tehta 107 kg, srednji je
posvečen Svetogorski Materi božji, tehta 70 kg, manjši zvon
je posvečen sv. Štefanu, tehta 49.5 kg. Stara prezbiterijanska
cerkev, ki je stala na tem kraju, je bila posvečena sv. Štefanu
in prav tako mu je posvečena nova prezbiterijanska cerkev
v naslednji ulici. - Zvonove za našo cerkev je blagoslovil
sydneyski pomožni škof msgr. Edward Bede Clancy iz
Blacktowna, poznejši sydneyski nadškof in kardinal.

Eden od najlepših sakralnih objektov Slovencev
pod Južnim križem je naša cerkev sv. Rafaela.
Križ s Križanim je iz avstralske cedre izdelal
nemški rezbar Friedrich Rentz. Isti umetnik je
napravil relief sv. Rafaela, ki krasi našo cerkev že
od prvih dni, in relief Marije Pomagaj z Brezij.

Za krašenje cerkve že dolga leta skrbi Sonja Fišer, ki z veliko
ljubeznijo opravlja svoje delo.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Pater Ciril Božič
KDOR VIDEL JE ZGODBO
SLOVEN'JE OTROK

Ena izmed značilnosti delovanja slovenskega
izseljenskega duhovnika v Avstraliji je tudi: biti vedno
na poti. Slovenski človek je poiskal svoj novi dom v
vseh večjih krajih velike Avstralije. In Avstralija je - za
primerjavo - velika za dobrih trideset starih Jugoslavij.
Ta čas deluje med Slovenci v Avstraliji pet slovenskih
duhovnikov: p. Janez Tretjak v Adelaidi, p.Bazilij
Valentin in p. Bernard Goličnik v Melbournu, p.
Valerijan Jenko in p. Ciril Božič v Sydneyu. Občasno
pa nas obišče tudi zlatomašnik dr. Ivan Mikula.
V čudovitem jesensko obarvanem nedeljskem popoldnevu, 27. maja 1984, sem na poti k živi
slovenski skupnosti v Wollongong. Pater Valerijan pa
ta čas vodi romarsko skupino sydneyskih Slovencev k
lurški votlini Earlwooda. Zahvaljujoč moderni tehniki
sem v avtu lahko v družbi uglašenega mladinskega
pevskega zbora Svete Družine iz Adelaide. Moje misli
pa se neprestano vračajo teden dni nazaj - na čudoviti večer, ki nam ga je pripravilo nad dvesto mladih
- na mladinski koncert, ki je bil v soboto, 19. maja
1984, od 6.30 zvečer v naši dvorani v Merrylandsu.
Mladi iz Adelaide mi žametno prepevajo in jaz z njimi
»V gorenjsko oziram se skalnato stran,
Triglava blešče se vrhovi;
proti jasnemu nebu kipi velikan.
Kaj delajo Bleda sinovi?
Kdor videl je zgodbo Sloven' je otrok,
je slišal njih petje, njih vrisk in njih jok.
Vse je vihar razd' jal,
vse je vihar razd' jal,
narod pa zmeraj stal,
narod pa zmeraj stal.
Gledam nad Triglavom neba obok,
gledam nad Triglavom neba obok,
gledam nad Triglavom neba obok!«

Članek patra Cirila Božiča OFM,
objavljen v Zborniku avstralskih Slovencev 1985.
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Ne le, da »gledam nad Triglavom neba obok«,
povzpel sem se spet na vrh našega očaka - 2864
metrov visokega Triglava - kakor tistega 4. avgusta

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

1982, ko sem mu šel reč: “Zbogom! Poslavljam se od
tvojih strmin in grem vsaj za nekaj let za Ijudstvom,
ki se je rodilo v tvoji senci, zdaj pa mu svetijo zvezde
Južnega križa.” Tedaj, v tistem sonca naznanjajočem
jutru in ob njegovem vzhodu, sem si s sten Aljaževega
stolpa prepisal misli, ki jih je tja zapisal Domovini D.
T. 10. novembra 1977:
»Rodile so nas tvoje razbrazdane stene,
rasli smo v tvojem naročju previsnih prepadov,
božale so nas tvoje raskave roke plazov
in viharjev,
hladile ledene noči so nam vročična čela,
učila spoštovati življenje si nas na robovih
smrti,
in pokazala si nam večno resnico in zadnja
spoznanja,
zato
globlje kot te neskončne globeli
zapisana večno v nasih si srcih, o domovina!«
Spet previjem kaseto. Naj mi mladi še pojo:
»Kdor videl je zgodbo Sloven'je otrok, je slišal njih petje,
njih vrisk in njih jok.« Ti mladi, ki tako lepo pojo in so
up slovenske pomladi v Avstraliji, pa vendar nikoli ne
bodo mogli doživeti »zgodbo Sloven'je«, ne več popolnoma slišati in razumeti »njih petja, njih vriska in njih
joka«. To je davek izseljenstva. Je pa v njih toliko veselja
do slovcnske pesmi in plesa, da bo še dolgo odmevala
v svetu. Da je res tako, mi zagotavlja pojoča radost
mladih s sobotnega koncerta. Saj vsa ta Ijubezen,
vtkana v te naše mlade, ne more biti pozabljena.
Odbor »Zbornika« me je naprosil, »da bi bilo
zelo lepo in prav, če bi predstavil tudi verski center, ki
je imel in še ima posebno pomcmbno vlogo pri skrbi
za naše izseljence in njihove potomce in to ne samo v
verskem smislu, ampak tudi v kulturnem, socialnem,
vzgojnem, družbenozabavnem in drugih.«
Naj najprej povem, kaj je pravzaprav tisto, kar je
slovenskega duhovnika pehalo za rojaki po svetu. Bila
je to skrb, da bi “narod zmeraj stal” in bil je to popoln

posluh za »petje, vrisk in jok« od doma iztrgancga
človeka. Komur je poznana zgodovina slovenskega
duhovnika, ki je izšel iz Ijudstva in je bil tudi resnično
za ljudstvo: oznanjevalec Kristusovega evangelija in
nosilec slovenske kulture skozi stoletja, temu pač
ne more biti nerazumljivo vse to razgibano versko,
narodno, kulturno, pedagoško in socialno delovanje
slovenskega duhovnika med našimi izseljenci. Morda
duhovnik, ki je ves v službi duhovnega, lažje razume
rcsnico, ki je zapisana na Aljaževem stolpu (tudi
Aljaž je bil duhovnik): »Zato globlje kot te neskončne
globeli, zapisana večno v naših srcih, o domovina!«
»Zakaj Ijubezen je ena sama in nerazdeljiva: v en sam
kratek utrip srca je stisnjeno vse: mati, domovina,
Bog,« naj pojasni Ivan Cankar. Iz Ijubezni do rojakov,
do naših Ijudi, iz Ijubezm do naše besede in do vsega
tistega, kar v sebi nosi beseda domovina in iz ljubezni
do Boga, je slovenski duhovnik postal izseljenčev brat.
Ljubljanski nadškof in slovenski metropolit
dr. Alojzij Šuštar je v Slovenski koledar (LjubIjana
1983) napisal med drugim: »Prvo, kar želim poudariti, je, da je Cerkev dajala in še vedno daje veliki
večini naših izseljencev, včasih in ponekod celo
pretežni večini, močno človeško, versko, socialno,
kulturno in narodno pomoč in oporo. Druga splošna
ugotovitev je, da je za veliko večino naših izseljencev
najdragocenejša dediščina vera in materin jezik, ker so
ravno po teh dveh vrednotah najgloblje zakoreninjeni
v slovenskem narodu in matični domovini.«
Delo slovenskih Frančiškovih sinov med
našimi izseljenci Pete celine se je začelo leta 1951 s
prihodom p. Klavdija Okorna in p. Bena Korbiča
iz Združenih držav Amerike. Še isto leto sta začela
izdajati tudi mesečnik »Misli«, ki je še danes najmočnejša povezava med Slovenci v Avstraliji, pa tudi po
svetu. Po dveh letih delovanja sta se patra vrnila v
ZDA, njuno delo pa je prevzel p. Rudolf Pivko, ki je
prišel v Avstralijo po izgonu iz Kitajske (umrl 1963
v Sydneyu). Iz ZDA so prišli še štirje: p. Bernard
Ambrožič (1955; umrl 1973 v Sydneyu), p. Bazilij

Valentin (1956), p, Odilo Hajnšek (1961—1965;
umrl 1971 v Sloveniji), p. Valerijan Jenko (1963), in
p. Filip Inocenc Ferjan (1975—1980). Iz Slovenije je
leta 1969 prišel novomašnik p. Stanko Zemljak, ki
je v Avstraliji končal bogoslovne študije in deloval
enajst let skupaj s p. Bazilijem v Melbournu. Iz Slovenije so še prišli: p. Lavrencij Anžel (1975—1979),
p. Janez Tretjak (1980), p. Ciril Božič (1982) in p.
Bernard Goličnik (1983), ki je svoj teološki študij
končal leta 1981 v Melbournu. Že vse od leta 1952
pa deluje v Avstraliji koroški škofijski duhovnik dr.
Ivan Mikula. V pomoč duhovnikom je tudi šest
slovenskih sester, ki so prišle v Avstralijo leta 1966.
Danes delujejo v Avstraliji trije slovenski
verski centri: v Sydneyu, Melbournu in Adelaidi in
Slovenci so si v vseh treh mestih zgradili svoje cerkve;
leta 1968 v Melbournu, 1973 v Sydneyu ter leta 1983
v Adelaidi. V letu 1983 pa je slovenski klub »Planica«
v Wollongongu kupil od anglikancev lepo cerkev.
Pa poglejmo zdaj od blizu in s strani
obraze, ki so zgodovina in sedanjost, načrtovanje in
rast slovenskih verskih središč v Avstraliji. Pater
VALERIJAN JENKO, Šiškar z gorenjskimi koreninami, dobrosrčen pa, kakor da bil Štajerec ali Dolenjec. Z njim sem se zadnje leto dopisoval in on mi
je tudi pomagal, da sem lahko prišel v Avstralijo.
Oktobra 1983 je preteklo že dvajset let, kar je
prišel sem iz ZDA. Hotel se je pridružiti poljskim frančisškanom, ki so šli misijon na Filipine. Pa so ga čakali
težji misijoni - med Slovenci v Avstraliji. Vsaj tako je
razmišljal neki možakar, ki ima zares bistre misli:
»Težko je človeku, ki gleda samo za dolarje pokazati na
božje. Preprosti ljudje v pravih misijonih znajo misijonarjev trud gotovo bolj ceniti.« Verjetno je res tako.
Pater Valerijan je začel iz nič. In zdaj včasih
malo podražim, da je pokupil že skoraj pol Merrylandsa. Pred enajstimi leti je sezidal cerkev svetega
Rafaela, zdaj pa končuje dela na novi dvorani, ki jo
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je 30. januarja 1983 blagoslovil Ijubljanski nadškof
in slovenski metropolit dr. Alojzij Šuštar. Zares lepa,
akustična zgradba s številnimi prostori. V povezanosti z dvorano raste tudi sestrski samostan. Sestro
Hilarijo pa že nagovarjava, da naj povabi še kakšno
sestro. Pa Valerijan misli še naprej - na dom za ostarele. Zemljišče, kjer danes stojijo tri hiše, že čaka.
Ko takole s strani opazujem njegov obraz,
ga imam bolj za svetnika in bi mu ne prisodil, da je
tudi tak, kot se tukaj temu reče, »businessman«. Da se
razume bolj na brevir kot na gradnjo. Pa zna to p. Valerijan vse lepo uskladiti! Ni dneva, ko ne bi zvečer pred
spanjem obiskala še »soseda« v cerkvi. V utripu večne
luči razbiram, od kod pater že toliko let črpa moč.
Kaj vse je doživel! V tujini so življenjska pota
rojakov tudi trnova. Vsaj na začetku je bilo vsem težko.
Vsak ima najprej svojo zgodovino, zakaj je tukaj.
Potem so tu začetna leta: neznanje jezika, iskanje dela
pa spet iskanje boljšega dela, ... In vedno znova so se
nanj obračali. Zakaj vse ga še danes iščejo! Piše priporočila za šolo, za službo, za advokate, hodi po sodnijah
in zagovarja naše ljudi. Obiskuje jih po bolnišnicah in
zaporih. Dogodek, ki ni tako redek: Slovenska družina
leta in leta ni hotela imeti nobenega stika s Slovenci
ne pri cerkvi ne pri društvih. Zadnje dni pred smrtjo
očeta so poiskali p. Valerijana ...
»Bova kaj spila?« me vprašuje v vročini.
»Pater, za dobro stvar sem vedno pripravljen,« mu
odgovarjam. In potem seveda, si nalijeva sok ali kaj
bolj resnega in zlasti ob večerih steče beseda o delu,
o prehojenih poteh, o naših Ijudeh, o življenju v
provinci in načrtujeva naprej.
Veliko je delo, ki ga je p. Valerijan opravil
za Slovence in slovenstvo v Avstraliji. Je neizmerljivo. In ljudje to vedo. Ko sva bila 11. decembra
1982 na otvoritvi novega slovenskega doma Triglav,
je tam predsednik Slovenske izseljenske matice delil
priznanja za delo med Slovenci. In ljudje nekaj vrst

71

Slovenije, kot je bila pred desetletji in leti. V triindvajsetih letih, kolikor je p. Bazilij oskrbnik te hiše,
je našlo tu streho in žlico preko 1700 fantov (štiriinpetdesetih narodnosti in šestnajstih veroizpovedi),
ki so si potem v večini ustvarili svoje družine in si v
širni Avstraliji postavili svoje domove. Nekaj pa jih
je žalostno propadlo, utonilo v pijači in brezdelju ter
hladu tujine. Tako razodeva slovenski del pokopališča
v Keilorju, kjer jih nekaj počiva, svojo veliko bolečino.
Tudi zadnji dom jim je preskrbel in zanj skrbi p. Bazilij.

Ob blagoslovu cerkve v Kew julija 1968. Zadnja vrsta: Vinko Osolnik, Marija Osolnik-Godec, gospa Šmuk, Ada Falež, Cvetko Falež,
John Falež, pater Valerijan Jenko, dr. Ivan Mikula, Cvetko Falež ml., Marta Falež, Simon Falež, ga Kavčič, Fini Breznik and Franc
Breznik. Prva vrsta: Barbara Falež, Vivien Falež, Frank Breznik ml., Andrew Falež, Michael Breznik in Jožmari Breznik.

pred nama in za nama so začeli glasno govoriti:
»Pater, zdaj pa boste dobili priznanje!« Seveda ga ni
dobil, pa ga tudi ne pričakuje. Od nikoder. Prizadevno in marljivo dela in zgleda, da bo ostal tu, kjer
je, dokler mu bo Gospod dal moči. Za Slovence v
Avstraliji izgoreva, da bi ostali domovini sinovi in
hčere ter Bogu zvesti otroci in v tem delu se izničuje.
Vesel sem, da mu bom lahko vsaj nekaj let
pomagal pri tem težkem, a lepem in koristnem delu.
In vesel je, da ni sam. Da sva zdaj dva. Pa ne le zaradi
delitve dela, bolj zaradi skupnosti. V domačem, bratskem pogovoru človek zacveti.
V prvih dneh mojega bivanja v Avstraliji
se je po telefonu oglasil p. BAZILIJ VALENTIN.
Presenetil me je že njegov glas. Takoj sem moral sliko
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popravljati: glas mi ga je razodeval mlajšega, kakor
pa sem si ga predstavljal. In nekaj mesecev pozneje je
prišel v Sydney, kjer sva se pozdravila kot stara znanca.
Direkten je in zelo komunikativen. Takoj sem lahko
vi zamenjal s ti. Kadar kaj razlaga, sname očala in
tedaj njegove iskrive oči še bolj zažare, njegove roke
pa podčrtujejo misel, ki hoče biti vedno jasna, nedvoumna, premočrtna. Ne priznava odstopanj.
V Melbournu deluje že od leta 1956. Pred
petnajstimi leti je tam zgradil lepo cerkev, posvečeno
svetima bratoma Cirilu in Metodu. In v kratkem bo
začel z zidavo doma počitka v bližini cerkve. V oskrbi
pa ima tudi Baragov dom, hišo, ki je svoj čas služila
slovenskim fantom kot prvi dom v Avstraliji. Danes
je v domu še nekaj slovenskih fantov, večina pa je od
drugod, saj danes ni več tako množične migracije iz
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V marcu 1972, dvajset mesecev pred smrtjo
p. Bernarda Ambrožiča, je Bazilij sprejel uredništvo
in upravo revije »Misli«. Takrat je zapisal: »Sicer ne
smem trditi, da sem v urejevanju lista novinec: bo
že kar petič, da me mečejo v uredniško vodo. Vselej
sem srečno zaplaval in bom menda tudi zdaj...« (Misli
21/1971/51). Res dobro plava. Občudujem njegovo
lepo slovenščino: toliko let že ni bil domovini, kjer
jezik živi, pa je njegovo pisanje tako živo, nič ostarelo.
In oprema res solidna.
Za svoje veliko delo, ki ga opravlja je Bazilij, je
12. junija 1982 (ob praznovanju kraljičinega rojstnega
dne) prejel visoko odlikovanje M. B. E.: Member of
thc Most Excellent Order of the British Empire. 19.
novembra mu ga je pripel guverner avstralske države
Victorije Rear - Admiral Sir Brian Murray.

Slovenska skupnost v Adelaidi, ki je središče
vinorodne Južne Avstralije, je precej manjša po številu,
kot je ta v Svdneyu ali Melbournu. Vendar se zaveda
dediščine, ki jo je prejela od svojih mater in očetov:
slovensko besedo in vero v Boga. Zgradili so si svoje
lepe domove tukaj in zedinili so se, da bodo zgradi
tudi cerkev, ki bo njihova, kjer bodo poslušali božjo
besedo v materinem jeziku, peli in molili po slovensko
in vse to posredovali svojim otrokom. Ti sicer živijo v
drugačnih okoliščinah, čutijo že avstralsko, toda po
njihovih žilah se pretaka slovenska kri. Še čutijo svoje
korenine, samo nagovorjeni morajo biti.
Slovenci v Adelaidi so bili več let brez
svojega duhovnika. Vsaka dva meseca jih je za en
teden obiskal p. Bazilij ali p. Stanko iz Melbourna.
Leta 1970 so kupili zemljišče s staro hišo in z dovoljenjem nadškofije ustvarili slovensko versko središče
z namenom, da zidajo tudi cerkev. Delo p. Bazilija
je nadaljeval p. Filip Inocenc Ferjan. Leta 1980 se
je p. Filip vrnil v ZDA in na njegovo mesto je prišel
mladi pater JANEZ TRETJAK. V njegovem času so
dozoreli mnogi sadovi, ki so bili v preteklosti posejani v slovensko adelaidsko zemljo. Mala slovenska
skupnost je v osmih mesecih zgradila svojo cerkev
Svete Družine, ki jo je 13. februarja 1983 blagoslovil
ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar ob navzočnosti
adelaidskega pomožnega škofa Kennedyja in še

drugih duhovnikov, senatorja - našega rojaka Miša
Lajovica ter drugih zastopnikov zveznih in krajevnih
civilnih oblasti.
Pater Janez je poln navdušenja pripovedoval:
»Gradbišče je bilo živo zlasti ob sobotah, ko so prihiteli ljudje in zares sami gradili svojo cerkev. Gotovo bi
šlo hitreje, ko bi gradil kakšen podjetnik, toda tako je
bilo zares vse njihovo delo. Rad sem hodil na gradbišče
in veliko sem se naučil od teh naših pridnih Ijudi.«
In zidava cerkve zida - pa še kako! - živo Cerkev.
Vzdigujejo se glave, nekaj se tu dogaja,
bomo poprijeli... Tako raste skupnost, tako se
pletejo prijateljske vezi. Cerkev je preprosta in
prijetna, zaradi svojega alpskega sloga pa ponosna,
je vsekakor poleg Slovenskega doma živa priča
slovenskega človeka, ki ima v en sam kratek utrip
srca stisnjeno vse: mater, domovino in Boga.
Iz teh treh verskih središč slovenski duhovniki s svojo skromno močjo in obilnim božjim blagoslovom negujemo in ohranjamo slovenske svetinje.

Pater Ciril in pater Valerijan.

»Imam pa rad domovino. Naj bo še tako
opotekava in nerazumljiva, njene besede, čeprav
tako majhne v primeri z angleščino in francoščino,
nemščino in kitajščino, so le duh, ki me preživlja in
ohranja. Kadar se pogovarjam s kom, ki pride od
tam, pijem moči slovenskega vesoljstva« (Pavle Zidar).
»Kdor videl je zgodbo Sloven'je otrok«, ne
more drugače, kot razdajati, kar je sam prejel in
tako ohranjevati to zgodbo.
Peter Ciril in pater Valerijan ob slovesu
patra Cirila iz Avstralije, 23. aprila 1992.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

73

Morda največji dogodek v letih cvetenja avstralske Slovenije 27. oktobra 1985,
sv. birma s škofom Jožefom Kvasom in provincialom patrom Mihaelom Vovkom, pater Valerijan skrajno levo, pater Ciril skrajno desno.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Patri leta 1991 v Sydneyu; pater Niko Žvokelj, pater Bazilij Valentin, pater Janez Tretjak, pater Valerijan Jenko, škof Metod Pirih, provincial p. Mihael Vovk , pater Ciril A. Božič

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Prvi cerkveni pevski zbor pod vodstvom Ludvika Klakočarja
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Pevski zbori Misijona Merrylands

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Pevski zbor “Škrjančki” pod vodstvom Ludvika Klakočarja
je redno nastopal na raznih prireditvah,
kjer je recitirala tudi Mihelca Šušteršič

Cerkveni zbor pod vodstvom Ludvika Klakočarja

Ansambel Ministranti je prvič nastopil 25. oktobra 1975
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Mešani pevski zbor pod vodstvom sestre Francke Žižek

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Dragi pater Valerijan,
Skoraj pol stoletja je že minilo, kar ste me
povabili, naj se pridružim Cerkvenemu pevskemu
zboru, ki ga je takrat vodil Ludvik Klakočer in
njegova hčerka Muca.
Najprej sem igrala orgle ob sobotnih večerih
pri sveti maši, ko je bilo bolj težko pripraviti vernike,
da bi kaj zapeli. Meni se je zdelo, da ne znam igrali
dobro, kar sem se sama naučila preproste pesmi,
ki so jih ljudje radi peli. Potem, ko se je ustanovbila
molitvena skupina, sem pristopila tudi tja in igrala ob
četrtkih. Menjali so se vodje zbora in pevci, jaz pa še
vedno igram, koliko morem in kadar ni drugega.
Vedno sem se obrnila na Vas za pomoč in za
nasvet in skupaj smo organizirali programe petja in
poroke in kasneje vedno več pogrebov. Kolikokrat ste
poravnali stroške iz svojega žepa za petje pri pogrebih,
kadaj je bilo težko ljudem.
Dokler se nisem naučila voziti, me je večkrat
pobirala sestra Francka in me je tudi učila voziti
avto, tako, da sem lahko sama prihajala do cerkve- in
še vedno prihajam, čeprav postaja težje in težje, leta
in zdravje in leta nas težijo.
Upam, da lepo skrbijo za vas tam med brati
frančiškani in velikokrat se spomnimo na vas z
molitvijo za vase zdravje. Bog Vas Blagoslovi!

Listina papeževega blagoslova

Škof msgr. Kevin Manning iz Parramatte
izroča naši organistinji Milki Stanič listino
papeževega blagoslova.

Milki - Ljudmili Stanič je podelila priznanje
tudi Slovenska frančiškanska
provinca sv. Križa.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Milka Stanič,
Cerkveni Pevski Zbor, Merrylands
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Mešani pevski zbor pod vodstvom s. Francke Žižek in Mirjam Stariha (igra na orgle) na dvorišču misijona na cvetno nedeljo, 27.3.1994, ob prihodu p. Tomaža Menarta. Mirjam je prevzela vodenje
cerkvenega pevskega zbora na prošnjo Ludvika Klakočerja in njegove hčerke Marije Umbrazunas in je zbor vodila do prihoda sestre Francke. Potem sta obe dolga leta vodili zbore. Mirjam je igrala
orgle, vodila petje in spremljala patre tudi v Newcastle in Wollongong, kjer je popestrila naša bogoslužja s slovensko cerkveno pesmijo še dolgo po odhodu s. Francke v Slovenijo.

Moški pevski zbor na slovenskem delu pokopališča v Rookwoodu s sestro Francko.

Združena pevska zbora: mešani cerkveni
pevski zbor in Moški pevski zbor Triglav
pod vodstvom s. Francke Žižek.
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Nastop mešanega pevskega zbora pod vodstvom s. Francke. Na levi odpravnik poslov na Veleposlaništvu RS v Canberri g. Aljaž Gosnar.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Mladinski pevski zbor pod vodstvom sestre Francke Žižek.

Mešani pevski zbor s takratnim obrambnim ministrom Janezom Janšo.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Mešani pevski zbor pod vodstvom Uroša Ergaverja.

Patri so vedno skrbeli za dober slovenski jezik jezik in pesem.

81

Mešani pevski zbor pod vodstvom Mirjam Stariha je nastopal tudi v Wollongongu

Južne zvezde pod vodstvom Carmen Fuderanan

Južne zvezde, november 2014
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Carmen Austin in Marija Ovijač ob obisku in
sv. maši škofa Metoda Piriha, 9. novembra 2008.

Pater Valerijan in pater Darko z mešanim pevskim zborom v kapeli Mavzoleja v Rookwoodu, 2. novembra 2008.

Mešani pevski zbor leta 2007, dirigent Uroš Ergaver (prvi z leve).

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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25 let

Molitvene
skupine
Srca Jezusovega
4.8.1989 - 17.8.2014
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM
Letnik 49/2, Molitvena skupina 2014

Letnik 49/2, Molitvena Skupina 25

1

Molitvena skupina Srca Jezusovega

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

85

Tri prijateljice, s. Pavla Kaučič, Valentina
Papagna in Danica Petrič smo se pogovarjale o
videnju, ki ga je imela Valentina, in smo prišle do
spoznanja, da bi bilo potrebno poživiti duhovno
življenje pri Sv. Rafaelu v Merrylandsu in da ni
dovolj, da prihajamo k sv. maši le ob nedeljah.
Po zgledu medjugorskih dogodkov, tam se Mati
Božja prikazuje že 33 let, smo sklenile, da ustanovimo molitveno skupino.
Najprej smo molili le rožni venec in razne
molitve iz molitvenika. Mnoge molitve smo
tudi razmnoževali in delili med molilce. Po
molitvah smo jih dali v mape, ki smo jih hranili
v peči male kuhinje v zakristiji.
Vemo, da je vera povezana z dobrimi deli.
Sklenile smo, da bomo pomagale bolnim in
ostarelim. Začele smo karitativno delovati,
pripravljati kosila in srečanja molitvene skupine
Srca Jezusovega za bolne in ostarele rojake.

Obisk škofa Metoda Piriha, provinciala p. dr. Viktorja Papeža in p. Metoda Ogorevca, 25. novembra 2008.

Uspeh je bil nepričakovan, udeležba na četrtkovih srečanjih pa je bila večja. Prvo kosilo
je bilo 2. novembra 1989. Na teh dnevih smo
zapeli tudi kakšno domačo pesem, praznovali
rojstne dneve in dobili kdaj kakšno nagrado na
srečolovu.
Rožni venec moli ob četrtkih in tudi ob pogrebih
zvesta članica Molitvene skupine Ivanka Žele.
Druga dva zvesta člana sta Teja Bavčar in njen
mož Ivo. Teja je s pomočjo s. Leonarde Rod,
Marijine sestre v Sloveniji, organizirala molitev
Živega rožnega venca, ki ga nekateri člani Molitvene skupine že nekaj let, vsak dan, molimo
doma, po eno desetko vsak.
K molitvi smo se zbirali na raznih domovih v okolici Merrylandsa.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Molirvena skupina leta 1995.

Romanje v Penrose Park, novembra 2006.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Praznujemo! Pater z drugo in tretjo generacijo
avstralske Slovenije ob svoji 80-letnici, januarja 2006.
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Molitvena skupina januarja 2007.

Prijatelji sv. Frančiška leta 2003.

Za okrasitev cerkve si moramo prav tako vzeti čas.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Pater Filip, Danica Petrič in pater Valerijan.

Molitvena skupina na romanju na Mt. Schoenstatt, Mulgoa. Levo p. Filip Rupnik, desno p. Valerijan Jenko, 2003.

Pri Sv. Rafaelu, vedno dobre volje.

Pri sv. Rafaelu, julija 1993.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Romanje v Mt. Schoenstatt.

Obisk bolnikov je del obveznosti molitvene skupine.
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Društvo sv. Ane je bilo ustanovljeno 1975.
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Delo delovnih skupin v Merrylandsu se ne da dovolj ovrednotiti,
njihova skrb za misijon je neprecenljiva; pater Valerijan je vedno cenil njihovo delo in skrb.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Od poroke ...

...do krsta...

...do groba.

Pridne roke ponujajo.

Pevski zbor Rožmarin je zapel v zadnje slovo...

Blagoslov grobov na pokopališču Rookwood.

Delovna skupina.

Zadnje slovo od patra Bazilija, Kew 2.8.1997.

Sonjina skrb za patra ob vsaki priložnosti.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Slovenska cerkev Vseh svetih, Wollongong - Figtree.
Škof msgr.William Murray je blagoslovil cerkev
na prvo adventno nedeljo, 27. 11. 1983
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Cerkev vseh svetnikov Wollongong

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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“Zapišem naj le, da se z veseljem spominjam živahnega,
mladostnega utripa pred 25. leti in še potem: Obnova
cerkve, sodelovanje z vami in umetnikom Cvetom
Mejačem iz Queenslanda, ki je ustvaril čudovite
podobe za vašo cerkev: Marijo Pomagaj, sv. Frančiška
Asiškega, zadnjo večerjo; sliko je blagoslovil
škof Kvas leta 1985.
Spominjam se naročila za krono za Marijo in Jezusa
v Sloveniji, ki sem ju osebno prinesel s seboj, skupaj s
Križanim, ki ga je naredil iz gline kartuzijanski pater
v Pleterjah. “ /Pater Ciril A. Božič v knjigi pokojne
Margaret Hatežič 2008/.

Kroni Marije Pomagaj je blagoslovil škof Jožef Kvas
3. novembra1985. Prinesla sta jih Rebeka in Robert Rudolf.
Gospod Vlado Zupančič in p. Ciril Božič sta blagoslovila podobi
Marije Pomagaj in sv. Frančiška Asiškega, 5. maja 1985.

Cesto iz Merrylandsa do Figtreeja sem poznal do
potankosti in z letalsko točnostjo sem pri vsakem
kilometru vedel za prihod v Figtree. Kako lepo se je
razvijal verski, kulturni in družabni utrip občestva!

Slovenska skupnost v Wollongongu se je ob obletnicah redno zahvalila slovenskim duhovnikom, ki
redno prihajajo semkaj od leta 1951. Takrat sta prišla
prva slovenska patra Klavdij Okorn in Beno Korbič
iz Amerike.

Uvedli smo sveto mašo vsako drugo in četrto nedeljo v
mesecu, kar je še danes. V adventnem in postnem času
smo imeli sv. maše ob petkih zvečer, prav tako v maju in
oktobru. Pa še za vse praznike. Vstajenjsko procesijo na
veliko noč sem obhajal trikrat: zjutraj v Merrylandsu,
sredi dneva v Figtreeju, zvečer v Canberri. Nepozabna
mi je bila vsakoletna pot na sveti večer v Figtree, kjer
sem imel ob polnoči polnočnico.

Blagoslov cerkve Vseh svetnikov.
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Pater Valerijan je predlagal in zaživela je navada, da
smo vsako mašo in vse dogajanje kronološko zapisovala
v poseben zvezek. Vedno sva zabeležila tudi obisk. In
zanimivo je verjetno danes pogledati zapiske izpred
25 ali 20 let. /Pater Ciril A. Božič v knjigi Margaret
Hatežič Srebrni jubilej v zavetju vseh svetnikov./

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

40. obletnica kluba Planice, na fotografiji pater Darko,
pater Valerijan, Ivan Rudolf-predsednik kluba in pater Ciril.

Cerkveni pevski zbor zapoje tudi v dvorani ob raznih slovesnostih.

Leto 1983 je bilo za slovenski klub Planica in rojake v Wollongongu
važna prelomnica. Dobili smo cerkev in klub z dvorano. Tamkajšnji
klubski odbor je že nekaj časa načrtoval, kako bi prišli do svojih
prostorov, kjer bi se družili rojaki. Ponudila se je lepa prilika, da je
bila na prodaj anglikanska cerkev vseh svetnikov v Figtreeju. Cerkev
je za anglikanske vernike postala premajhna in so načrtovali novo,
večjo v soseščini. Takratni predsednik Kluba Ivan Rudolf je sklenil:
“Sedaj ali nikoli!” - In kupčija je bila sklenjena.

Dragi pater Valerijan,
ohranili Vas bomo v trajnem spominu. Škoda, da
ni bilo priložnosti, da bi se Vam osebno zahvalili in
pripravili poslovilni dan.

Andrew Žičkar, škof msgr. Peter Ingham, Margaret Hatežič,
pater Valerijan Jenko, pater Darko Žnidaršič

Pevski zbor in pater Valerijan
ob zlati maši, 12.5.2002.

Zelo smo Vam hvaležni za vse kar ste storili za
nas v Wollongongu in Illawari. Kot voditelj slovenske
skupnosti se Vam v imenu vseh rojakov zahvaljujem
za Vašo podporo leta 1983, ko ste nam pripomogli, da
smo se Slovenci v Wollongongu dokopali do lastnih
društvenih prostorov, med katere spada tudi slovenska
cerkev vseh svetnikov v Figtreeju.
Prepričani smo, da so v Ljubljani lepo poskrbeli za
Vas in da Vam bo lepo in prijetno - kljub temu, da
nismo z Vami.
Bog Vas naj ohrani še veliko let. Bodite zdravi in ko
pridemo na dopust v Slovenijo, Vas obiščemo - nasvidenje!

Cerkveni pevski zbor vodi že vsa leta Barica Brodnik, organist je Andrew Žičkar.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Za slovensko skupnost Wollongong
predsednik Ivan Rudolf
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Praznovanje 80. rojstnega dne p. Valerijana v Wollongongu, 8. januarja 2006.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Pater Valerijan je vedno povezal pot z obiskom bolnikov.

Skupnost slovenskih rojakov v Wollongongu pri sv. maši.

P. Valerijan s skupnostjo rojakov v Wollongongu po sv. maši, 11.5.2014.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Škof Kvas je blagoslovil znamenje 2. novembra 1985.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Slovenska skupnost Brisbane

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Prva slovenska maša je bila v South Brisbanu leta
1956, daroval jo je pater Pivko. Plutovi so poznali
duhovnika v tej fari in po maši so mu razložili, da so
Slovenci, do takrat nas je poznal le kot »Jugoslavs«.
Takrat je bil ustanovljen tudi prvi pevski zbor,
ki ga je organiziral organist Stanko Sivec, piše v
svojih spominih Jože Košorok.

Mirko Cuderman z otroci, pater Valerijan Jenko in
provincial pater Polikarp Brolih.

Blagoslovitv društvenega znamenja, oktobra 1985.

Skupina brisbanskih rojakov ob obisku škofa Jožefa Kvasa 1985

100

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Podobica v spomin blagoslovitve zastave leta 1959

Dragi pater Valerijan,
med nami ste bili vedno zelo priljubljeni in Vas zelo
pogrešamo.

Ob torti za 80. rojstni dan p. Valerijana leta 2006, skupina
rojakov na Društvu Planinka, 23.4.2006.

Vedno je v našem društvu zabavno.

Za vsakega ste imeli prijazno besedo in z vsemi ste
bili dobri in prijazni. Za brisbanske rojake ste redno
skrbeli in nas obiskovali - najprej dolga leta v St. Mary's
Church v South Brisbane in potem v društveni dvorani
Planinke, kjer ste maševali in nam govorili o Božjem
nauku.
Kasneje se je vključil tudi Gold Coast - najprej
v cerkvi in nato v dvorani društva LIPA. Slovenska
skupnost v Queenslandu je Vam, pater Valerijan, iskreno
hvaležna za vso skrb, zato Vas imamo v lepem spominu.
Želimo Vam dobrega počutja, obilo dobrega zdravja
in Božjega Blagoslova.
Mirko Cuderman

Pater Valerijan po ponovitvi zlate maše s Cudermanovimi vnuki

Pater Valerijan somašuje s škofom Kvasom
na otoku Bribie Island, pri Visočnikovih /oktober 1985/.

Pater Valerijan na Mount Mee. Na fotografiji pater Ciril
Božič, škof Jožef Kvas, provincial pater Miha Vovk, Anica
Cuderman, pater Valerijan Jenko in Mirko Cuderman.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Pater Valerijan, provincial pater Polikarp Brolih, Eddie,
Vilko in Bernard Cuderman in sestra Mirjam Horvat
na Mt. Coo-tha, 1977.
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Romanje avstralskih Slovencev: procesija h kapelici Marije
Pomagaj v Marian Valley.

Slovenska skupnost v Brisbanu ob blagoslovitvi društvenega znamenja in obisku škofa Kvasa 2. novembra 1985.

Slovenska pesem je zadonela:
v Marijinem svetišču v Marian Valley.

P. Valerijan med Slovenci na Planinki pri Brisbanu, 18.4.2010.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Daritev svete maše v klubu Planinka 2010

Slovenskega festivala v Queenslandu - Kraljičini deželi
so se udeležili Slovenci iz Brisbana, Melbourna, Sydneya,
Canberre in Adelaide.

Slovenska kapelica v Marian Valley.

Slovesna ponovitev biserne maše p. Valerijana v Brisbanu, 7. oktobra 2012.

Skupna slovenska romarska sv. maša v Marian Valley v petek, 5. oktobra 2012.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Zaključek 38. slovenskega - mladinskega koncerta v
Brisbanu, 6. oktobra 2012.
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Canberra - Garran, ACT, cerkev sv. Petra in
Pavla, kjer slovenski rojaki in patri obhajamo sv.
maše v domačem jeziku. Zgrajena je bila leta 1977.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Slovenska skupnost Canberra

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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P. Valerijan je poročil Cvetka Faleža ml. in Marijo Smerdel v
cerkvi sv. Avguština v Farrerju, marca 1979.

Krst Renee Falež v cerkvi sv. Petra in Pavla v Garranu, kjer
so tudi redne slovenske sv. maše.

Slovo patra Alberta Faleža 1976 na letališču. Na fotografiji: p. Valerijan Jenko, Cvetko Falež ml., Marija Osolnik, p. Albert
Falež, misijonar p. Hugo Delčnjak, s. Marija Kadiš in p. Lavrencij Anžel. Spredaj Martin in Brigita Osolnik.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Patri so večkrat prenočevali tudi pri družini Falež. Na sliki p.
Valerijan Jenko, Ada Falež, p. Filip Rupnik in Cvetko Falež.

Pater je obiskal tudi Veleposlaništvo Republike Slovenije v
Canberri. Na fotografiji dr. Drago Ocvirk, Zinka Černe, dr.
Zvone Žigon - odpravnik poslov, Metka Čuk, pater Valerijan.

Dragi pater Valerijan,
v svojem in v imenu članov Slovensko-avstralskega
društva v Canberri se Vam iskreno zahvaljujem za vse,
kar ste nam dobrega storili. Bili ste nam duhovni oče v
mnogih letih. Znali ste nas v naših mladih letih umiriti
in pomagati prebroditi težave, velikokrat ste nam svetovali, kako naprej. Hvala Vam.
Slovenska skupnost v Canberri pred svojim klubom ob obisku škofa Jožefa Kvasa in
provinciala patra Mihaela Vovka 1. decembra 1985.

Sedaj smo vsi skupaj v jeseni življenja, mi in Vi.
Mladost je bila lepa, toda tudi naša in Vaša jesen je!
Želimo Vam prijetno bivanje pod očakom Triglavom,
o katerem smo velikokrat govorili in se spominjali, kako
je bilo. Velikokrat v preteklih letih ste nas obiskali, pa
naj je bilo sonce ali dež, nič Vas ni ustavilo! Tudi mi se
bomo oglasili in Vas obiskali, ko bomo v deželi na sončni
strani Alp, naši, Vaši očetnjavi.
Vse dobro in Bog Vas živi!
Franc Čulek
Predsednik
Slovensko-avstralsko društvo - Canberra

Nadškof dr. Šuštar nas je nagovoril v našem klubu leta 1983. V našem imenu ga je pozdravila predsednica Zinka Černe.
Na fotografiji p. Ciril A. Božič, nadškof dr. Alojzij Šuštar, p. Valerijan Jenko, dr. Ivan Mikula in Zinka Černe.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Slovenski-mladinski koncerti so tradicija tudi v Canberri.

Naša skupnost v cerkvi sv. Petra in Pavla v Garranu s patrom Valerijanom.

Program 39. Slovenskega mladinskega koncerta sta
povezovala Anton Falež in Vivien Falež - Boosz.

Ada in Cvetko Falež sta zakonske obljube obnovila tudi v Merrylandsu (drugi par v sprevodu).

108

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Po tradiciji je v nedeljo po koncertu sv. maša.

Pater Valerijan je vedno užival v dobri glasbi, posebej slovenski na mladinskih koncertih, kjer je mladina pokazala svojo ljubezen do domovine svojih staršev. Na fotografiji koncert leta 2011.

Po koncertu se pater Valerijan rad pogovori z mladimi,
tokrat z Južnimi zvezdami.

Pater Darko redno nastopa na mladinskih koncertih
ob spremljavi Lentija Lenka.

Posebej je zabavno, ko zaigrajo skupaj mladi po srcu in mladi.

Po koncertu je večerja, ki jo pripravijo naše kuharice. V Canberri pa so bile kuharice povabljene tudi na oder in so lepo zapele (2013).

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Slovenska skupnost Newcastle

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Slovo sestre Francke leta 1996.

Sestra Marija, pater Lavrencij, sestra Mirjam, Teja Bavčar, pater Valerijan, Ivo Bavčar na poti v cerkev v Hamiltonu, kjer je
bila sv. maša. Mirjam Stariha, ki je posnela fotografijo, je redno pri sv. maši igrala na orgle.

Obisk škofa msgr. Alojza Urana, poleg članov skupnosti so na fotografiji tudi p. Tone Gorjup,
sestra Francka Žižek in p. Tomaž Menart.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Marija Grosman s sinom in Miklavž /Leon Vogrinčič/.

Slovenska skupnost v Newcastlu ob obisku škofa Krambergerja in provinciala patra Staneta Zoreta leta 2001.
Levo od škofa so Marija Kužnik, Teja in Ivo Bavčar, ki so spremljali slovenske patre, škofe in duhovnike v Newcastle več kot 40 let. Zadnji na desni je p. Stane.

Dragi pater Valerijan,
tudi v Newcastlu Vas zelo pogrešamo.
Pred dolgimi leti ste prišli kot mlad in nasmejan
mladenič prišel med nas in vsa leta z nami delili dobro in
slabo. Spremljali ste naša življenja, bili ste ne samo naš
duhovni voditelj, temveč tudi naš prijatelj in svetovalec.
Vsa leta ste bil steber slovenskega duhovnega, kulturnega in prosvetnega življenja, ne samo v Sydneyu, temveč
po vseh delih Avstralije.
Iskrena hvala, dragi pater, za Vaše delo, skrb,
ljubezen in potrpežljivost.
Ostali boste vedno v našem spominu. Bog povrni!

Slovenska skupnost v Newcastlu ob obisku škofa msgr. Alojza Urana in provinciala p.Staneta Zoreta leta 1998.
Slovenski skupnosti v Newcastlu so se pridružili gostje iz Sydneya.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Maria Grosman
Austral-Slovenian Society
»Tivoli« Newcastle Inc
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Slovenska skupnost v Newcastlu s patrom Valerijanom, oob njem Marija Grosman, spredaj v sredini predsednik SD Tivoli Newcastle g. Ivo Klopčič OAM, zadnja desno Milena Brgoč
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Slovenska skupnost v Newcastlu med gostovanjem Igralske skupine Merrylands.

Pater Darko Žnidaršič nadaljuje 50 in več letno tradicijo
skrbi za rojake v Newcastlu.

Slovenska skupnost ob praznovanju 50-letnice društva Tivoli, leta 2008.

Teja Bavčar, pater Valerijan, Ivo Klopčič in Marija Kužnik.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Igralska družina Merrylands

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Igra “Dve nevesti”, med ostalimi igralci tudi pater Darko Žnidaršič, tretji z desne, leto 2007.

Igra “Vdova Rošlinka”, leto 1995.
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Igra “Davek na samce”, leto 1998.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Igralska družina Merrylands,
našemu patru Valerijanu.

Martha Magajna, pater Valerijan, Mihelca Šušteršič.

Med drugimi dejavnostmi, ki so imele dom
v našem Slovenskem misijonu Merrylands, je
bila Igralska družina Merrylands ena od najbolj
priljubljenih in z njo smo imeli največ veselja.
Veliko let smo pripravljali slovenske drame in komedije,
jih postavljali na oder in z njimi razveselili Slovence
v Sydneyu, Wollongongu, Newcastlu, pa tudi v Melbournu, Brisbanu in Adelaidi.
Veliko prijetnih večerov smo preživeli pri vajah in
čeprav nam ni uspelo, da bi patra Valerijana prepričali,
da bi prevzel kako vlogo v igrah, je bil vedno z nami in
je le redko zamudil kako vajo.
Vedno je sedel v prvi vrsti pri predstavah in ko smo
odhajali z avtobusom na gostovanja v druge kraje, nas
je v ranih jutranjih urah vedno pospremil z blagoslovom in molitvijo k sv. Rafaelu za srečno potovanje.

Igra Zakonci stavkajo.

Ko smo prišli domov, nas je vedno pričakal v
kuhinji ob dvorani s čajem in pecivom ter dobrodošlico, tudi če smo včasih prispeli sredi noči ali v
zgodnjih jutranjih urah. Ustvaril nam je občutek, da
smo po dobro opravljenem delu prišli domov. Zdelo
se nam je, da kot dobri oče ni mogel spati, dokler ni
bila njegova družina na varnem pod domačo streho.
Kako smo bili veseli Vaše skrbi in
nasmeha !

prijaznega

Hvala Vam, pater Valerijan!
Igra “Trije vaški svetniki”, leto 1997.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Za Igralsko družino Merrylands
Martha Magajna, tajnica
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Igralska družina
Merrylands
Po podatkih, ki so na razpolago, in po naših spominih
so se Slovenci v Sydneyu začeli zbirati na zabavnih in
kulturnih prireditvah že v letih 1953-1954. Na prireditvah, kjer so igrali slovensko glasbo, peli in recitirali, se je zbralo tudi do 800 ljudi.
Zadnje obdobje, to je od leta 1986 dalje, predstavlja
Igralska družina Merrylands.
Začetki igralskih družin pri nas segajo v leto 1959.
Tudi p. Odilo Hajnšek, ki je prišel kmalu v Sydney,
je ustanavljal glasbene skupine in igralske družine. Po daljšem premoru je s predstavo »Prisega opolnoči«
režiserka Ivanka Pohlen julija 1986 pričela najbolj
plodno obdobje igralske dejavnosti v Sydneyu. Ivanka
je zbrala veliko število igralcev, statistov in glasbenikov, zraven pa še veliko ljudi, ki so pomagali pripraviti scene, kulise, kostume in vse drugo.

Igre igralske družine Merrylands
Poslednji mož 			
Domen 				
Pri belem konjičku		
Jezični dohtar Petelin		
Martin Krpan 			
Dva prstana 			
Svojeglavček 			
Divji lovec 			
Micki je treba moža 		
Vdova Rošlinka 		
Jurček 				
Trije vaški svetniki 		
Davek na samce 		
Zakonci stavkajo 		
Županova Micka 		
Dve nevesti
		

1986
1987
1988
1990
1991
1991
1992
1994
1994
1995
1996
1997
1998
2003
2005
2007

Dane Brkovec, Mihelca Šušteršič in Martha Magajna.

Konec istega leta, 1986, je vodstvo Igralske družine
prevzel Ivan Koželj, ki je bil odličen režiser in je
skupino nadvse uspešno vodil vse do svoje smrti, 30.
decembra 2005.
V tem času smo uprizorili 16 različnih iger na odru, s
katerimi je Igralska družina nastopala vsakič trikrat na
domačem odru, in tudi v različnih krajih, kjer živijo
večje skupnosti Slovencev: v Melbournu, Wollongongu, Newcastlu, Canberri in celo v Adelaide in v
Brisbanu.

Igra “Divji lovec” leta 1994 in med igralci tudi navdušeni pater Valerijan.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Igra “ Martin Krpan”, leta 1991.

Igra “ Micki je treba moža”, leta 1994.

Igra “ Dva prstana”, leta 1991.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Marija Ovijač, Dane Brkovec,
Martha Magajna in Mihelca Šušteršič.

Tanya Smrdel, Pavle Letnar in Perina Keen.

Brata, režiserja, igralca: Herman in Ivan Koželj.
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Zgodovinski arhiv avstralskih Slovencev je bil ustanovljen
30. aprila 2004
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Zgodovinski arhiv avstralskih Slovencev
HASA NSW
Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Prvih sestankov o ustanovitvi HASA NSW se je udeleževal tudi pater Valerijan.
Na fotografiji Uroš Ergaver, dr. Breda Čebulj - Sajko, p. Valerijan Jenko, Martha Magajna,
Mihelca Šušteršič in Margaret Hatežič

Prvi odbor arhiva HASA NSW

Priprave za razstavo. Na fotografiji Martha Magajna, Olga Lah, Mihelca Šušteršič

Slovesno ustanovno srečanje je bilo 30. aprila 2004.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Prostori arhiva HASA NSW v Misijonu v Merrylandsu

P. Valerijan je leta 2012 obiskal dr. Ota Lutharja,
direktorja ZRC SAZU v Ljubljani

Tanya Pliberšek, članica zveznega avstralskega parlamenta
v prostorih HASA NSW z Mihelco Šušteršič

Dobro desetletje je minilo, odkar smo
formalno ustanovili arhivsko organizacijo HASA
NSW. V ta namen so se v dvorani našega slovenskega misijona v Merrylandsu zbrali predstavniki
vseh slovenskih organizacij v NSW in ACT
in društveni delavci naše slovenske skupnosti.
Gostitelja sestanka p. Valerijan Jenko in p. Filip
Rupnik sta v imenu slovenske cerkve in misijona
sv. Rafaela z navdušenjem podprla idejo o ustanovitvi slovenskih arhivov. Na pobudo in s podporo
ZRC SAZU in Urada Vlade RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu je bila ustanovljena arhivska organizacija HASA NSW. Ustanovni člani
smo s hvaležnostjo sprejeli ponujene in obnovljene
kletne prostore slovenskega misijona za ureditev
arhivov. Uradnim organizacijam iz domovine so
se s hvaležnostjo pridružili posamezniki - dobrotniki in z neštetimi dnevi in urami prostovoljnega
dela uredili prostore in aparature za arhivsko delo.
Začeli smo zbirati zgodovinsko gradivo
naših organizacij in posameznikov in hkrati
posvetili veliko časa in truda posebnim projektom,
ki so označevali pomembne mejnike v slovenski
skupnosti, kot so visoke obletnice organizacij in
pomembnih rojakov, zlata srečanja priseljencev,
pomembni obiski iz domovine in drugo. Že
samo življenje in delo našega p. Valerijana Jenka
lahko samo po sebi predstavlja razvoj slovenske
skupnosti v NSW in drugod. Slovenska cerkev
in misijon v Merrylandsu resnično predstavljata
središče življenja slovenskih priseljencev, kjer

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Marija Grosman, Mihelca Šušteršič in Marta Magajna
so gonilne sile HASA NSW

se že desetletja srečujemo in po svojih močeh
pomagamo ohraniti Božjo besedo v jeziku naših
staršev. Pater Valerijan in številni patri, ki so
mu vsa ta leta pomagali, so nam bili voditelji,
svetovalci in pomočniki v tujem svetu in lahko
rečem, v svojem imenu in v imenu sodelavk in
sodelavcev, da nam je bilo v resnično čast, da smo
lahko zbrali, zapisali in ohranili njihovo zgodovino za kasnejše rodove.
Del tega zbranega gradiva je v tej knjigi,
s katero vam želimo pokazati našo ljubezen in
hvaležnost. Hvala, pater Valerijan, in Bog vas živi!
Martha Magajna,
predsednica HASA NSW
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Prostovoljni delavci HASA NSW so pripravili obširno razstavo ob 20-letnici samostojne Slovenije
v Slovenskem misijonu sv. Rafaela leta 2011. Na fotografiji Marija Grosman, Jeni Brežnik, Zora
Johnson, Alfred Brežnik AM, Mihelca Šušteršič in Martha Magajna, predsednica HASA NSW.

Razstavni panoji. Na fotografiji Marija Grosman, Mihelca Šušteršič in Martha Magajna,
predsednica HASA NSW

Dne 3. maja 2014 smo praznovali 10-letnico našega arhiva v dvorani Slovenskega misijona, kjer redno gostujemo. Slavnostna govornica je bila Tanya Pliberšek, članica zveznega parlamenta Avstralije.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Obisk in prvo srečanje dr. Ota Lutharja iz ZRC SAZU z nami. HASA NSW od vsega začetka sodeluje
s to pomembno ustanovo ZRC SAZU in tam smo naš arhiv tudi prvič predstavili v Sloveniji. Na
fotografiji: Olga Lah, p. Valerijan Jenko, Marta Magajna, p. Darko Žnidaršič, dr. Oto Luthar,
Mihelca Šušteršič, Zora Johnson, Marija Grosman, Alfred Brežnik

Odbor HASA NSW 2014, Tania Smrdel, Peter Krope, Alfred Brežnik, Gary Brown, Perina
Brown, Martha Magajna, Marija Grosman, Zora Johnson , p. Darko Žnidaršič, Ivan Rudolf,
Florjan Auser, Mihelca Šušteršič se je opravičila.

Razstava Avstralski Slovenci za Slovenijo, v
atriju ZRC SAZU v Ljubljani, 26.1.2011

HASA NSW prehaja na sodobno
digitalno obdelavo arhiva od leta 2012

Na obisku v prostorih HASA NSW leta 10. januarja 2012, Na fotografiji: p. Janez Tretjak, p.
Darko Žnidaršič, p. Valerijan Jenko, provincial p. Stane Zore in p. Ciril A. Božič. P. Stane Zore
je sedaj ljubljanski nadškof, p. Janez je letos /2014/ odšel k Bogu,
p. Valerijan pa se je vrnil v Slovenijo.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Slovenskega društvo Sydney je bilo ustanovljeno leta 1957.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Slovensko društvo Sydney

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Prešernov piknik leta 1969. P. Valerijan je daroval sveto mašo na novem prostoru Slovenskega društva Sydney, tako imenovanem “hribčku” v Horsley Parku.

Nov dom Slovenskega društva Sydney so začeli graditi leta
1987 pod vodstvom predsednika Štefana Šerneka.

Blagoslov Slovenskega društva Sydney 23.4.1988.
Na fotografiji Ivan Kmetič, pater Valerijan Jenko,
Štefan Šernek in pater Ciril Božič
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Nova stavba Društva leta 1988.

Slovenska zemlja leta 1998 z balinišči, otroškimi in
teniškimi igrišči.

Dvorano Slovenskega društva Sydney je blagoslovil nadškof msgr. dr. Alojzij Ambrožič iz Toronta.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Spoštovani pater Valerijan Jenko,
upamo, da ste v redu in da Vam je zdravje še naklonjeno. Člani Slovenskega društva Sydney Vas prav iz
srca pozdravljamo in se Vam zahvaljujemo za vse, kar
ste storili za nas in našo skupnost, za Slovensko društvo
v Sydneyu.
Upamo, da se dobro držite. Želimo Vam še mnogo
zdravih let. Zelo vas pogrešamo.
Izgubil sem na nek način tudi sodelavca, saj sva
se oba trudila za slovensko skupnost v Sydneyu. Vi ste
zgradili cerkev in dvorano, jaz pa Društvo, in še zmeraj
delamo. Prav zdaj gradimo novo restavracijo.
Ostanite povezani z nami. Lep pozdrav od nas vseh
članov Slovenskega društva Sydney.
Zbogom. Bog Vas varuj,
Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik na igrišču leta 1998. Igrišča je blagoslovil pater Valerijan.
Na fotografiji v spremstvu Jožeta Laha in Aljaža Gosnarja, odpravnika poslov na veleposlaništvu RS.

Štefan Šernek,
predsednik SD Sydney

Slovesnosti na Slovenskem društvu Sydney so vedno odlično obiskane, med gosti so pomembne osebnosti in tudi p. Valerijan./leto 2004/

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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15. obletnica samostojne Slovenske države Slovenije pri
Slovenskem društvu Sydney 24. junija 2006

Odlomek iz govora častnega generalnega konzula Alfreda Brežnika

»Najprej bi se želel zahvaliti odboru Slovenskega društva Sydney, ki mi je
dodelil to častno nalogo, da ob 15. obletnici samostojne slovenske države
odkrijem to znamenje, postavljeno v čast Mariji Pomagaj, zavetnici Slovencev,
in v spomin vsem, ki so darovali svoja življenja za blagor domovine.
Zahvala gre tudi rojakinjam in rojakom iz Sydneya in okolice, ki so omogočili postavitev tega znamenja s svojimi darovi, in pa, seveda, Slovenskemu
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društvu Sydney, ki je dalo na razpolago ta košček zemljišča za gradnjo kapelice - tukaj v Prešernovem parku, v soseščini Črtomirja in Bogomile. Kip,
ki ga je iz kamna izklesal in društvu daroval pokojni g. Ljenko Urbančič in
predstavlja Slovence iz davnih časov prve slovenske, Samove države.
Upam, da se bomo s pomočjo naše zavetnice Marije Pomagaj še dolgo družili
na tem slovenskem koščku petega kontinenta, prihajali pred njeno podobo
skupno ali posamič, se spominjali svojih korenin in potomstva.«

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Sveta maša za domovino na Slovenskem društvu Sydney, 22. junija 2014.

Molitev za domovino in blagoslov zastav, 26. junija 2011.

Slovesno praznovanje vstopa Slovenije v Evropsko skupnost, 1. maja 2004.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Slovenski klub Triglav je bil ustanovljen leta 1971.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Klub Triglav

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar med narodnimi nošami, na dan blagoslova.
Blagoslov novega kluba leta 1983

Blagoslov novega kluba. Na fotografiji Karlo Samsa, pater Valerijan,
nadškof dr. Alojzij Šuštar, pater Ciril Božič in člani Kluba Triglav
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Članek iz časopisa Triglav

Dragi pater Valerijan Jenko.
V nekaj več kot 40 letih, ki smo jih preživeli
skupaj in si vsak na svoj način prizadevali za dobrobit
slovenske skupnosti, se je med slovensko cerkvijo sv.
Rafaela v Merrylandsu, ki ste jo vodili vrsto let, in
Klubom Triglav Sydney spletlo pristno prijateljstvo in
globoko spoštovanje. Z Vašo blago naravo in s trdnim
karakterjem ste nam kot osebnost in duhovnik stali ob
strani v srečnih in težkih trenutkih, skratka, za nas v
tujini ste bili naš človek, naš Očak, naš pater Valerijan.

Zemljo za Klub Triglav je blagoslovil ljubljanski pomožni škof dr. Stanislav Lenič januarja 1973.

Odlomek iz Triglav časopisa 11. decembra 1982

Pred spomenikom Ivana Cankarja.
Na fotografiji: Jože Čuješ, Martha Smuk (Magajna ), Karlo
Samsa, pater Valerijan Jenko, Sofija Šajn, pater Polikarp
Brolih, Peter Krope, Lojze Moge, Marija Verko,
Ivica Krope, Mariza Ličan, leta 1977

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Na Triglavu se bomo do konca dni spominjali
pomembnih prelomnic ali dogodkov, kot so blagoslov
triglavske zemlje, ki sta ga skupaj s škofom Stanislavom
Leničem opravila januarja 1973. Samo deset let kasneje,
31. januarja 1983, ste spremljali nadškofa dr. Alojzija
Šuštarja, ki je v prisotnosti otrok in večjega števila članov
blagoslovil novozgrajeni Klub Triglav.
Hvaležni vam bomo tudi za darovane molitve
pred Cankarjevim spomenikom ob pomembnem prazniku
ANZAC, ko se poklonimo žrtvam preteklih vojn in nasilja.
Pogrešali bomo, pravzaprav jih že, vaše obiske ko je ob
kosilu in tu in tam kaksnem kozarčku stekla beseda o
vsemogočem. To so bili zares posebni, enkratni in nepozabni trenutki.
Zavedamo se, da je beseda “ hvala” vse premalo
za vaše plodno in nesebično delo, ki ste ga opravljali in
opravili dosledno in častno vse do dneva slovesa, do katerega je nekega dne po Božji volji moralo priti, pa če še
tako zaboli.
Dragi pater, v svojem imenu in v imenu članov
Kluba Triglav vam iz srca želimo najlepšo jesen vašega
življenja, da bi bila zdrava in brezskrbna, predvsem pa
prijazna do vsega, kar vam srce poželi.
Imejte se lepo med svojimi domačimi in v
objemu svoje rojstne domovine.
Peter Krope,
Predsednik Kluba Triglav
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V Klubu Triglav vsako leto za dan državnosti Republike Slovenije podelimo priznanja
slovenske skupnosti najbolj delovnim članom. Pater Valerijan je bil pogosto pooblaščen, da
je podelil priznanja zaslužnim članom skupnosti za delo v slovenski cerkvi in misijonu sv.
Rafaela v Sydneyu - Merrylandsu.
Jože Košorok, Ivanka Žele in Marija Matešič, Paula Fabijan, Elizabeta Kociper, Saša Lajovic,
Marija in Vinko Ovijač, Sonja Fišer, p. Valerijan Jenko, Danica Petrič, Milka Stanič,
Teja in Ivo Bavčar, Kristina Car

Ivo in Teja Bavčar

Mihelca Šušteršič in Kristina Car

Paula Fabjan in predstavnik Triglava

Jože Košorok in pater Valerijan

Ivanka Žele in Mihelca Šušteršič

Pater Valerijan in Marija Matešič

Triglavski pevski zbor pod vodstvom sestre Francke Žižek ob odkritju
Cankarjevega spomenika

Triglavski pevski zbor se je pod vodstvom sestre Francke Žižek na koncu pridružil
cerkvenemu pevskemu zboru pri Sv. Rafaelu v Merrylandsu.

138

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Vsakoletna slovesnost na “Anzac day” , ko se pri spomeniku Ivana Cankarja s pesmijo in z molitvami spomnimo na padle vseh narodov, ki so žrtvovali življenje za pravico in svobodo.

Pater Valerijan sprejema finančno podporo Kluba Triglav za Slomškovo šolo in revijo Misli,
vsakoletno darilo Kluba Triglav za ohranjanje slovenske kulture in jezika.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Pater Valerijan s slovensko zastavo.
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Pater Valerijan za Slovenijo,
daleč od Slovenije
Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Napis Slovenija, Marija Pomagaj z Brezij in slovenska
narodne noše, simboli na vseh prireditvah ali romanjih.

Folklorna skupina Misijona Merrylands, ki jo je vodil Ivan Koželj.
Ljuba Vrtovec je leta 1987 organizirala v Klubu Triglav šolo za ljudske plese. Člani skupine so bili: Jožica Modrijančič, Mark
Slatinšek, Gail Twrdy, Kristina Berginc (Šuber), Walter Šuber, Peter Šarkan, Lolita Žižek, Denis Cesar, Jenny Stariha, Martin
Bleesing, Danica Šajn, Damijan Fortuna, Lidia Gal, Frank Brian, Carmen Kalc, Mariane Kos, Lojze Kmetič in mnogi drugi.

Slomškova šola je nesporno odigrala pomembno vlogo pri ohranjanju Slovenstva, sestra Francka na fotografiji skrajno desno je odigrala v tem veliko vlogo.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Nastop na Slovenskem mladinskem koncertu 2003

Podelitev priznanja za nastop

Nastop otrok Slomškove šole na 32. slovenskem - mladinskem koncertu v Sydneyu - Merrylandsu, 30. septembra 2006.

Maturantje srednje šole

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Ohranjanje slovenstva in Slovenije je pri frančiškanskih bratih tradicija. Na nobeni od procesij, romanj ali
zborovanj v Avstraliji se ni nikdar pojavil drug napis kot
Slovenija. Patri so vedno in še vedno dajejo zgled za ohranitev vsega, kar je slovensko.
Pater Valerijan je nadaljeval tradicijo predhodnikov in se vključeval v društva, šolske odbore in organizacije za podporo samostojne države Slovenije, podpiral je
vse oblike ohranjanja slovenskega jezika, pa naj je bilo to v
tisku, radiu ali drugod. Pater je pisal članke ne le za v revijo
Misli, ampak tudi za ostale avstralske in slovenske časopise,
oglašal se je na radijskih valovih radia 2EA.
Slovenski jezik in šolstvo, od Slomškove šole,
srednješolskega izobraževanja v Bankstownu, do Univerze
Macquarie, kultura, pesem, ohranjanje slovenskeh tradicionalnih običajev, vse to je vedno spremljalo in bogatilo
pastoralno delo. Sobratje insestre so patru Valerijanu tudi
pri tem veliko pomagali.
Na prireditvah v dvorani so nastopali tako otroci
kot maturanti, igralci Igralske družine Merrylands ter
skupine in posamezniki iz Slovenije. V nekaj letih se je
zvrstila res pestra družba nastopajočih.
Patrova tiha želja za samostojno Slovenijo se je
uresničila in Slovenija je postala samostojna 26. junija 1991.
Z velikim ponosom je dvignil prvo slovensko
zastavo, ki je bila prinešena v Avstralijo. Veliko delo je
opravljal pater Valerijan za Slovenijo daleč od Slovenije.
Patri frančiškani bodo njegovo začeto delo nadaljevali, to pot je vrsta na patru Darku Žnidaršiču, toda
veliko težje, saj je avstralska Slovenija v razcvetu.
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Slovenske radijske oddaje so bile vsako nedeljo in torek od 20. julija 1975. Verski del programa so izvajali: pater Valerijan
Jenko, pater Ciril Božič, pater Lovrenc Anžel, sestra Mirjam Horvat, sestra Marija Kadiš, sestra Francka Žižek. Na
fotografiji: pater Ciril, Mirjam Sušnik, Mariza Ličan, Peter in Ivica Krope in Jože Čuješ.

Za 20 letnico radia, tokrat se je imenoval v SBS /Special Broadcasting Services/, je Marija Košorok spekla torto.
Na fotografiji: predstavnik SBS, Lojze Košorok, Mark Stare,Metka Čuk, Peter Krope, p. Valerijan Jenko, Toni Gržina, Vid
Stariha, Olja Bojar, Alfred Brežnik, Martha Magajna, Emil Kukovec, Irena Stariha, Lojze Magajna Spredaj: Marija Košorok,
Eleonora White, Mariza Ličan in Ivan Kobal
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Tania Smrdel je po smrti Marize Ličan prevzela odgovorno
nalogo vodenja slovenskih oddaj v Sydneyu, ki so sedaj
enkrat tedensko na digitalnih valovih in internetu.
V Mebournu, pa je to nalogo prevzel Lenti Lenko.
Od množice napovedovalcev v preteklih letih sta ostala le
še dva. Napovedovalci ali uredniki od leta 1975 so bili: Jože
Čuješ, Milena in Miran Špicer, Boro Šedelbauer, Miriam
Jakšetič, Lynette Šedelbauer, Mariza in Milan Ličan, Anica in
Frank Stare, Ivica in Peter Krope, Danica in Jože Petrič, Liza
Reja, Angela Mikuletič, Miriam Sušnik.

Ob peti obletnici časopisa Glas Slovenije, se je z razstavo
uspešnih Slovencev in slikarja Gasparija predstavil v
dvorani misijona dr. Edi Gobec iz Amerike in Marjan
Marinšek, iz Slovenije, z Gasparijevimi razglednicami in s
svojim ansamblom na citrah.

Pater Valerijan se je udeležil tudi prve Avstralske slovenske konference v Klubu Triglav, kjer so se zbrali delegati iz celotne Avstralije, 28. julija 1990, in daroval sv. mašo za Slovenijo.
Na fotografiji za govorniškim odrom p. Valerijan Jenko. Od leve: Cvetko Falež, Dušan Lajovic, Alfred Brežnik, Simon Špacapan, Vida Kodre.

Volitve v odbor Slovenske izseljenske matice 26. maja 1991, so bile v prostorih misijona v
Merrylandsu izvoljen je bil Cvetko Falež. Na fotografiji: Ljenko Urbančič, Marija Rede, Mihelca
Šušteršič, pater Valerijan Jenko, Marija Senčar, Marija Košorok, Marijan Cesar, Lojze Košorok

Jože Pučnik na obisku v
Sydneyu leta 1991. Na
fotografiji pater Valerijan
Jenko, Jože Pučnik in Alfred
Brežnik ob sprejemu.

Sestanek Slovenskega narodnega sveta NSW v klubu Triglav 16. julija 1990.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Demonstracije so bile 27. junija 1991

Sprejem Alfreda Brežnika, ki je sodeloval na Slovenskem kongresu v Sloveniji, 4. julija 1991 na sydneyskem letališču.

Cvetko Falež, p. Valerijan Jenko, Lojze Magajna, Alfred
Brežnik, Virgilij Ferfolja na sprejemu v NSW Parlamentu.
na sprejemu v NSW Parlamentu

4. julija 1991 je Alfred Brežnik prinesel v Avstralijo prvo
slovensko zastavo. Pater Valerijan Jenko jo je ponosno
dvignil, to je bil patrov velik dan. Na fotografiji Alfred
Brežnik, pater Valerijan, Dušan Bakija, Jeni Brežnik.
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5. julija 1992 je Merrylands obiskal takratni zunanji
minister Dimitrij Rupel. Na fotografiji pater Valerijan,
sestra Hilarija Šanc, Dimitrij Rupel, sestra Francka Žižek.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Pater Valerijan za govorniškim odrom 20 let kasneje, 2011

Slovenski misijon Sydney - Merrylands in Arhivska organizacija HASA NSW
sta skupaj pripravila proslavo ob dvajseti obletnici samostojne Republike Slovenije. Kulturni
program prazničnega večera je obsegal veliko
razstavo »Naša pot v samostojno Slovenijo«, ki
so jo pripravile članice HASA NSW, predstavitev
knjige Drage Gelt OAM »Od sanj do resničnosti«
in ogled filma »Doprinos Avstralskih Slovencev
za samostojno Slovenijo, ki ga je pripravil Florjan
Auser iz Slovenian Media House.

Na sprejemu v Paramentu NSW ob praznovanju državnosti 23. junija 2011, ki ga je organiziral častni generalni konzul
Republike Slovenije Alfred Brežnik AM. Na fotografiji: Erin Brežnik, Alfred Brežnik, Fredi Brežnik, Jeni Brežnik,
pater Valerijan Jenko OFM OAM, Caroline Brežnik in pater Ciril Božič OFM OAM

Program je vodila Olga Lah, ki je tudi
pomagala pripraviti in postaviti razstavo. Navzoče
goste so pozdravili predstojnik Slovenskega misijona p. Darko Žnidaršič in predsednica HASA
NSW Martha Magajna, pokrovitelj in sponzor
prireditve častni generalni konzul Republike
Slovenije Alfred Brežnik, novi veleposlanik Republike Slovenije v Avstraliji dr. Milan Balažic in g.
Tony Issa MP, Member for Granville.

G. Brežnik je podaril patrom, predstavnikom slovenskih organizacij in društev novo knjigo Od sanj do resničnosti.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Pater Darko Žnidaršič OFM
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PATER DARKO ŽNIDARŠIČ
V AVSTRALIJI
Pater Darko Žnidaršič je bil rojen 23.
septembra 1967 v Kranju v Sloveniji, v družini
Alojza in Magdalene Žnidaršič. Oče je bil po poklicu
kovač, zaposlen je bil v tovarni kos in srpov TOKOS
v Tržiču. Mati Magdalena, doma iz Adlešič v Beli
krajini, je bila zaposlena v tržiški predilnici. Darko
ima še starejšo sestro Janjo, ki je poročena v Kranju.
Pater Darko je obiskoval šolo in verouk v
Tržiču. Od petega razreda dalje je bil ministrant v
župniji. Že zgodaj se je začel zanimati za duhovniški
poklic. Po končani osnovni šoli je kot gojenec Serafinskega kolegija obiskoval srednjo ekonomsko šolo
v Šolskem centru Rudolfa Maistra v Kamniku. Eno
leto je služil vojaški rok v Požarevcu v Srbiji, nato je
vstopil k frančiškanom, pri katerih je bil že večkrat
na duhovnih vajah. Nadaljeval je študij na Teološki
fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1993 diplomiral. Naslednje leto, 29. junija 1994, je bil posvečen
v mašnika v ljubljanski stolnici (katedrali) sv. Nikolaja in 10. julija 1994 daroval novo mašo v Tržiču.
Njegova mati ni dočakala nove maše; dva meseca prej
jo je Bog poklical k sebi.
Kot kaplan je služboval tri leta pri Sv. Lenartu
v Novem mestu (1994-1997), nato štiri leta na Brezjah
kot pomočnik in katehet (1997-2001), obenem je
pomagal in nadomeščal še v drugih župnijah. Obiskal
je že naše izseljence v Ameriki (1991), novembra in
decembra 2000 pa je prvič prišel Avstralijo in takrat
so ga naši patri in rojaki že navduševali, naj pride sem.
Vedno se je zanimal za Slovence v svetu in za razmere
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v izseljenskih župnijah in skupnostih, ki so precej
drugačne, kot so v župnijah doma. - Štiri leta je bil
župnik v Mošnjah na Gorenjskem (2001-2005). Ko
je bilo odločeno, da bo šel v Avstralijo, je bil nastavljen k Novi Štifti pri Ribnici, kjer je nadomeščal in
pričakal p. Filipa, ki je bil nastavljen tja po prihodu iz
Avstralije.
P. Darko je prispel v Avstralijo 17. novembra
2005. Slovensko verno občestvo ga je pričakalo in
pozdravilo s cvetjem in veseljem na sydneyskem letališču. Na začetku se ni lahko privaditi na drugačne
razmere v izseljeništvu, kjer duhovnik nima samo
verskih ali duhovniških dolžnosti, ampak je tudi
družinski svetovalec in pomočnik in ljudje se pogosto
oglasijo in prosijo za pomoč, v neštetih problemih
vsakdanjega življenja. Pogosto morajo patri pomagati izpolnjevati različne obrazce in račune. Povezujejo se seveda z drugimi župnijami in skupnostmi,
včasih obhajajo bogoslužja tudi zanje ali v krajevnih
župnijah, če so naprošeni in če morejo ustreči. Spreminjajo se potrebe slovenskega občestva. Tako je bilo
včasih pri nas veliko porok in krstov, v današnjih
časih pa je vse več obiskov bolnikov in ostarelih ter
pogrebov in slovensko pokopališče se polni. Seveda
patroma pomagajo redni sodelavci, člani Pastoralnega
sveta in drugi Slovenci , ki že dolgo opravljajo delo v
Verskem Središču – slovenskem misijonu in cerkvi in
skrbijo, da bo vse potekalo v redu.
Naša župnija daleč sega. Poleg slovenskih
naselij v štirimiljonskem mestu Sydney in v okolici
patra iz Sydneya - Merrylandsa skrbita tudi za službe
božje in pastoralno delo v Wollongongu, Canberri,
Newcastlu, včasih pa gresta še v bolj oddaljene kraje,

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

v Queensland in enkrat letno v Perth. Tako je pater
Darko v sorazmerno kratkem času obiskal in spoznal
več Avstralije, kot so jo nekateri naši naseljenci videli v
petdesetih letih življenja tukaj. Vključil se je v številne
naše dejavnosti, kot so igralska družina, pevski zbor,
arhivska organizacija HASA NSW, sodeloval je pri
organizaciji naših vsakoletnih slovenskih - mladinskih koncertov in na njih tudi nastopal. V zadnjih
letih, kar smo skupaj, smo pripravljali in obhajali
razne slovesnosti, obletnice naših cerkva in slovenskih organizacij, leta 2008 Svetovni dan mladih v
Sydneyu, obiskali so nas predstavniki delegacij iz
Republike Slovenije in cerkveni dostojanstveniki.
Prva leta sta si pater Darko in pater Valerijan
delila naloge doma in se menjavala za obiske in bogoslužja v vseh krajih, ponekod še danes. V zadnjih letih
se njegovo breme povečalo, pozna se tudi, da se je v
naši cerkvenem občestvu občutno zmanjšalo število
prostovoljnih pomočnikov zaradi bolezni, starosti,
slabega zdravja ali celo smrti, ki je pustila za seboj
praznine, ki se ne dajo zapolniti.
Pater Darko redno vzdržuje stike z obema
slovenskima organizacijama v Sydneyu, Slovenskim
Društvom Sydney in Klubom Triglav, prav tako s
Slovenskim društvom Planica v Wollongongu, kjer
opravlja službo božjo v naši cerkvi Vseh svetih, s
Slovenskim-avstralskim klubom Triglav v Canberri in
s slovenskima Kluboma Lipa Gold Coast in Planinka
pri Brisbanu. Včasih je šel tudi nadomeščat patre v
drugih mestih, kadar je bila potreba, saj je zaradi
pomanjkanja slovenskih duhovnikov zelo težko dobiti
pomoč ali zamenjavo iz domovine. Pater Darko je
pokazal veliko skrb in razumevanje za probleme naših

Pater Darko Žnidaršič OFM,
je prispel v Avstralijo
17. novembra 2005
in je predstojnik
Misijona v Merrylandsu

Slovesen sprejem p. Darka Žnidaršiča na sydneyskem letališču.

ljudi. S pridnim delom in skrbjo je postal spoštovan
in priljubljen med slovenskimi rojaki in prijatelji.
V zadnjem letu smo temeljito prenovili
prostore v našem verskem središču – misijonu. Prenovili in preuredili smo stanovanja obeh patrov, pisarno
in delovne prostore, da bo življenje in delo tukaj zdaj

olajšano. Dela smo opravili s finančno podporo slovenskih organizacij in posameznih darežljivih rojakov in s
prostovoljnim delom. Upamo in želimo, da bo tudi to
pomagalo p. Valerijanu in spodbudilo patra Darka, da
bo še z večjim veseljem in še dolgo ostal med nami.
Martha Magajna (Rafael 2/2013, 16-17)
Sprejem na letališču

Torta za dobrodošlico, 20. novembra 2005. Od leve: Ivo Bavčar, p. Valerijan Jenko, Teja Bavčar, Ivanka Žele,
p. Darko Žnidaršič, Marija Kužnik in Sonja Fisher.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Prejem avstralskega državljanstva, 24. junija 2008.
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Ivo in Teja Bavčar

Žegnanje in obnova zakonskih obljub stebrov naše skupnosti.

Henry in Mirjam Stariha

Romanje na Mt. Schoenstatt - Mulgoa, maj 2008.
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Generacije ostajajo in nadaljujejo delo skupnosti

Ohranjanje slovenskih verskih običajev in tradicije je poslanstvo, ki ga nadaljuje pater Darko Žnidaršič

Priprave na veliko slovesnost

Vstop v božji hram

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Po sv. maši v Marian Valley, QLD.
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Škof msgr. dr. Anthony Fisher OP je vodil slovesno bogoslužje ob
40. obletnici blagoslova cerkve sv. Rafaela, 13. oktobra 2013.

Obisk mag. Toneta Vriska, župnika iz Črne na Koroškem in (izredna) sv. maša v cerkvi sv. Petra in Pavla
v Canberri, 1. februarja 2009

Sv. maša v Newcastlu - Hamiltonu v katedrali Srca Jezusovega ob 50. obletnici prve slovenske sv. maše v Newcastlu, 30. julija 2006.
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Božična sv. maša na Planinki pri Brisbanu.

ČETRT STOLETJA
Dragi p. Valerijan,
bilo je na pragu poletja, pred četrt stoletja, ko sva
se spoznala v Ljubljani pri frančiškanih na hodniku
pri stari uri, junija 1989. Beseda je dala besedo,
poznanstvo obudilo poznanstvo, saj so o Vas pripovedovali sosedje pri nas doma v Tržiču. Kar kmalu
ste me vprašali, kdaj pridem v Avstralijo. »Kaj pa jaz
vem,« sem dejal, saj si takrat še nisem predstavljal,
da bom šel kdaj dol. V dar ste mi dali zeleno torbico
z zadrgo in žepki za ime, ki jo hranim še danes.
Kasneje smo se srečali še nekajkrat. Pater Ciril nas
je redno prišel pogledat semeniščnike in bogoslovce,
nam povedal marsikaj zanimivega in kasneje postal
naš magister v Ljubljani. P. Tone je bil pomočnik
prejšnjega magistra. p. Bazilij pa je po dolgem času
prišel domov v demokratični slovenski pomladi 1990
in pozvonil pri naših vratih, rekoč: »Jaz sem 'ta mlad'
in grem med 'ta mlade'.« Kar trije bogoslovci smo
mu šli takrat odpret in obrestovalo se nam je, saj smo
preživeli veliko lepih trenutkov skupaj. Ko smo po
jutranji molitvi odhajali na predavanja, nam je p.
Bazilij nekoč dejal: »Fantje, ko boste postali duhov-

niki, prosim vas, mislite tudi na Avstralijo.« - Vsak od
vas je vtisnil svoj pečat in pripravljal pot. Hvala Vam!
Leta so tekla, naša obzorja in poznanstva so se
širila, naše vezi so se še okrepile, zlasti tedaj, ko sem bil
na Brezjah in kasneje župnik v Mošnjah. P. Ciril je
bil naš gvardijan in rektor bazilike Marije Pomagaj in
ostajal povezan z Avstralijo, posnel pogovor ali oddajo
za radio SBS. Marija Pomagaj na Brezjah nas kot
dobra Mati vedno pričaka, njeno podobo smo ponesli
v svet, z njo v srcu se vračamo pod rodni krov in vse
poti vodijo v njeno narodno svetišče. Za nekaj dni ste
prišli na Brezje tudi Vi in v svetem letu 2000 je prišel
milostni trenutek, ko sem šel prvič pogledat Avstralijo
za pet tednov, spoznal ta naš Gospodov vinograd in
utrip v njem in se mu po skoraj petih letih pridružil.
Vedel sem, da ste v mnogih letih ustvarili dragoceno
dediščino, ki sem jo imel priložnost spoznati in občudovati in nas sedaj zavezuje, hkrati pa ste dolgo iskali
sobrata, ki bi nadaljeval to poslanstvo in Vas nasledil.
Čeprav sem že poznal novi svet in ljudi, je bila
odločitev za Avstraljo težka, ponagajalo mi je tudi
zdravje. Toda z Vami sem spet začutil, kako nekaj
velikega je, da kot bratje drug drugega spodbujamo, si
zaupamo, popihamo žulje in si zdravimo rane, znova

začutimo ali obudimo moč molitve in vztrajnosti in
gremo do konca. V vseh letih duhovniškega služenja
in še enem srečanju z Abrahamom v Avstraliji ste
tolikokrat odprli srce Jezusovemu Srcu in Marijinemu
Srcu, položili vanj, kar je težilo Vas in nas. Hkrati ste
povabili naše ljudi, naj pridejo pomagat, naj molijo
»za zadevo«, sporočijo za bolne, ostarele, potrebne, in
Gospod nam je pomagal. Ko sem pred devetimi leti
prišel za Vašega naslednika, ste velikodušno pomagali,
pripravili vse potrebno za bogoslužje in druge stvari.
Skupaj sva molila, veliko sva se pogovarjala, šla na
obiske, tudi v daljnje kraje, prav dopolnjevala sva se v
pastorali, da je drugi poskrbel, če prvi ni mogel, naj bo
to bogoslužje, pisarna, spovednica, priprava na zakramente, za obisk bolnikov pa ste kar sami spomnili,
kje naju Jezus čaka. Pa še vseeno gre kaj navzkriž.
Kakšen mir in kakšna moč in tisti nasmeh kot vabilo,
da položimo svoje križe in skrbi v Gospodovo Srce
in Marijno brezmadežno Srce. Marija Pomagaj je z
nami tudi tukaj!
Leto Gospodovo 2014, ki se izteka, je bilo leto
velike odločitve in velike spremembe za Vas. Težko
smo sprejeli, Vi, jaz, mi vsi, vendar vemo, da naši
sobratje frančiškani dobro skrbijo za Vas in Vi zanje
in Vaše pričevanje bo še koga obogatelo. Mi pa obljubljamo, da bomo povezani z Vami, saj zimzeleno
drevo kljubuje viharju, naša vera, upanje in ljubezen
pa premagajo svet.
P. Valerijan, hvala Vam za vse in imejte se lepo - s
sv. Rafaelom, ki za Vas naprej skrbel bo!
p. Darko Žnidaršič OFM,
Merrylands, 16. decembra 2014

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Pater Ciril in pater David sta izročila patru Valerijanu
medalje v Ljubljani 18.11.2014

156

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Priznanja patra Valerijana Jenka
OFM OAM
Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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P. Valerijan Jenko OFM z medaljo OAM

Guverner New South Walesa Gordon Jacob Samuels je izročil priznanje patru Valerijanu v prostorih
Government House v Sydneyu

Medal of the Order of Australia
In the Australian honours system appointments
to the Order of Australia confer recognition
for outstanding achievement and service. The
Medal of the Order of Australia is awarded
for service worthy of particular recognition.
Recipients of the Order of Australia are from
many fields of endeavour and all walks of life.

“Na zdravje” z Dušanom Lajovicem po prejemu medalje
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The Order of Australia is the pre-eminent way
Australians recognise the achievements and
service of their fellow citizens.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Except for Knights and Dames, nominations for
awards in the General Division of the Order of
Australia come directly from the community.
Once a nomination is submitted, the
Australian Honours and Awards Secretariat
at Government House in Canberra conducts
further research and contacts referees.
Nominations are considered by the Council
of the Order of Australia which makes
recommendations direct to the GovernorGeneral. Appointments in the Order of
Australia are not made posthumously.

Order of Australia Medal
26. januar 2000

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Sprejem pri predsedniku Republike Slovenije Milanu Kučanu. Na fotografiji provincial p. Stane Zore,
danes ljubljanski nadškof in metropolit, predsednik Milan Kučan in pater Valerijan Jenko.

Predsednik Milan Kučan izroča p. Valerijanu odlikovanje:
Častni znak svobode Republike Slovenije.

Slovesnosti se je udeležila tudi družina Pliberšek. Na fotografiji pokojni Jože Pliberšek,
Milan Kučan, Rozi Pliberšek, pater Valerijan Jenko in Tanja Pliberšek, podpredsednica
opozicije v avstralskem zveznem parlamentu od leta 2013
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Častni znak svobode
Republike Slovenije
za dolgoletno zaslužno delovanje
med Slovenci v Avstraliji,
20.12.2001

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Zlata maša patra Valerijana,
19.5.2002

Milka Stanič je izročila zlatomašniku p. Valerijanu
mašni plašč, darilo naše skupnosti.

Pater Ciril je pokazal darilo zlatomašniku mašni plašč in albo - vsem navzočim v cerkvi.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Apostolski blagoslov
svetih očetov

Pater Ciril A. Božič OFM OAM, je med mašo izročil patru
Valerijanu OFM OAM, apostolski blagoslov
svetega očeta Janeza Pavla II.

Papež Benedikt XVI. je podelil apostolski blagoslov leta 2008
ob obletnicah naših cerkva v Avstraliji.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

163

Obletnice

piše Martha Magajna

V naši skupnosti se kar vrstijo obletnice
in pomembni datumi in med njimi je
prav gotovo eden od najpomembnejših
dogodkov 40-letnica blagoslova cerkve
sv. Rafaela v Merrylandsu, saj si kar ne
moremo predstavljati, kakšno bi bilo naše
življenje, če ne bi imeli tega pomembnega
središča našega duhovnega in kulturnega življenja v tujem svetu. Koliko dela,
truda in tudi koliko denarnih prispevkov
so žrtvovali naši izseljenci, da bi ustvarili to naše versko in družinsko središče,
koliko trdnih vezi ljubezni in ponosa se
je razpredlo iz tega središča in povezovalo naše izseljence v slovensko skupnost.
Z globoko hvaležnostjo se zahvaljujemo
vsem, ki so pripomogli h gradnji in vzdrževanju tega središča, vsem, ki se jim lahko
še danes osebno zahvalimo, pa tudi vsem,
ki jih je čas že prehitel. Poleg direktnega
pobudnika gradnje cerkve, patra Valerijana, ne smemo pozabiti tudi vseh ostalih
duhovnikov, ki so že prej ali pa potem
skupaj s patrom Valerijanom orali ledino,
da bi dobro seme padlo na plodna tla, na
vse, ki so darovali leta svojega življenja, da
so vzdrževali in utrdili našo cerkev, skrbeli
za šole, radio, pevske zbore, folklorno
skupino, igralsko družino, organizirali
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Odpravnik poslov Veleposlaništva RS g. Gregor Kozovinc je izročil priznanja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu
za dolgotrajno delo za slovensko skupnost patru Valerijanu Jenku OFM OAM, organistki Milki Stanič,
dolgoletni delavki v Igralski družinah, Mihelci Šušteršič in pa Igralski družini Merrylands,
priznanje je sprejel predsednik Igralske družine pater Darko Žnidaršič.

romanja, koncerte, srečanja, skrbeli za
bolne in uboge in pomagali povsod,
kjer je bilo potrebno. Cerkev niso samo
zidovi, so ljudje, družine, otroci in vsi, ki
se zbirajo okoli cerkve. Bog vam poplačaj
vsem, ki ste zgradili in ki še danes podpirate streho tega našega doma! Ob proslavi
Pater Valerijan Jenko OFM OAM

40- letnice je arhivska organizacija HASA
NSW pripravila slikovno razstavo zgodovine gradnje našega verskega središča in
priznanja vsem, ki so pri tej gradnji sodelovali. /Misli januarFebruar 2010/

Ob 40. obletnici delovanja
misijona sv Rafaela,
za 40-letno duhovno oskrbo
avstralskih Slovencev

Odpravnik poslov Veleposlaništva RS g. Gregor Kozovinc je
izročil priznanje Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu patru Valerijanu Jenku OFM, OAM za dolgoletno
delo v slovenski skupnosti.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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“Iz njegove polnosti smo vsi prejeli,
milost za milostjo” ( Jn 1,16).

Spomin na biseromašni jubilej

Pater Valerijan Jenko
OFM, OAM
Frančiškan

1952

60

2012
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Biserne maše patra Valerijana

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

167

Mlada družina Lajovic.

Ministrant Dejan Lukežič nosi okrasno
svečo, naš dar biseromašniku.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Pozdravljen, dragi biseromašnik!
Nevihta strašna je divjala,gorovje rušil
hud orkan.BESEDA mir je ukazala
in LUČ poslala v mračni dan.
Zaznal si vihro zmagovito,
zavzdignil vsemogočni glas,
nastopil službo plemenito,
zamaknil se v nadzemski kras.
Pater Darko Žnidaršič prižiga okrasno svečo s podobo
Marije Pomagaj, šmarnicami in golden wattlom, ki so jo
izdelale sestre karmeličanke v Sori pri Medvodah

Patra Valerijana je v imenu skupnosti pozdravil in mu
čestital ministrant Noah Skubla, Veronika Konda pa mu je
izročila šopek cvetja.

Srce je rahlo vztrepetalo. Pred Tabo svetni
blišč in slast,a se v ljubezni je odzvalo:
Utrip bo slednji v Božjo čast.
Izklesal sam si lik glasnika,v duhovnem
boju našel mir z zgledom mnogim za
vodnikav razpotju, dvomih, čez in čez.
Krotil viharje si rušilne, v temini krajšal
zlo oblast. Pridobil milosti obilnenesmrtni Cerkvi v zdravo rast.
Podoba križa te spremljalana težkem
potu Te povsod, a Mati Ti je pomagala, tolažil v stiskah Te Gospod.
Pred tihim tronom luči večne izčrpal
zemske si moči. Za duše bolne in
nesrečne odslužil kapljico krvi.

S p. Valerijanom so somaševali: p. Ciril A. Božič OFM, OAM, predstojnik in voditelj slovenskega misijona sv. Cirila in Metoda v Kew
– Melbournu, provincialov delegat in policijski kaplan v Viktoriji, g. Eugene Szondi, kaplan v župniji sv. Bernardke, Castle Hill,
NSW, p. Darko Žnidaršič, predstojnik in voditelj slovenskega misijona – verskega središča sv. Rafaela v Merrylandsu - Sydneyu,
biseromašnikov pridigar, p. Peter Clifford, provincialni vikar Avstralske frančiškanske province Svetega Duha, gvardijan in župnik v
Waverleyu, NSW. Na desni sta bogoslovec br. Peter Strohmayer OSPPE (pavlinec) in mašni pomočnik Anton Šajn.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

In kadar klic Te bo povabil v nebeško
Cerkev pred oltar, bridkosti žrtve boš
pozabil, objel te vekov bo Vladar.
Teja Bavčar
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Rojaki iz Canberre so se udeležili slovesnosti v Sydneyu

Slavnostna torta biseromašniku

Družina Stariha s patri

Alfred in Jeni Brežnik s patrom Valerijanom in patrom Darkom pred razstavnimi panoji

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

P. Darko Žnidaršič OFM je pridigal biseromašniku p. Valerijanu in zbranemu občestvu.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Dragi pater Valerijan,
pošiljamo vam lepe pozdrave iz Merrylandsa, cerkve Sv. Rafaela

Slovenska skupnost v cerkvi sv. Rafaela 20. maja 2012

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM Pater Ciril A. Božič OFM OAM
1952

60 2012

Biseromašnik

Pater Valerijan Jenko
OFM, OAM

Pater Valerijan Jenko
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Pater Valerijan Jenko
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Pater Valerijan Jenko
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM Pater Ciril A. Božič OFM OAM
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Pater Valerijan Jenko
OFM, OAM

Biseromašnik

1952

60 2012

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Biseromašnik

60 2012

Brother Davor Holi OFM

Celostno grafično podobo slovesnosti je izdelal Florjan Auser

174

Pater Valerijan Jenko
OFM, OAM

Father Peter Clifford OFM

Slavnostno kosilo v dvorani ob biserni maši p. Valerijana, 20. maja 2012.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Predragi naš biseromašnik oče Valerijan,
Reverend Fathers, gospod veleposlanik,
dragi rojaki in drage rojakinje!
Biseromašnik ali duhovnik s 60 leti mašništva – res lepa slovenska sestavljenka iz besed biser
in mašnik. Že sama beseda biser pomeni nekaj
lepega, plemenitega, spoštljivega in cenjenega.
Kako primerno za našega patra Valerijana, že kot
človeka! Dokaz temu je že to, da je danes, tukaj pri
sv. Rafaelu v Merrylandsu, nabito polna dvorana.
Zbrani smo, da skupaj proslavimo ta njegov visoki
jubilej in da se zahvalimo Bogu za ta veliki dar
nam vsem - za Vas, dragi pater Valerijan. Ljudje,
in še posebej duhovniki kot Vi, nam dajejo upanje,
so nekakšna garancija, da je življenje Božji dar in
da se ga splača živeti.
Je pa tudi res, da marsikdaj človek izgubi
voljo, ko je dnevno izpostavljen pritožbam o
današnji družbi: češ, da je revščina vedno večja,
človekovih pravic manj, vedno večji pohlep po
bogastvu in razkošju ter brezskrbnem življenju,
kar bi naj veljalo tudi za Cerkev… To sicer ni nič
novega. V zgodovini se pač te stvari ponavljajo. V
13. stoletju, v času življenja Frančiška Asiškega,
je razburljivo življenje vplivalo tudi na takratno
družbo. Tudi takrat so se pokazala znamenja
razkroja v Cerkvi. Plemstvo je živelo v razkošju
in se ni oziralo na preprosto ljudstvo. V takih
razmerah je tudi tedanja družba doživela duhovno
prenovo. Zopet se je začel širiti evangeljski duh,
duh ljubezni, ki je krotil izbruhe strasti, sovraštva
in preganjanja – duh ponižnosti in odpovedi. In v
tem času je zrastel svetniški velikan sveti Frančišek
Asiški.
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Sicer se pa tudi v 20. stoletju in še danes
pojavljajo take svetniške osebe, kot na primer: Mati
Terezija, ki je delovala v Indiji; škof Baraga med
Indijanci; pater Peter Opeka na Madagaskarju itn.
Nič se ni spremenilo.
Sveti Frančišek je razmišljal o človekovi popolni svobodi, o prostosti v Bogu in ga
prosil, naj bi že enkrat dosegel to pravo notranjo
svobodo. Spoznal je, da je edina pot za dosego
tega življenja življenje po evangeliju. Spoznal je,
da mora Kristusov apostol biti ubog, da ga more
Bog napolniti s svojo ljubeznijo; biti mora apostol
uboštva, kot je živel Kristus in apostoli. Hodil
je okrog in pridigal povsod, kjer so bili ljudje
pripravljeni poslušati. Spodbujal jih je k pokori in
medsebojni ljubezni. Njegove preproste, iskrene in
prisrčne besede so šle ljudem do srca. Imel je srce
polno ljubezni, zato je znal vse pomiriti, potolažiti,
razveseliti in ohrabriti. Pojav svetega Frančiška in
to obdobje je dokaz, da se mora tudi Cerkev sama
iz sebe duhovno prenavljati.
Mladi Jožef Jenko je že kot osnovnošolec
vzljubil svetega Frančiška. Že kot ministrant v
župnijski cerkvi v Šiški, ki so jo vodili frančiškani,
se je nagibal k njim. In, kot sam pravi, navduševala
ga je njihova preprostost, prijaznost in zavzetost
za dušno pastirstvo. Njegova življenjska pot od
ministranta v Šiški pa do duhovnika ni bila ravno
lahka. V četrtem razredu osnovne šole je dobil
škrlatinko in pljučnico, zaradi katerih bi skoraj
izgubil življenje, saj so poklicali že duhovnika,
da mu je podelil zakramente sv. maziljenja in
popotnice.
Medvojna leta za mladega Jožeta še
posebej niso bila lahka: Prekinjen študij, nemška

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

aretacija, mobilizacija v domobranstvo, umik na
Koroško; od tam najprej v taborišče Vetrinj, kjer
je zadnjič videl brata Franceta, ki so ga Angleži
zahrbtno vrnili v Titovino in je izginil ali v Kočevskem Rogu ali v Teharjih. Prišel je v taborišče
Špital, nato pa ilegalni beg v Italijo in od tam je
iz Neaplja odplul v Ameriko, kjer je maja 1952 na
ameriških Brezjah bral svojo novo mašo. Po enajstih letih službovanja po raznih ameriških farah je
23. oktobra 1963 na ladji Oriana prispel v Sydney.
Najprej sem na kratko govoril o svetem
Frančišku. To pa za to, da nam bo laže spoznati in
razumeti življenje patra Valerijana: Zakaj je postal
frančiškan in kaj je njegovo življenjsko vodilo.
Prvo sveto mašo v Avstraliji je pater Valerijan daroval v cerkvi sv. Brigite v Marickvillu,
pridigal pa je pater Odilo. Po zgledu svetega Frančiška je začel z gradnjo cerkve - cerkve sv. Rafaela
in nadaljeval z gradnjo žive Božje hiše – Cerkve iz
ljudi, kot jo imenuje sveti Frančišek. Rekel sem,
da je nadaljeval z gradnjo Cerkve iz ljudi, kajti ne
smemo pozabiti, da je pred patrom Valerijanom
tukaj bilo že nekaj duhovnikov, ki so mu pripravili
“gradbišče’’ - govorjeno v prispodobi seveda. Bili
so to predvsem patri frančiškani, katerim je tudi
zgled in vodilo sveti Frančišek. To je morala biti
res Božja previdnost, da smo ravno mi, avstralski
Slovenci, prejeli ta Božji dar - Frančiškove posnemovalce. Hvala Vam, dragi pater Valerijan! In
hvala Vama, pater Ciril in pater Darko! Pa hvala
vsem Vašim bratom frančiškanom in sestram
frančiškankam, pokojnim in živim, ki so služili
pri nas, tu doli pod Južnim križem in z nami delili
dobro in slabo.

Najprej se je pater naselil v Paddingtonu,
kjer so mu avstralski frančiškani šli zelo na roko.
Maševal je po vseh predelih mesta in predmestjih,
kjer so živeli Slovenci, pa tudi v Wollongongu,
Newcastlu in Canberri. Z naseljevanjem naših
rojakov v zahodnih predelih Sydneya je bilo treba
razmišljati o novem središču. Pater je dobil ugodno
ponudbo pri nakupu stare prezbiterijanske cerkve,
iz katere je naredil tole prelepo cerkev sv. Rafaela,
ki jo imamo še danes. Se je pa pater poleg pastorale, obiskov bolnikov in družin vključil še v vse
ostale dejavnosti slovenske skupnosti. Seveda mu
je na začetku bil v veliko pomoč pater Bernard
Ambrožič. Še ko je bil v Paddingtonu, je že tam
imela pisarno ‘Akcija za Dom’, katere član je
bil, in pozneje tudi eden izmed treh zaupnikov.
S postavitvijo cerkve sv. Rafaela, dvorane in
sestrske hiše je Merrylands postal versko-kulturno
središče naše skupnosti. Tukaj so razne prireditve,
razstave, proslave, igre in zabave. Tukaj so Slomškova šola, igralska skupina, pevski zbor, HASA
arhiv – skratka, ne znam si predstavljati slovenske
skupnosti v Sydneyu brez Merrylandsa. In v
največji meri po zaslugi patra Valerijana.
Poleg vseh pastoralnih nalog je vedno našel
čas tudi za posvetne potrebe skupnosti - visoko
cenjen in spoštovan. Bil je aktiven v času slovenske
osamosvojitve. Dvorano in druge prostore je dal
na razpolago za sestanke in prireditve ob tem času;
pa ob času olimpijskih iger in ob 20. obletnici
slovenske državnosti, da omenim le te tri.
Je pa tisto delo, za katero se je odločil že
kot osnovnošolec ministrant Jože, da ga je najbolj
veselilo in zaradi katerega ima ta večni privlačni
nasmešek, ki nakazuje neko umirjeno notranje

zadovoljstvo: življenje po evangeliju, predanost
Bogu, plemenitost, preprostost in dobra volja. 		
Zaradi teh spoznanj so mu ljudje vedno
zaupali in dajali za potrebe cerkve. Ne pomnim,
da bi ga kdaj slišal, da bi iz prižnice povpraševal
ali celo prosil za darove, oz. nas celo okregal, da
ne damo dovolj. Pa poglejte, kaj je zgradil! Sam
pa je vedno živel zelo skromno, tako, da nas je
celo slovenski škof ob obisku našega središča
okregal, češ, kakšna sramota, da naš pater živi
tako špartansko. Še, ko je bil v Paddingtonu, pa
takrat ni imel dosti dohodkov, je dajal. Spomnim
se mladega rojaka, ki je stalno hodil k patru po
denarno pomoč. Enkrat je celo prišel po denar, ker
je potreboval novo srajco – res je nosil umazano
in raztrgano srajco. Ker pa pater ni imel denarja,
mu je dal kar svojo srajco. Pa, ko je 'tankal' svoj
avto in ni imel več kot tri dolarje! Ja, ni bilo lahko
tudi njemu. Zadnje čase sem tukaj v Merrylandsu
opazil, da ga ob nedeljah, ne vem, morda tudi ob
delavnikih, po maši čaka Avstralec srednjih let, ki
pride po svoj pričakovani dar. Pater mu kar brez
besed da nekaj v roko in on z besedo hvala odide.
Ja, takšen je naš pater!
Dragi pater Valerijan, za vse to, kar ste
naredili in še delate za nas, pa za tiste uboge in
lačne ter bolne, ki jih mi v svojem hitrem življenjskem tempu ne vidimo ali jih pa ne želimo videti
- hvala Vam. Hvala tudi Bogu za Vaše veliko srce!
Naše iskrene čestitke za Vaš biserni jubilej
– 60 let mašniškega posvečenja. Naj Vam ljubi Bog
da zdravja, moči in mnogo let dobrega počutja
med nami!

»Hvala Bogu za
Vaše veliko srce!«

Nagovor častnega generalnega konzula
Republike Slovenije za NSW,
g. Alfreda (Fredija) Brežnika,
na slavju biserne maše
patra Valerijana Jenka OFM OAM
v Merrylandsu v nedeljo, 20. maja 2012

Alfred (Fredi) Brežnik, Sydney, 20. maja 2012

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Marta Magajna, predsednica HASA NSW

Irena Jernej, QLD

Južne zvezde

Biseromašno kosilo je pripravila 2.
delovna skupina: Elizabeta (vodja) in
Anton Kociper, Marija in Stanko Kolar,
Kristina in Rudi Korpar, Ljubica in
Branko Pezdirc, Anton in Gizela Špiclin,
Marija in Mirko Godec, Jerica Grželj,
pomagale so še Kristina Car, Justina
Ribič, Sonja Fisher.
Dr. Milan Balažic, veleposlanik RS v Canberri
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Pater Ciril A. Božič OFM OAM, se je v svojem govoru
dotaknil lepih trenutkov, ki sta jih preživela s patrom
Valerijanom, saj sta skupaj delovala skoraj celo desetletje

Mirjam Stariha je vodila program

Pater Darko Žnidaršič OFM ,
predstojnik Slovenskega misijona v Merrylandsu

Danica Petrič,
predstavnica molitvene skupine Merrylands

Slavnostna torta

G. Eugene Szondi, kaplan v župniji sv. Bernardke, Castle Hill, je
posebej pohvalil naše pevce.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Pater Valerijan,
se je zahvalil vsem skupaj za lepo praznovanje
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Rafael, september 2012

“MAŠNIK BISERNI,
POZDRAVLJEN!”
Letos praznujemo kar štiri šestdesetletnice: najprej 60 let delovanja naših patrov in
verskega življenja Slovencev v Avstraliji, 60 let
so izpolnile naše MISLI, 60-letnico je praznoval
slovenski katoliški tednik Družina in 60-letnico
duhovniške službe praznuje naš p. Valerijan.
Bogu smo hvaležni za vsa ta leta in z zaupanjem
in njegovo pomočjo gremo za biserni jubilej
skupaj naprej. Že kmalu po naših počitnicah
smo se začeli sestajati najprej pastoralni svet, nato
delovne skupine skupaj, potem posamični rojaki,
ki so pomagali oblikovati naše veliko slavje. In
sproti se še kaj dogovorimo in uspemo.
Program praznovanja na nedeljo Gospodovega vnebohoda je pripravila in predloge zbirala
Olga Lah. Ker je Olga odšla v Slovenijo na počitnice, je njeno delo prevzela Mirjam Stariha, ki je
povezovala program v dvorani, s p. Darkom sta
pripravila program bogoslužja v cerkvi. Tehnični
vodja je bila Mihelca Šušteršič, s Sonjo Fisher sta
uredili rezervacije in sedežni red v dvorani – ravno
to je bilo najtežje, saj so se rojaki javljali vedno
znova. Bilo nas je več kot 300, zato smo privlekli
vse mize še iz kletnih prostorov. Lojze in Richard
Slatinšek sta popravila mize, ki so bile polomljene,
in še svoje sta pripeljala. V dvorani sta pomagala
še Marija in Emil Grosman. Hvala Bogu, uspelo
nam je! Bog plačaj vsem! Gospod Florjan Auser
iz Slovenian Media House je oblikoval podobice, vabila, plakate, pozdravni transparent pred
cerkvijo, za prezbiterij pa izdelal čudovito kuliso,
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na kateri so spodaj šmarnice – bili smo namreč
v mesecu maju – in zgoraj “golden wattle”, ki je
simbol naše Avstralije. Kuliso sta postavila Alojz
in Richard Slatinšek in so jo naši rojaki in drugi
obiskovalci, ki prihajajo k nam, zelo pohvalili. V
dvorani pa smo obesili šest plakatov s fotografijami in osebnimi spomini p. Valerijana, ki jih je
napisal in jih imate tudi v tem Rafaelu. Izdelal
jih je prav tako Florjan v sodelovanju z arhivsko
organizacijo HASA NSW. Cerkev so okrasili
Vesna Lukežič – Poč, Sonja Fisher, Karl Lukežič
ter Teja in Ivo Bavčar, ki sta organizirala pletenje
vencev in poskrbela za transparent pred cerkvijo.
Vence so pletli v četrtek pred slovesnostjo:
Ivo in Teja Bavčar, Ivanka Žele, Kati Breškon,
Terezija Matuš, Kati Menič, Marija Rogina,
Helena Zadravec, Zora Johnson, Jožica Lipovž,
Anica Kolenko, Gizela Špiclin, Lojzka in Lojze
Husarek, Jožica Stres, Zofka Brkovec, Marija
Modrijančič, Draga Stržina, Kristina Car, Danica
Petrič, Elizabeta Kociper, Marija Kolar, Kristina
Korpar, Božena Cenčič, Anisija Lovrenčič in
drugi. - Upam, da nisem koga pozabil, sicer pa
sporočite in dopolnimo, saj mora ostati za arhiv
in nadaljnje naše spomine, delo, publikacije.
Našemu biseromašniku smo podarili
okrasno svečo s podobo Marije Pomagaj, šmarnicami in wattlom, ki so jo izdelale sestre karmeličanke v Sori pri Medvodah, in štolo s podobo
Marije Pomagaj in bl. Antona M. Slomška,
nageljni in grboma Nadškofije Ljubljana in
Škofije Parramatta, v katero spada naš Merrylands. Duhovno smo se pripravljali predvsem z
molitvijo, s spomini pri bogoslužju, in, seveda, ne
smemo pozabiti tistih, ki se niso mogli udeležiti
slovesnosti, so pa v duhu z nami in darujejo svoje

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

molitve in žrtve, sporočajo voščila in pozdrave.
Majski dnevi so bili po hudih nalivih in
poplavah v našem poletju in jeseni sedaj kot naročeni, lepi, kot že dolgo niso bili. »Da bo še nedelja
takšna! Za nedeljo naj zmoli vsakdo Oče naš za
lepo vreme!« sem oznanil v cerkvi. Bog nam je dal
res lep sončen dan.
Na nedeljo Gospodovega vnebohoda,
20.5., smo se že zgodaj začeli zbirati – najprej
pridne kuharice in kuharji, ki so že v soboto
pripravljali dobrote, potem še drugi. V sprevodu
smo pristopili k oltarju – poleg ministrantov tudi
odrasla moža, ki sta že nekoč stregla pri oltarju in
sodelovala: Ciril Košorok, ki je nosil križ, Mark
Stariha, ki je spremljal patra Valerijana, in naš
akolit Toni Šajn.
Za njimi so šle v sprevodu narodne noše
in nato duhovniki. S p. Valerijanom smo somaševali: p. Ciril A. Božič OFM, OAM, g. Eugene
Szondi iz Castle Hilla, p. Darko Žnidaršič OFM,
ki je bil biseromašnikov pridigar, in p. Peter
Clifford OFM iz Waverleya, provincialni vikar
avstralske frančiškanske province Svetega Duha.
Navzoč je bil bogoslovec br. Peter Strohmayer,
pavlinec, ki ima stare starše iz naših krajev – stara
mama je bila rojena v Gradcu, stari oče pa v
Mariboru. Njegov župnik in predstojnik v Merrylandsu v krajevni župniji sv. Marjete Alakok p.
Albert Wasniowski OSPPE se nam je pridružil
v vstopnem sprevodu in kasneje pri kosilu v
dvorani. Prišle so sestre redovnice iz Merrylandsa
in Granvilla. – Pri kosilu sta se nam pridružila
dekan in župnik v Greystanesu g. Bob Bossini
in g. Zvonimir Gavranović, Hrvat, ki je župnik
v Luddenham-Warragamba. P. Valerijana je
pozdravil ministrant Noah Skubla, ministrantka

Veronika Konda mu je izročila šopek cvetja.
Občestvo je pozdravil domači predstojnik
p. Darko. Po evangeliju, ki ga je po slovensko
zapel p. Ciril, angleško prebral p. Peter, je Ciril
Košorok odnesel kip vstalega Zveličarja z oltarja.
Biseromašnikov pridigar p. Darko je poudaril
našo veliko zahvalo Bogu za slavljenca p. Valerijana, naše praznovanje kot veliko zahvalo, ki jo
pomeni evharistija – sv.maša, in služenje. Beseda
služenje danes ne zveni ravno prijetno, marsikomu celo sploh ne, vendar imamo kristjani vir
služenja in poslanstva v vstalem Jezusu Kristusu,
ki je prišel, da bi stregel in tako pošilja učence
in nas po svojem vstajenju, pred vnebohodom in
po prejemu Svetega Duha. Galilejci so strmeli
v nebo, vendar se kmalu zavedo, da je njihovo
poslanstvo z Jezusom in zanj tukaj in sedaj na
zemlji – za nebesa.
P. Ciril nas je povabil k pozdravu miru.
P. Valerijan se je ob koncu sv. maše tudi sam
zahvalil Bogu in občestvu, kratko sta spregovorila
še p. Peter Clifford in kasneje v dvorani g. Eugene
Szondi, ki sta pohvalila navdušeno naše občestvo
in čudovito petje.
Naš mešani cerkveni pevski zbor je zapel
»Mašnik biserni, pozdravljen«, velikonočne in
Marijine pesmi in mašo sv. Cecilije (»Missa S.
Caeciliae«) skladatelja duhovnika Vinka Vodopivca. Eno pesem so zapele Južne zvezde. Skupaj
smo zapeli zahvalno pesem in po blagoslovu
»Marija, skoz življenje« in se zbrali skupaj v
prezbiteriju za veliko »gasilsko« sliko, ki naj bo
vsemu občestvu in našim zanamcem dragocen
spomin in spodbuda. Po sv. maši smo pripravili
kulturni program, ki ga je povezovala Mirjam
Stariha. Slavnostni govornik je bil častni gene-

ralni konzul Alfred Brežnik. Nagovorili so nas
še še veleposlanik dr. Milan Balažic, p. Ciril A.
Božič, p. Darko Žnidaršič in Irena Jernej. Martha
Magajna je recitirala pesem biseromašniku, ki jo
je spesnila Teja Bavčar.
Prav tako je svojo pesem recitirala Danica
Petrič. Na odru so zapele Južne zvezde. Kosilo je
pripravila 2. delovna skupina: Elizabeta (vodja) in
Tone Kociper, Marija in Stanko Kolar, Kristina in
Rudi Korpar, Ljubica in Branko Pezdirc, Anton
in Gizela Špiclin, Marija in Mirko Godec, Jerica
Grželj, pomagale so še Kristina Car, Justina Ribič,
Sonja Fisher. - Razrezali smo tudi veliko torto, ki
jo je naročila Elizabeta Kociper, »peneze« zanjo
je velikodušno prispevalo Slovensko društvo
Sydney. Tudi Klub Triglav Panthers in druga
naša društva, organizacije in posamezniki so se
velikodušno odzvali, da smo zbrali dar za biseromašnika, ki bo šel tudi domov v Slovenijo, da bo
še v domači Šiški obhajal svoj jubilej.
P. Darko je povabil predstavnike organizacij ter posameznike, da so še posebej spregovorili p. Valerijanu in nam vsem. Tončka Stariha je
spekla lične lectove srčke in jih prodajala, da smo
zbrali še dar za biseromašnika, da je še v domači
Šiški obhajal svoj jubilej.
Za veselo razpoloženje so poskrbeli Fantje
treh mest in še eden (ali dva: p. Darko tudi priložnostno zapoje zraven). Težko je zaobjeti toliko
lepih doživetij ali v celoti nepozabno doživetje,
zato bodo dobrodošli še Vaši odmevi, vtisi in
dopolnila.
Skupaj pa smo hvaležni Bogu in
Mariji Pomagaj in si lahko rečemo v en glas:
Lepo je bilo - in še bo!
p. Darko Žnidaršič OFM

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Posebna številka Rafaela,
ki jo je uredil pater
Darko Žnidaršič OFM,
je izšla v septembru 2012
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Skupinska slika v Kew
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Ponovitev biserne
maše v cerkvi sv.
Cirila in Metoda
v Kew,
3. junija 2012

Pater Valerijan Jenko in pater Ciril A. Božič v Kew

Somašujejo: p. Kevin Goode, p. Valerijan Jenko, p. Ciril A. Božič in p. Cormac Nagle.

Simon Grilj je v imenu skupnosti pozdravil biseromašnika patra Valerijana

Procesija SRT po slovesni sv. maši. Pri procesiji sodelujejo vsa 4 slovenska društva iz
Melbourna in društvo Ivan Cankar iz Geelonga. Sodelovali so tudi otroci Slomškove šole

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Od leve: bratje frančiškani Ignatius Hickson, Ciril A. Božič, Valerijan Jenko, Bob Matthews,
Kevin Goode, Cormac Nagle in Peter McGrath.

Slovesno okrašena dvorana v Kew, pater Valerijan Jenko in Marija Anžič z belo rumenimi
šopki, ki so bili simbol celotnega slavja.

P. Valerijana je v imenu občestva pozdravil podpredsednik PS
Simon Grilj, Amelia Miklavec in Nathalie Bratina pa sta mu
podarili šopek rumenih vrtnic. Roland Mrak iz Geelonga se je
patru zahvalil za njegovo duhovniško delo. P. Valerijan je Rolanda
krstil v Canberri leta 1971. Slavnostno kosilo so pripravile članice
Društva sv. Eme pod vodstvom Olge Bogovič in sodelavcev.

Otroci Slomškove šole v Kew med sv. mašo
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Otroci Slomškove šole v Kew potresajo cvetje pri procesiji sv. Rešnjega Telesa.

P. Ciril, p. Valerijan in slovenski rojaki v Melbournu.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Biserna maša v Canberri

Po biserni maši p. Valerijana v Canberri smo se zbrali pri večerji na tamkajšnjem Društvu.

Po srečni vrnitvi patra Valerijana iz
Slovenije domov v Sydney, smo v
nedeljo po velikem šmarnu praznovali v Canberri, v cerkvi sv. Petra in
Pavla v Garranu, ACT, kjer se nas je
zbralo 70 rojakov. Biseromašnika p.
Valerijana je pozdravil Cvetko Falež
st., Mateja Koštrica in Chloe Kavaš
- Wilding, obe v narodnih nošah,
pa sta mu izročili šopek. Patra Valerijan in Darko sta tokrat somaševala
sama.
Canberra je bila doslej res - “zadnja,
kjer praznujemo biserno mašo
našega duhovnega očeta - p. Valerijana” (po besedah Cvetka Faleža),
vendar naše občestvo nič manj veselo
razpoloženo in upamo na še kakšno
slavje, saj radi pridemo skupaj. Po sv.
maši in “gasilskih” fotografijah smo
se zbrali na tamkajšnjem Slovenskoavstralskem društvu k skupni večerji.
Bog povrni vsem pridnim!

Pater Darko, pater Valerijan,
Cvetko in Ada Falež

Pater Valerijan in prvi rez v torto

Pater Darko Žnidaršič

Predsednik društva Franc Čulek in p. Valerijan

Brez pridnih prostovoljcev v kuhinji bi bili vsi lačni.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Biserna maša v Canberri,
v cerkvi sv. Petra in Pavla,
19. avgusta 2012

Biserna maša v Canberri, v cerkvi sv. Petra in Pavla, 19. avgusta 2012.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Cerkveni pevski zbor Figtree s patrom Darkom

Katelin Koprivec

Dobrodošel med nami, naš pater Valerijan!

Ivan Rudolf

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Prvo
biserno
mašo
smo obhajali v naši cerkvi vseh
svetih, kjer se nas je zbralo 95.
P. Valerijan je v pridigi povedal: “Ko
sem postal duhovnik, sem bil vedno
vesel vsakega novega dne. Tudi
danes je tako. Zakaj? Najbolj zato,
ker vem, da bom obhajal najsvetejšo
daritev z Jezusom, z ljudmi in zanje.”
Somaševali smo g. Edi Sedevčič, p.
Darko Žnidaršič OFM in hrvaški
pater Ivo Tadić OFM.
Prepeval je domači cerkveni
zbor, ki ga vodi Barica Brodnik, na
orgle je igrala Vesna Hatežič. Barica
Brodnik in Marica Pirnar sta zapeli
psalm 23: “Gospod je moj pastir”. V
dvorani nas je pozdravil predsednik
Kluba Planica Ivan Rudolf, nastopili so cerkveni pevski zbor, Barica
Brodnik, Ivanka Krempl in Katelin
Koprivec.
Naše kuharice in kuharji:
Ema Mailow, njena hči Diana ter
Lefta in Franc Tehovnik in drugi
so pripravili veliko dobrot, Ivanka
Jaušovec pa je poskrbela za torto,
na kateri so bili poleg mašne knjige
cvetovi šmarnic in “Golden Wattle”.

Biserna maša
v Wollongongu,
v cerkvi vseh svetih,
13. maja 2012

Pater Darko Žnidaršič

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Sv. maša 5. maja 2012 v Slovenskem društvu Planinka in pogostitev po maši.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Slovesna maša po mladinskem koncertu 7. oktobra 2012

Rojaki, ki živijo v Kraljičini
deželi, so imeli posebno čast, da so prvi
pozdravili biseromašnika že ob velikonočnem obisku, v soboto, 5.5.2012 pri
sv. maši na Klubu Lipa, Gold Coast, in
v nedeljo, 6.5., pri sv. maši in srečanju
na Planinki. Našega patra Valerijana so
veselo sprejeli in počastili z veliko torto.
Predsednik Tone Brožič mu je izročil
voščilnico z darom rojakov in mu
čestital v imenu skupnosti, po kosilu
pa nas je razveselil s svojo harmoniko.
Praznovali smo tudi materinski dan in
najlepša mama, Albina Vah, je dobila
velik šopek vrtnic.
Še ena velika čast se nam obeta
sedaj, ko bo biseromašnik p. Valerijan
v nedeljo, 7.10.2012, prav med nami
sklenil “svojo biserno ogrlico” - obhajal
sv. mašo v dvorani Whites Hill State
College, Camp Hill, dan po 38. slovenskem-mladinskem koncertu. Prisrčno
dobrodošli spet med nami!

Prva biserna maša na Planinki,
5. maja 2012
in zaključek
»Biserne ogrlice«
7. oktobra 2012,
na Slovenskem
mladinskem koncertu

Mirko Cuderman

Pater Ciril je na oder povabil in se zahvalil
organizatorjema koncerta Ireni Jernej in
Florjanu Auserju

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Pater Valerijan se je zahvalil avstralskim
Slovencem za vse biseromašne slovesnosti
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Somašujejo: p. Stane Zore, p. dr. Viktor Papež, pridigar p. Mirko Silvester,
p. Valerijan Jenko in p. Janez Papa.

Biseromašnik p. Valerijan Jenko in župnik p. Janez Papa zapuščata šišensko cerkev.

Nečakinja Anjolka je ganljivo nagovorila svojega “strica Joža” - biseromašnika p. Valerijana.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Biserna maša v Ljubljani
v Šiški,
24. junija 2012

P. Valerijan je obhajal svoj jubilej tudi v domači župniji sv. Frančiška v Šiški. Somašujejo (od leve na desno): provincial p. Stane Zore, p. dr. Viktor Papež, p. Damijan Vračko, p. Ambrož Mušič,
pridigar p. Mirko Silvester, biseromašnik p. Valerijan Jenko, župnik p. Janez Papa, p. Marjan Čuk, p. Gregor Kos, p. Andrej Pollak, p. Lavrencij Anžel in p. Metod Ogorevc.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Po slovesnosti v cerkvi je patra pričakala množica in pater provincial Stane Zore

Slavnostno kosilo v dvorani. Na desni dr. Zvone Žigon in ministrica Ljudmila Novak z Urada
Vlade RS za Slovence v zamejstvu po svetu.

Slovesne sv. maše v Šiški se je udeležilo
veliko avstralskih Slovencev in tudi sestra
Francka Žižek, dolgoletna
patrova sodelavka.

Dr. Zvone Žigon je patra Valerijana posebej
pozdravil

Razstava prinešena iz Avstralije, o delu patra Valerijana med avstralskimi Slovenci

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Brezje in Sveta Gora, obisk nadškofa dr. Denisa
Harta iz Melbourna in sv. maši 7. in 8. julija 2012

Pater Polikarp Brolih in pater Valerijan
Jenko pri sv. maši na Brezjah

Brezje, 7. julija 2012, Pred koncem svete maše je p. Ciril Božič nadškofu Denisu Hartu podaril mitro- škofovsko kapo z Marijinim grbom, ki
je precej podoben silhueti stolnice sv. Patrika v Melbournu. Pod njim je na eni strani slovenski nagelj, na drugi pa grb nadškofije, ki jo vodi
nadškof Hart. Mitra je delo šiviljstva Mitra iz Radomelj.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Pater Valerijan pred podobo
Matere Božje na Brezjah
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P. Valerijan in nadškof dr. Denis Hart na Brezjah

P. Valerijan s svojimi sorodniki, g. nadškofom dr. Denisom Hartom in p. Cirilom.

Nadškof dr. Denis Hart in pater Valerijan na Sveti gori

P. Valerijan in p. Komar v cerkvi v Mošnjah pri Brezjah
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Nadškof Denis je na Brezjah blagoslovil štolo, ki so jo p. Valerijanu podarili
p. Darko in rojaki slovenskega občestva pri Sv. Rafaelu v Sydneyu.

Sveta gora, 8. julija 2012.

Pater Valerijan in frančiškanski bratje z Brezij, skupaj z nadškofom dr. Hartom. Od leve:
provincial p. Stane Zore, p. Peter Vrabec, p. Krizostom Komar, p. Rafael Slejko, p. Ciril A.
Božič, nadškof dr. Denis Hart, p. Valerijan Jenko, zadaj br. Bonaventura Obran, gvardijan p.
dr. Silvin Krajnc in p. Polikarp Brolih.

Somašujejo: p. Bogdan Knavs, p. Valerijan Jenko, provincial p. Stane Zore, upokojeni koprski
škof msgr. Metod Pirih, nadškof dr. Denis Hart, p. Ciril A. Božič in p. dr. Viktor Papež.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Misijon sv. Rafaela, Merrylands
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Razni dogodki v našem Merrylandsu

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Skupinska fotografija po sv. maši

Na zdravje slavljencu

200

Slavljenec pater Valerijan

Na fotografiji: Cathy in John Cvetkovič, pater Valerijan Jenko, Dušan Lajovic, Jeni in Fredi Brežnik,
pater Ciril Božič in zadaj Marija Anžič

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Pater Valerijan Jenko
85-letnik

Na praznik svetih treh kraljev,
6.1.2011, je pater Valerijan praznoval
svoj častitljiv jubilej, 85. rojstni dan.

Praznovanje 85-letnice p. Valerlijana, 6.1.2011. - Od leve na desno: p. Carl Schaeffer, g.
Edward Sedevčič (zadaj), p. Darko Žnidaršič, p. Robert Bahčič (zadaj), p. Valerijan Jenko,
p. Ciril A. Božič (zadaj), p. Filip Rupnik in p. Boris Markež (zadaj).

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Praznik Gospodovega razglašenja praznujemo v
Avstraliji na najbližjo nedeljo, letos 2.1. Vseeno
smo ob jubileju našega p. Valerijana počastili
skupaj s svetimi tremi kralji Gospoda še enkrat.
Pater je rojstni dan je obhajal ravno na četrtek,
ko obhajamo bogoslužje z molitveno skupino. P.
Filip, ki je prišel tudi voščit in je preživel med
nami počitniške dni, je bil v nedeljo prej še na
poti - v letalu, sobratje, med njimi p. Ciril in p.
Janez, ob nedeljah obhajajo bogoslužja v domačih
cerkvah, hkrati pa smo popraznovali še skupaj po
domače - po slovensko. Ob 10.00 dopoldne smo
zapeli litanije Matere Božje z božičnimi odpevi. P.
Valerijan je vodil slovesno praznično sv. mašo, pri
kateri smo somaševali p. Ciril, p. Darko, g. Edi
Sedevčič, p. Filip Rupnik iz Nove Štifte, p. Boris
Markež iz Kopra in p. Robert Bahčič iz Rima,
ki sta prišla pomagat p. Cirilu, in p. Carl Schaeffer OFM kot zastopnik avstralske frančiškanske
province Svetega Duha.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

“Sprejmi potrditev dar Svetega Duha!”
Sv. birma,
Sv. birma in praznovanje
40-letnice blagoslova
slovenske cerkve sv.
Rafaela v Sydneyu,
13. oktobra 2013

Katehistinja Klara Brcar in
škof dr. Anthony Fisher

Sv. mašo je vodil naš
škof msgr. dr. Anthony
Fisher OP iz
Parramatte, sedaj
nadškof v Sydneyu

Naši birmanci: Owen Kociper, Ethan McAnulty, Delta McAnulty in Richard Slatinšek.

Mešani pevski zbor

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Oktobra 2013 nas je obiskal misijonar Pedro Opeka z Madagaskarja.
Po srečanju molitvene skupine in sv. maši smo napravili še eno »gasilsko« sliko, 31. oktobra 2013.
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Slovenski misijonar
Pedro Opeka
pri sv. Rafaelu
Misijonar Pedro Opeka deluje na Madagaskarju
in je bil na povabilo francoske skupnosti - Sydney
French Roman Catholic Charities na obisku v
Avstraliji.
Tako je v četrtek, 31. oktobra 2013 dopoldne
maševal v naši cerkvi sv. Rafaela v Merrylandsu.
Pater Darko, p. Pedro Opeka in pater Valerijan

V Rookwoodu na slovenskem delu pokopališča. Sv. mašo je vodil p. Darko, somaševala sta p. Valerijan in rojak misijonar z
Madagaskarja p. Pedro Opeka. P. Pedro Opeka pri blagoslovu grobov 3. novembra 2013.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Rojstni dan
patra Valerijana

Praznovanje rojstnega dneva
patra Valerijana
6. januar 2013, nekaj dni pred
operacijo v Westmead Hospital

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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OBNOVA NAŠIH PROSTOROV
V MERRYLANDSU JANUAR IN FEBRUAR 2013
V našem občestvu pod zvonom
sv. Rafaela se vedno kaj dogaja, in prav
je tako. V štirih desetletjih in malo čez
smo veseli sadov, ki smo jih ustvarili
s skupnimi močmi in darovi, našega
skupnega doma v Bogu - naše cerkve sv.
Rafaela, dvorane in prostorov, kjer se
zbiramo, molimo, delamo, in kot živa
Cerkev duhovnih darov in sadov. Letos
14. januarja je minilo 40 let, odkar
je našo cerkev sv. Rafaela blagoslovil
ljubljanski pomožni škof dr. Stanislav
Lenič. - Tudi druga naša občestva,
ki jih oskrbujeva sydneyska patra Wollongong, Canberra, Newcastle,
Zlata Obala, Brisbane - Planinka in
Perth - živo utripajo in dajejo svoj pečat
in ton našemu vernemu slovenskemu in
avstralskemu bitju in žitju. Začetki in
prvi sadovi pa so seveda starejši.
P. Valerijan bo kmalu srečal
še enega Abrahama: 23. oktobra bo
izpolnil 50 let življenja, molitve in dela
med našimi rojaki v Avstraliji. V vseh
teh letih nam je duhovni oče in voditelj, prjatelj in skrbnik, svetovalec in
pomočnik mnogim, ki so bili potrebni
pomoči. Molivec, ki črpa moč pred
živim Jezusom v tabernaklju, po priprošnji naše Božje Matere, Marije Pomagaj,
in velikega zavetnika sv. Rafaela. In,
seveda, ne pozablja naših vzorov:
svetih bratov Cirila in Metoda, našin
blaženih Antona Martina Slomška in
Alojzija Grozdeta, sv. Marije od Križa
- Mary MacKillop in drugih Božjih
služabnikov. Vse nas pozna, pozna
naše družine, naše otroke, z nami deli
radosti in bolečine. Prislužil si je ugled,
ljubezen in spoštovanje vsakega člana
našega občestva.
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Po vsem, kar je p. Valerijan
napravil za nas in kar smo napravili
skupaj, je prišel čas, da spet kaj napravimo. Tako kot večini od nas je tudi
p. Valerijanu začelo zdravje pešati. P.
Valerijan je letos 21. januarja uspešno
prestal operacijo hrbteničnih vretenc,
ki so bila obrabljena, živec ukleščen in
pater je težko hodil že kako poldrugo
leto. Po nekaj tednih rehabilitacije in
terapij je toliko napredoval, da smo
res presenečeni in Bogu hvaležni. P.
Valerijan se vsem zahvaljuje za molitve,
želje, za nesebično skrb in pomoč ter
za obiske. - Vendar so bili skromni
prostori za cerkvijo, kjer je prebival
(in sta nekoč tam prebivala oba patra),
veliko premajhni in neustrezni, z leti
se naberejo razne stvari, človekova
dela se postarajo in zob časa ne miruje.
Tudi župnijska pisarna je bila veliko
premajhna. Zato smo že v nedeljo po
Božiču, 30. decembra 2012, sklicali
sestanek naše skupnosti v dvorani.
Sestanek je po dogovoru s p. Darkom
pripravila in povezovala Olga Lah, ki je
sorojakom predstavila stanje patrovega
bivališča in načrt naše obnove in potem
tudi budno skrbela, da je obnova lepo
potekala. Na sestanku smo se res
plodovito pogovorili, marsikaj dodelali
in sklenili in takoj po novem letu smo
začeli.
Najprej smo postavili novo montažno
sobo v razredu za oltarjem. V njej smo
uredili priročno knjižnico, prenesli
vanjo police in nekatere omare, v
nadstropju pa smo pridobili še eno sobo
za shranjevanje cerkvenih predmetov in
za arhiv. Knjige in arhivsko gradivo so
uredile Olga Lah, Mihelca Šušteršič,
Zora Johnson in Danica Petrič. Sobo
in stopnice so postavili Lojze Slatinšek,
Jože Lah in Richard Slatinšek. Ob
novih sobah so narejene nove stopnice

na cerkveno podstrešje, ki je bilo tudi
pospravljeno, pregledane in popravljene
napeljave. Anthony in Jože Lah sta
pregledala elektriko, Henry Stariha je
napeljal kable za internetno povezavo
in popravil kable v zgornjih prostorih v
novi hiši ob dvorani. Tisti dan, ko je bil
p. Valerijan operiran, smo podrli steno
med sobo p. Valerijana in sosednjo sobo
in iz dveh sob naredili večjo. Prav tako
smo podrli vmesno steno med dnevno
sobo in pisarno in tako povečali pisarno.
Lojze, Richard in Mark Slatinšek
so popolnoma prenovili kopalnico v
patrovem stanovanju, uredili povečano
sobo in povečano pisarno ter opremili pisarno z novim pohištvom, Ivan
Brcar je za patrovo sobo izdelal novo
pohištvo, nekaj opreme pa smo kupili.
Jože Železnik, Anton Šajn in Štefan
Zadravec so prebelili prostore. Vsi
prostori so dobili novo preprogo svetle
čokoladne barve. Tudi oltarni stopnici
v prezbiteriju naše cerkve sta pokriti z
novim temno rdečim tapisonom, ker
je bil prejšnji že oguljen. Paul Maculan
je napeljal novo klimo v patrovo sobo,
pisarno in zakristijo. Novi so tudi senčniki na oknih (blinds). Jože Modrijančič je prebarval železna vhodna
vrata, Lojze Slatinšek pa je zamenjal
mrežo na teh vratih. Pri raznih delih so
poleg navedenih pomagali so še: Mirko
Godec, Lojze Husarek, Milena Godec
Colussi, Florjan Auser, Anton Špiclin,
Mirko Lukežič, Martina Colnar,
Kristina Car, Marija in Emil Grosman,
Emil Kukovec in drugi. Za kuhinjo in
postrežbo so velikodušno skrbele Ema
Jaksetič, Mojca Kovač, Sonja Fisher in
Dragica Valenčič. Vsem prav iskren
Bog plačaj!
Bog povrni tudi rojakom
oziroma dobrotnikom, ki ste se res
velikodušno odzvali, darovali in še

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

darujete v naš sklad, ter vsem vam, ki z
molitvijo kličete Božji blagoslov. Veliko
smo naredili doslej v dveh mesecih in še
več lepega doživeli.
Naša obnovitvena dela pa še
niso končana. Deloma smo obnovili
tudi zgornje prostore, zamenjali nekaj
pohištva, ki je bilo dotrajano, na novo
smo opremili dnevno sobo in tudi sobo
p. Darka. V zgornji dnevni sobi, v
spodnji kuhinji ob dvorani in v zgornji
kuhinji in tudi v naši dvorani moramo
še urediti klimatske naprave, saj je
poletna vročina občutna, sredstev pa
že primanjkuje. Pa še vedno se rado kaj
pokaže, ko začnemo delati in stroški
takoj narastejo. Zato se še naprej
priporočamo našim dobrotnikom in
bralcem našega Rafaela. Svoj dar lahko
oddaste osebno ali pošljete ček (Pay to:
St. Raphael’s Building Funds) na naš
naslov.
Naj bo sloga še naprej med nami ter
“veselje v Gospodu naša moč”
(Neh 8,10).
p. Darko Žnidaršič, urednik Rafaela

Osnovno skico ureditve je napravil
Florjan Auser

P. Valerijan okreva po operaciji v januarju 2013.

Prvi patrovi koraki po operaciji,
vsi smo se oddahnili

“Sedaj vaje!” Dan za dnem je bil pater bolj
trden na nogah.

Pater Darko je redno obiskoval patra v
bolnišnici

Socialni delavec iz Westmead Private Hospital je prišel pogledat obnovljene patrove bivalne
prostore in je pohvalil naše delo.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Olga Lah in Mihelca Šušteršič.

Jože Železnik in pater Darko

Olga Lah, p. Darko Žnidaršič, Jože Modrijančič, Alojz Slatinšek in spredaj Mirko Godec.
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Pater Valerijan se Olgi Lah zahvaljuje za odlično
opravljeno delo.

Patrov prvi obisk sv. Rafaela po operaciji na hrbtenici

Patra v novih prostorih

“Takole bi rad imel zloženo”, pravi pater Valerijan

Delovna skupina po zaključku del. Poleg naših prostovoljcev so mnogi člani skupnosti
velikodušno prispevali finančna sredstva za prenovo prostorov. Na fotografiji: Spredaj p.
Darko in p. Valerijan. Od leve: Milena Godec Colussi, Olga Lah, Mihelca Šušteršič, Martina
Colnar, Ema Jaksetič, Jože Modrijančič, Alojz Slatinšek in Mirko Godec. Zadaj: Mirko Lukežič,
Tone Levstik, Emil Zabukovec (gosta iz Slovenije) in Richard Slatinšek.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Skupni nastop naših mladih na 36. slovenskem - mladinskem koncertu v Sydneyu »Znova povezani« - »Re-connect«, 2. oktobra 2010.

Sestanek za pripravo slovenskega - mladinskega koncerta 2010. Od leve: Robert Šuber, Irena Stariha, Sylvia Šuber, Olga Kanda, Miriam Stariha, pater Valerijan Jenko, odpravnik poslov na
veleposlaništvu RS v Canberri dr. Zvone Žigon, Mark Stariha, Judita Bavčar-Skubla, John Kobal, Dorothy Kobal, Frank Skubla, Henry Stariha.
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Pater je prevozil več kot 1,5 milijonov kilometrov.

Pater Valerijan je užival med mladimi in oni z njim.

Pater je občasno imel tudi čas zase. Tokrat na obedu v sydneyskem
stolpu s p.Cirilom, p. Filipom in Carmen, organistkinjo.

Češnje so dobre samo z drevesa... pri Faležu v Canberri.

Pater Valerijan je užival, ko je gledal cirkuške akrobate.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

“... a veš, tole je pa naš mucek, pa lačen je”
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Patra Valerijana so na pot v Slovenijo pospremili Jeni in
Fredi Brežnik AM, Sonja Fišer in pater Darko Žnidaršič.

Zadnja fotografija patrov na sestanku v Sydneyu - Merrylandsu,
26. marca 2014. Na fotografiji: pater Ciril Božič iz Melbourna
- Kew, pater Valerijan Jenko, pater Darko Žnidaršič in pater
David Šrumpf iz Adelaide.

Na sydneyskem letališču, “ le počasi pater”.

Zadnja fotografija patra Valerijana
na avstralskih tleh, 23. junija 2014.
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Pater Valerijan v Sloveniji 2014
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Hvala Vam za vse, dragi pater!
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Pater Valerijan v Ljubljani 2014

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Odločilen dan v Sloveniji, 26.8.2014

Končni odstavek izvida dr. Andreja Stareta

Odločilen dan v Sloveniji! 26.8.2014 je dr. Andrej Stare iz Medicinskega centra Lambergh
predal patru Valerijanu končni izvid po nekaj tedenskih terapijah. Srce je hotelo eno, telo
pa drugo, razum je zmagal in pater Valerijan je ostal v Sloveniji. Na fotografiji nečakinja p.
Valerijana Anjolka Culjkar, Irena Jernej Auser, zdravnik dr. Andrej Stare, p. Valerijan Jenko in
medicinski sestri v zdravilišču Lambergh v Dvorski vasi pri Begunjah.

Pater Valerijan Jenko OFM OAM
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Pater David in pater Ciril sta predala patru patru Valerijanu odlikovanja,
ki sta jih prinesla iz Avstralije. Bivši provincial p. Stane je prisostvoval “mali slovesnosti”.

Pater Ciril, pater Valerijan in mama patra Cirila.
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Pater Valerijan Jenko
bo 6. januarja 2015 dopolnil 89 LET,
kar je res lep življenjski jubilej.
Veselo in hvaležno mu bomo nazdravili tudi v Avstraliji, ki ji je pater podaril
vse svoje življenjske moči. Prihodnjo številko MISLI (januar-februar 2015) bomo
tako posvetili njemu, ki sedaj po Božji previdnosti preživlja svoje jesenske dneve v
domovini. Naj se to sliši še tako čudno, pa vendarle drži: Je v središču domovine
Slovenije, v našem glavnem samostanu, obdan s sobrati, ki zanj lepo skrbijo; skupaj
so v cerkvi, molijo skupaj na samostanskem koru, obedujejo skupaj v veliki obednici;
vedno ima družbo. Naša tamkajšnja samostanska družina šteje nad 15 članov. Pater
Ambrož je še posebej njegov skrbni gvardijan; brat Ksaver je izredno čuteč v skrbi za
starejše in bolne. Tam so mladi študentje, kleriki, ki ga pomlajujejo, patri, s katerimi
skupaj obhajajo evharistijo. V Ljubljani ima prav gotovo več obiskov, kot bi jih imel
v Merrylandsu. Obiski prihajajo tudi iz Avstralije. Predvsem pa so ga veseli njegovi
najbližji: sestre, brat, nečaki, nečakinje. »Že pred 15 leti bi moral priti domov!« je
rekla njegova sestra Marica.
Pater Valerijan se lepo vživlja. Seveda pogreša Merrylands. Kako neki ga ne bi?
Do konca življenja bo zaznamovan na še posebej močan način z Merrylandsom in
tudi celotno slovensko Avstralijo. To je na nek način izseljenska usoda nas vseh. Hudo
mu je, da se ni poslovil, kar je res bolečina. Toda vesel je, da je z vami v Sydneyu ter
po drugih krajih, tudi pri nas v Melbournu in Adelaidi, lahko obhajal toliko lepih
slovesnosti in tudi svojih življenjskih, duhovniških in redovniških jubilejev, kar še ni
bilo dano nobenemu do sedaj. Počastili ste ga, dobri ljudje, z velikimi pozornostmi,
razstavami, filmom in sedaj mu arhiv HASA NSW skupaj s Slovenia Media House
z g. Florjanom Auserjem pripravljate za njegov 89. rojstni dan lep spominski album,
ki bo predstavil življenje in delo p. Valerijana na več kot 200 straneh.
Ob mojem zadnjem obisku pri njem skupaj z novim nadškofom patrom Stanetom
ter p. Davidom ter nekaj dni kasneje še z mamo in sestro, je naročil pozdrave za
vse, ki vas nosi v srcu in se vas s hvaležnostjo spominja v molitvi ter pri sveti maši:
»Pozdravi p. Darka in vse rojake!« je še naročal, ko sem bil že med vrati in sva si
mahala v slovo. V mislih sem tedaj preletel razdalje in daljave njegovega in svojega
prostora in časa in zarezalo mi je v srce: »Boš ti tako srečen, da boš starost preživljal
doma, med svojimi?«
Dragi pater Valerijan, Bog Vas živi in ohranjaj še dolgo, da se še srečamo!
pater Ciril
Pater Ciril Božič izroča patru Stanetu Zoretu mitro, ki so mu jo podarili avstralski Slovenci.
Na fotografiji: pater Ciril Božič, pater Stane Zore, pater Velerijan, pater David Šrumpf

Pater Valerijan Jenko OFM OAM

Objavljeno v Mislih, november-december 2014, stran 35
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Pater Valerijan blagoslavlja patra Staneta Zoreta pred umestitvijo za ljubljanskega nadškofa
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Nadškof pater Stane Zore na Brezjah z mitro, ki so mu jo podarili avstralski Slovenci ob 20-letnici Radia Ognjišče, 28. novembra 2014.
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Pater Valerijan Jenko in Florjan Auser
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Dragi pater Valerijan,
pri pripravi tega albuma sem si s sodelavci zadal nalogo, da prikažem leta Vašega delovanja v sliki in besedi.
Nisem pričakoval večjega izziva in sem z nalogo pričel.
Dragi pater, neverjetno, kakšno Vaše delovno obdobje v deželi pod Južnim križem se mi je odkrivalo. Nemogoče
je Vaše veliko delo opisati na nekaj straneh, kljub temu, da sem Vas s kamero ali fotoaparatom spremljal skoraj dve
desetletji, da sva se ure in ure pogovarjala, da sem lahko ujel trenutke Vašega življenja. Nemogoče je v nekaj stavkih
ali fotografijah orisati popek, cvet in razcvet avstralske Slovenije, ki ste jo doživljali.
V času priprave albuma sem pregledal na tisoče posnetih fotografij in nekaj desetin ur posnetega video materiala.
Moram reči, da mi je posebej padla v oči Vaša vera, ki ste jo posebej pokazali pri daritvi svete maše. Vaše roke, Vaš
obraz, Vaša umirjenost, Vaš blagoslov je nekaj neprekosljivega.
Kljub vsemu, poizkusil sem. Pred Vami je Vaš album in album skupnosti, ki je sodelovala z Vami in album Vaše
vere in Vašega trdega dela. Upošteval sem, da poznate vse, ki so v albumu, da ste z njimi gradili ali jih krstili ali
polagali v grob. Kar vidim Vas, kako boste s povečevalnim steklom pregledovali obraze in obujali spomine. Vidim
Vas, kako boste poznali zgodovino vsakogar, da ne govoriva o naslovih, pa naj je bil še tako daljni sodelavec, vsekakor
pa se boste z neizmerno hvaležnostjo in molitvijo spominjali vsakogar, ki Vam je vsa leta stal ob strani.
Zgradili ste enega najlepših sakralnih spomenikov pod Južnim križem, zgradili ste skupnost, ki je bila homogena
in je sodelovala z Vami. Z Vašo vero, molitvijo in nasmehom ter trdno voljo ste uspeli napraviti skoraj nemogoče.
Ohranjali in širili ste vero in Slovenijo daleč od Slovenije. Ljudem ste dajali ljubezen do rojstne domovine, pesmi,
slovenske besede in kulture ter jih sočasno vzpodbujali, da so postali lojalni, pošteni, delovni državljani Avstralije.
Pomagali ste ljudem v težavah, boleznih in problemih, reševali ste nerešljivo. Nesporno ste ustvarili težko dosegljive
cilje za Vaše naslednike, saj avstralska Slovenija počasi umira, toda ljubezen do korenin ostaja in se prenaša na
potomce.
Dragi pater, srce se mi je trgalo, ko sva letos bivala v Sloveniji in ste bili pred težko odločitvijo, kako naprej. Srce
je hotelo eno, toda telo je povedalo drugo, zmagal je razum in ostali ste s svojo družino in svojimi brati frančiškani v
Sloveniji, ki zagotovo odlično skrbe in bodo skrbeli za Vas.
Pater Darko je čez noč moral postati mož in pred njim je velika naloga, ohraniti tisto, kar ste Vi ustvarili. Morda
je to lahko izziv za mladega patra, saj je legend, kot ste Vi, malo. Vsekakor pa opravlja in nadaljuje Vaše delo, toda v
popolnoma drugačnih, odcvetelih časih avstralske Slovenije. Ni mu lahko, toda skupnost in vera mu bosta pomagali.
Dragi pater, pogrešam Vas ob vsakem obisku Merrylandsa, pogrešam Vaš nasmeh in prijazen pozdrav. Ko pridem v
Slovenijo, Vas zagotovo obiščem in greva na Bled na kremšnite, ustavila pa se bova tudi pri Mariji Pomagaj na Brezjah.
Želim Vam vse dobro in Bog z Vami!
Florjan Auser
Slovenian Media House, Sydney, 15. decembra 2014
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