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AdELAIDE
NA PRAZNIK SPOMINA JEZUSOVEGA
ROJSTVA se bomo v naem verskem sredièu
prièeli pripravljati 16. decembra z devetdnevnico. Tudi letos bo romala podoba Marije
Pomagaj po slovenskih druinah, kjer se bodo
druine zbirale k molitvi ronega venca, litanij
v èast Materi Boji in petju Marijinih in adventnih
pesmi.
Na sveti veèer bo veèerna maa e ob 7.
uri za tiste, ki se zaradi bolezni ali prevoza ne
morejo udeleiti polnoènice. 0d 11.30 pa do
polnoènice bomo posluali lepe slovenske
boiène pesmi.
0b polnoèi bo slovesna polnoènica - na
boiè pa po nedeljskem urniku ob 10.00 uri
dopoldne slovesno bogosluje.
Letos praznujemo Boiè na sredo in bo
kot navadno zveèer ob 7.30 na etnièni radijski
postaji boièna oddaja!
26. decembra, na praznik prvega
muèenca svetega tefana bo ob 9.00 dopoldne
sveta maa in blagoslov vode in soli.

27. decembra
na god apostola
Janeza in evangelista ob 9.00 uri sveta
maa in po mai
blagoslov vina.
Zavetnike naega misijona Svete
DRUINE
bomo
obhajali v nedeljo,
29. decembra. Pri
sveti mai se bomo
spomnili vseh naih
ivih in pokojnih dobrotnikov, ki so skozi vsa
leta zvesti slovenski skupnosti. Po mai bo
agape! Na staro leto bo ob 6.30 zveèer maa
v zahvalo za vse prejete dobrote letonjega
leta. Na novo leto pa ob 10.00 uri maa za
blagoslov in Boje varstvo. ROJAKE V
MILDURI bom obiskal v ponedeljek 9.
decembra. Pred mao bo prilonost za spoved
v farni cerkvi Srca Jezusovega. Ob kateri uri
bo maa, bodo rojaki obveèeni pravoèasno.
V BERRIJU bom v torek, 10.decembra.
Pozno popoldne bom obiskal bolne v domu
za ostarele. Zveèer ob 7.00 uri bo maa v
farni cerkvi in pred mao bo prilonost za
prejem zakramenta svete spovedi.
Gospa Stanka Sintiè je srce in dua kulturnih
programov v naem sredièu (fotografija zgoraj).
Naa skupnost je majhna, a v njej je veliko
portvovalnih src in rok, ki poprimejo za vsako
delo. Vsem smo hvaleni za vsako dobro delo.
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Nai pokojni
V nedeljo, 3. novembra, je v
zgodnjih jutranjih urah dotrpel v Marry
Poter Hospicu in se sreèal s svojim
Stvarnikom in Odreenikom kateremu
je ivel IGNAC AHLIN. Rodil se je v
Dednem Dolu na Dolenjskem 6. aprila
1922 v Liparjevi druini najmlaji,
sedmi otrok. Kmalu po Ignacovem
rojstvu, mu je oèe umrl, ki se je vrnil
bolan iz fronte prve svetovne vojne. e
kot otrok je moral trdo delati, ko je
pomagal mami na kmetiji. Osnovno
olo je obiskoval v Vinji Gori, po konèani
osnovni oli se je kot nadarjen mladeniè vpisal
na kmetijsko olo v Novem mestu. Po izbruhu
druge svetovne vojne je bil Ignac mobiliziran v
domobransko vojsko. Zajet je bil v Turjaku od
partizanov in je po èudenem nakljuèju
pobegnil. e enkrat je bil med vojno zajet od
Nemcev in odpeljan v nemko taborièe. Leta
1948 je pobegnil pred komunizmom in je v
januarju priel v Avstralijo v Fremantle. Kmalu
so ga poslali delati elezniko progo v Severno
Avstralijo, kjer je bilo zaradi vroèine in
osamljenosti izredno teko ivljenje. Po dveh
letih v Severni Avstraliji je priel v Adelaido in
se zaposlil pri avtobusnem prometu in vozil
avtobus od 1953 pa vse do upokojitve. Leta
1952 si je poiskal ivljenjsko druico gdè. Lote
Plavc, ki je bila zaposlena v Canberri - jo
pripeljal v Adelaido in se poroèila.V zakonu
so se jima rodili tirje otroci: Janko, Frank,
Anèka in Rosi. Ignac je bil steber slovenske
skupnosti, lahko bi rekel pravi patriarh. Leta
1952, ko je priel na pastoralni obisk iz
Sydneya p. Klavdij, sta ga na elezniki postaji
doèakala sedaj e tudi pokojni Franc Mautner
in Ignac Ahlin. Patra ni bilo teko prepoznati
saj sta bila z Ignacom sojetnika v nemkem
taborièu. Ignac je èestokrat pripovedoval,
kako so imeli prvi sestanek glede mae,
spovedovanja in sploh pastoralnega dela kar
v ivinskem vagonu in ga je to spominjalo na
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taborièe. Skozi vsa leta je bil Ignac izredno
portvovalen za slovensko versko skupnost.
Vedno je rad pomagal materialno in moralno.
Ko je bil v Sloveniji referendum, ko so se
odloèali za samostojno Slovenijo in so se prièeli
ustanavljati slovenski narodni sveti je bil Ignac
eden od stebrov, zelo razgledan, saj je veliko
bral. Kar nekaj let je vozil kombi, ki je bil
namenjen za upokojence etniènih skupin, tudi
naa skupnost je redno vsaka dva tedna
kriarila po juni Avstraliji in Ignac je bil vesten
ofer, peljal, kamor so eleli potniki. Pred
dobrimi 15 leti je zbolel. Odvzeli so mu ledvico,
prièetek raka. Skozi vseh 15 let se je rak
pojavljal na razliènih delih telesa. Lansko leto
pa se je pojavil na maganih. Ko je bil v mesecu
juniju in juliju v bolnici, je med nami gostoval
pevski zbor Nonet Certus iz Maribora. Obiskali
smo ga in so mu zapeli v bolniki sobi nekaj
slovenskih pesmi. Zanj je bilo pravo doivetje
in jim je bil neizmerno hvaleen. Kar nekajkrat
je bil v hospicu Marry Potter - letos aprila je
tudi praznoval hudo bolan svoj 80. rojstni dan
v nai cerkvi skupaj s svojimi prijatelji. Ob tej
prilonosti je bila njegova elja: nobenih darov
- darujte za cerkev. Ignac je bil desna roka
duhovniku.
8. novembra zveèer smo se zbrali ob krsti,
v kateri je poèival Ignac ves izèrpan od dolge
in teke bolezni. Naslednji dan je bila cerkev
polna, kot redkokdaj. Z mao zadunico smo
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se Bogu zahvalili za bogato in vzorno ivljenje
Ignaca. Somaeval je tudi madarski duhovnik
Fr. Laszlo, na orgle pa je spremljala sestra
Slavica iz hrvake skupnosti. Ob koncu mae
so se otroci poslovili od oèeta (fotografija na
strani 12), predsednik naega verskega
sredièa Tone Jesenko, Ivan Legia v imenu
narodnega sveta, Joica Gerden v imenu
Slovensko avstralske konference, p. Cirila in
melbournke skupnosti, Stanka Sintiè v imenu
domaèe fare Vinja Gora in Rosemary Poklar
v imenu Certus noneta iz Maribora. Ignac
poèiva na Cheltenham pokopalièu, kjer sta
pokopana njegova zvesta prijatelja Franc
Flajnik in dr. Stanislav Frank.
Slovenska skupnost svete Druine je
iskreno hvalena Ignacu za zvestobo in vso
pokonènost in pomoè. Bog naj mu bo bogat
plaènik za vse. Pri sveti daritvi pa se ga bomo
spominjali. eni Lote, otrokom Janku, Frenku
z druinama Anèki in Rozki z moem tefanom
izrekamo globoko soalje in tudi drugim
sorodnikom!
ANA ÈINÈ je umrla 16. junija 2002 v
Berriu v bolninici. Rodila se je 16. junija 1915
leta v Bakovcih - Prekmurju. V Sloveniji se je
poroèila leta 1958 in so z moem in otroci odli
za boljim kosom kruha v svobodno Avstralijo.
Prili so z ladjo Flamenio in pristali v taborièu
kot veèina naih rojakov v Bonegilli. Tam so
ostali eno leto, kjer je mo v taborièu kuhal.
Po enem letu jim je p. Bazilij nael hio in delo
za moa blizu Mt. Gambiera pri gozdarstvu.
Tu je druina ostala 9 let. Leta 1967 so odli
na kmetijo s sadjem v Winkie. Tudi tukaj ni
bilo lahko ivljenje. Vendar prekmurski narod
je bil preizkuan s trpljenjem - so tudi to delo
in ivljenje sprejeli. Leta 1988 je postala vdova.
ivela je nekaj let pri sinu, pozneje pri hèerki
Anici Kregar, v letu 2001 pa je odla v dom za
ostarele v Berri, kjer sta nekaj èasa prijateljevali
s Kregarjevo gospo. Vsakega obiska je bila
vesela. Ko smo jo lansko leto obiskali z
mariborskim kofom dr. Francem Krammisli | december 2002

bergerjem in provincialom p. Stanetom je tako
veselo po prekmursko guèala in bila vesela,
da so jo obiskali gospod kof. Nikoli ni kazala,
da ni prav zdrava. Letos 16. junija pa se je
sreèala z Bogom. 21. junija je bila maa
zadunica. Poèiva v grobu, kjer je pokopan
njen mo. Naj poèiva v miru Bojem! Bog ji naj
bo plaènik za vse kar je dobrega storila v
ivljenju, predvsem za ivljenja, ki jih je podarila
svojim otrokom in jih z ljubeznijo vzgajala.
Vsem otrokom in sorodnikom izrekamo
iskreno soalje!

In e voèila:

V oktobrsko-novemberski tevilki Misli
sem zasledil, da sta konec septembra
praznovala zlati jubilej zakonskega ivljenja
gospa ADA in g.CVETKO FALE. Ob tem
lepem ivljenjskem jubileju jima (èetudi pozno)
iz srca èestitamo iz verskega in kulturnega
sredièa svete Druine v Adelaidi. Danes so
redki zakonci, ki so si kljub preizkunjam in
vèasih izredno tekem ivljenju zvesti in ne
prelomijo dane obljube Bogu, ki so jo izrekli
pred oltarjem. Bog naj vaju spremlja e naprej
na vajini ivljenjski poti s svojim blagoslovom,
razumevanjem in medsebojno ljubeznijo. Ada
in Cvetko, Bog vaju ivi e na mnoga leta!
Vsem rojakom v Avstraliji in tudi v
domovini elim blagoslovljene praznike
Gospodovega rojstva. V letu 2003 naj vas
spremlja Boje varstvo in blagoslov. Z
molitvijo pa bom povezan e posebej z
vsemi prizkuanimi brati in sestrami, ki vas
je bolezen priklenila na dom ali posteljo.
Bog naj bo vaa moè in tolaba!
p. Janez

Narocnina za Misli v letu 2003 je $30 za
Avstralijo in $70 za letalsko poiljanje
revije po svetu. Ostanite e naprej zvesti
bralci in dopisovalci. Hvala!
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p. Valerijan Jenko, OFM; p. Filip Rupnik, OFM
ST. RAPHAEL SLOVENIAN MISSION
313 Merrylands Rd., Merrylands, NSW 2160
PO Box 280, MERRYLANDS, NSW 2160)
Tel.: (02) 9637 7147 in (02) 9682 5478
Mobile: 0419 236 783 Fax: (02) 9682 7692
E-mail: rafael@zeta.org.au

Sv
ael Sydney
Sv.. Raf
Rafael
KRSTI v cerkvi sv. Rafaela, Merrylands,
27. oktobra 2002:
DANIEL JOSEPH BELL, Yagoona, NSW.
Oèe Steven, mati Irenka roj. Bolko. Botra sta
bila John & Anna Maria OReilly.
BENJAMIN JUDGES MATESIC, Ainslie,
ACT. Oèe Ivo, mati Joanna roj. Judges. Boter
je bil Christopher Judges.
Novorojenèkoma, starem, botrom in
njihovim druinam iskrene èestitke k prejemu
krsta.
POKOJNI:
V soboto, 31.avgusta 2002, je v Matraville
(Sydney) umrl IVAN JURIN. Rojen je bil v kraju
Prijeko (otok Ugljan), 28.2.1938 kot sin Mateja in Rue roj. Stipanov. V Avstralijo je priel
leta 1962. Naslednje leto se je v Paddingtonu
poroèil z Joico roj. Lasiè, ki je po rodu iz
Slovenj Gradca. Ivo je bil najprej zaposlen v
General Motor Pagewood, potem pa vsa leta
na obèini v Randwicku. Bolan je bil eno leto.
Bolezen je zelo potrpeljivo prenaal in vedno
upal na ozdravljenje. Pokojnik zapuèa poleg
ene Joice hèerko Rossano, poroèeno
Cowley, vnukinje Yvette, Alice in Hano, ter
hèerko Katarino, 10 neèakov in neèakinj, v
domovini in Avstraliji pa veè bratov in sester.
Pogrebna maa je bila opravljena 5.9.2002 v
cerkvi sv. Andreja, Malabar. Pokopan je bil na
Botany pokopalièu.
V ponedeljek, 21. oktobra 2002, je v kraju
Rossmore (okolica Sydneya), NSW, umrl
JURIJ (GEORGE) SUNIK. Rojen je bil
3.3.1944 v Vrhpolju pri Kamniku, kot sin Joeta
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in Franèike roj. Sitar. V tovarni »Stol« na
Duplici se je izuèil za tapetnika. Leta 1966 je
priel v Avstralijo. ivel je dolga leta pri prijatelju
Ludviku Lavrenèièu, Summer Hill, NSW. Med
drugim je bil zaposlen v tovarni drobnih
metalnih izdelkov. Leta 1990 je zbolel za
anemio, devet let pozneje je imel operacijo,
vendar je bolezen kljub temu hitro napredovala.
Ko je z Marto Mihaliè èuval hio druine Pavla
Bogataja, medtem, ko je bil ta na dopustu, se
mu je zdravje nenadoma poslabalo. Pater Filip
mu je podelil sv. zakramente. Dva dni pozneje
pa je konèal svoje zemeljsko potovanje.
Pogrebna maa je bila opravljena v
Merrylandsu v petek, 25.10.2002, pokopan pa
je bil na novem delu naega pokopalièa v
Rookwoodu. Jurij je bil èlan igralske druine v
Merrylandsu in tudi èlan Slovenskega drutva
Sydney. Bil je druaben èlovek, rad je imel
veselo drubo in bil vedno pripravljen za alo
in smeh. Tu zapuèa prijateljico Marto Mihaliè,
v Nemèiji sestro Joefino, v domovini pa sestro
Vero in brata Janka z druinami.
V sredo, 13. novembra 2002, je v bolnici
v Fairfieldu umrla MARIJA VELIÈEK, roj.
Reja. Rojena je bila 27.11.1925 v Kozani, v
Gorikih Brdih. Bila je hèerka Antona in Marije
Reja. Marija je bila med vojno na prisilnem delu
v Nemèiji. 17.4.1947 se je v Kozani poroèila z
Antonom Velièkom, ki je po rodu iz martnega
v Gorikih Brdih. Anton je umrl v Sydneyu
5.9.1990. Druina je v oktobru 1963 z letalom
drube AlItalia prila v Avstralijo. Pogrebna
maa je bila opravljena v Merrylandsu v sredo,
misli | december 2002

20.11.2002. Pokopana je bila na novem delu
naega pokopalièa v Rookwoodu poleg
pokojnega moa. Pokojnica zapuèa hèerko
Suzy Brookdorfer s hèerkama Astrid in Birgit,
sina Zvonka ter hèerko Miriam Velièek, sestro
Bruno Gianessi (Earwood, NSW) s sinovi
Robiem in Alexom ter brata Romana (Kozana)
s hèerko Lizo.
V sredo, 20. novembra 2002, je umrl MAX
UEK. Rojen je bil 15.10.1935 v Baèu pri
Kneaku. Tu pa je ivel v Fairfield West, NSW.
Do upokojitve je bil zaposlen v tovarni vlakov

v Blacktownu. Veè let je bolehal za rakom, ki
je bil tudi vzrok smrti. Pokojni zapuèa eno
Rozanno, hèerko Dianno in sina Garyja, v
domovini pa e dve sestri in brata. Brat Alojz
uek je umrl v Sydneyu pred desetimi leti.
Pogrebne molitve so bile opravljene v soboto,
23.11.2002 v cerkvi sv. Benedicta v Smithfieldu,
NSW. Pokopan je bil na pokopalièu v
Liverpoolu.
Vsem domaèim pokojnih izrekamo
iskreno soalje.
p. Valerijan

Pomoè bolnikom in umirajoèim
NAI BOLNIKI SO POTREBNI NAE POZORNOSTI. Ob praznikih bodo huje obèutili svojo
izoliranost od prijateljev in znancev. Zato jih radi obiskujmo in skuamo pomagati po svojih moèeh.
Tudi druina, ki ima bolnika v svoji sredi, je potrebna pozornosti in pripravljenosti z nae strani za
morebitno pomoè. Vai duhovniki Vas prosimo, da nas obvestite, da bolnike in ostarele obièemo, se z
njimi sreèamo in jim podelimo svete zakramente. Strah, da bi se bolnik prestrail, èe pride duhovnik, je
neumesten - kako boleèe je za duhovnika, ko ga obvestijo o nekom ele, ko urejajo za njegov pogreb.

Na Mirrabooka Crescent v Little Bay v Sydneyu ivita zakonca
DJIKIÈ. PETAR je rojen v hrvaki Istri 2. januarja 1927 in ANGELA
KOVAÈIÈ, rojena 24. februarja 1929 v Vremu. Pred pol stoletja sta si v
upnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Vremskem Britofu 25. oktobra
1952 obljubila, da si bosta zvesta v sreèi in nesreèi, bolezni in zdravju.
Kmalu po poroki sta odla v Italijo, bila nekaj èasa v taborièu in leta
1956 odla v Avstralijo. Le dva meseca sta bila v Viktoriji v Ballaratu,
potem pa sta se odpravila v Sydney, ker je v Botany bivala Angelina
rojakinja. Delala sta v razliènih tovarnah. e 15 let stanujeta v svoji hii
v Little Bayu.
Tu preivljata poleg lepih tudi teke dni bolezni. Zato sta zlato
poroko slavila v mislih v skromni sobi in najveè v postelji v prièakovanju
sreèanja s Kristusom v sv. obhajilu. V zavesti, da jima bo le on pomagal
in jima dajal poguma, kakor naroèa sv. apostol Jakob, sta tudi zakrament
za bolne sveto maziljenje prejela ob obisku duhovnika nekaj dni po
obletnici poroke  na zadnji dan Marijinega meseca, 31. oktobra 2002.
(Na fotografiji sta zlatoporoèenca s patrom Filipom).

p. Filip
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ADVENTNI IN BOIÈNI SPORED
Sv. Rafael Merrylands

praznièna sv. maa, ob 7.30 zv. TEFANOVANJE
in praznovanje neodvisnosti  druabna prireditev
s plesom.
27. dec. petek  sv. Janez Evangelist; ob
6.00 zv. molitev pred Najsvetejim, prilika za sv.
spoved in blagoslov, ob 7.00 zv. sv. maa z
blagoslovom vina.
28. dec. sobota  Nedolni otroci; ob 7.00
zv. vigiljna maa pred praznikom sv. Druine.
29. dec. nedelja  praznik Sv. Druine; ob
9.30 dop praznièna sv. maa in zahvalna pesem
za konec leta in blagoslov.
31. dec. torek  Silvestrovo; ob 7.00 zv.
zahvalna sv. maa ob koncu leta.
1. jan 2003, sreda  NOVO LETO; praznik
Matere Boje; ob 9.30 dop. in 7.00 zv. praznièna
sv. maa.
5. jan 2003, nedelja - Gospodovo
razglaenje; ob 9.30 dop. slovesna sv. maa z
ljudskim petjem
6. jan 2003, ponedeljek  TRIJE KRALJI;
ob 9.30 dop. in 7.00 zv. praznièna sv. maa.

1. dec. 1. adventna nedelja  Po mai ob
9.30 bo Slomkova ola v dvorani nastopila in
pozdravila sv. Miklava, ki bo nato obdaroval vse
otroke.
5. dec. èetrtek  sreèanje bolnikov in
upokojencev. Zaèetek s sv. mao ob 10.30, sledi
kosilo in druabnost v dvorani.
8. dec. 2. adventna nedelja; praznik
Brezmadene. Pri mai ob 9:30 bo zborovsko petje.
15. dec. 3. adventna nedelja. Sv.maa ob
9:30 dop.
16. dec. Ponedeljek  zaèetek BOIÈNE
DEVETDNEVNICE. Sveta maa je vsak dan ob
7:00 zv, razen èetrtka ob 10:30 dop. in nedeljo 9:30
dop.
SPORED BOIÈNE DEVETDNEVNICE od
16.  24. dec. Petje pri sv. mai med tednom ob
7.00 zv., obe nedelji pa ob 9.30.

Nameni:

1. dan: za duhovno doivetje boièa pri naih
druinah.
2. dan: za dobro opravljeno boièno spoved.
3. dan: za veè ljubezni in dobrohotnosti v naih
druinah
4. dan: za rtve terorizma in begunce po svetu.
5. dan: za mladino.
6. dan: za spotovanje zakramenta sv. zakona.
7. dan: za papea in Cerkev.
8. dan: za bolnike, za mir na svetu in potreben
de v nai deeli.
9. dan: za duhovne in misijonske poklice.
22. dec. 4. adventna nedelja  Druinska
maa ob 9.30 za stare in otroke z molitvami ob
boièni devetdnevnici.
24. dec. Torek  Boièna vigilija, Adam in
Eva; ob 8.00 zj. vigiljna maa in zakljuèek boiène
devetdnevnice, ob 11.30 zv. prepevanje boiènih
pesmi v dvorani
25. dec. Sreda, BOIÈ  Jezusovo rojstvo;
ob 12.00 slovesna polnoènica za èlane naih
skupnosti z zborovskim petjem. Ob 8.00 zj.
Pastirska maa z ljudskim petjem boiènih pesmi.
Ob 9.30 dop. Velika maa z zborovim petjem.
26. dec. èetrtek, sv. tefan  prvi muèenec;
ob 9.30 dop. praznièna sv. maa, ob 6.00 zv.
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8. dec, 2. adventna nedelja; ob 4:00 pop.
sv. maa, nato prihod sv. Miklava v dvorani.
22. dec, 4. adventna nedelja; redna sluba
boja ob 5:00 pop.
24. dec, torek  Boièna vigilija; zgodnja
polnoènica ob 8:00 zv.
1. jan 2003, sreda  NOVO LETO; praznik
Matere Boje. Izredna praznièna sv. maa ob 5:00
pop.
5. jan 2003, nedelja - Gospodovo
razglaenje; ob 5:00 pop. slovesna sv. maa
12. jan 2003, nedelja  Jezusov krst; ob 5:00
pop.  redna sv. maa, sicer pa vsako 2. in 4. nedeljo
v mesecu ob 5.00 uri popoldne.

Canberra

15. dec, 3.adventna nedelja; redna sluba
boja ob 6:00 zv.
25. dec, sreda  BOIÈ; izredna slovesna
maa ob 6:00 zv.
19. jan. 2003, 2. navadna nedelja med letom,
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Cornubia »Planinka«, QLD

ob 6:00 zv. redna sluba boja v cerkvi sv. Petra in
Pavla, Wisdom St. Garran, ACT.
16. feb. 2003, navadna nedelja med letom
ob 6:00 zv. redna sluba boja.
Sicer pa je sv.maa vsako 3. nedeljo v
mesecu ob 6:00 uri.

5. jan 2003, nedelja - Gospodovo
razglaenje; ob 10.30 dop. slovesna sv. maa,
sledi obièajni piknik in obisk bolnikov in
onemoglih!

4. jan 2003, sobota - Gospodovo
razglaenje; ob 7.30 zv.  slovesna sv. maa,
cerkev Srca Jezusovega, Fairway Dr., Merimac,
QLD.

29. dec. nedelja  Praznik Sv. Druine; ob
6.00 zv.  praznièna sv. maa in zahvalna pesem
za konec leta. Po mai sreèanje v dvorani. Sicer pa
je sv. maa vsako 5.nedeljo, kadar jo mesec ima,
in sicer: 30.3.2003 in 27.4.2003 ob 6:00 zv.

Gold Coast (Zlata obala), QLD

Newcastle

Ob praznovanju sv. Rafaela,
zavetnika nae cerkve v
Merrylandsu, so slavili tudi
zakonski jubilantje. e blizu
dvajset let pridruujemo naemu egnanju tudi praznov a n j e z a k o n s k i h j u b i l e j e v.
Zakonskim jubilantom sta se
pridruila tudi zlata jubilanta
p . Va l e r i j a n , 5 0 l e t d u h o v nitva in p. Filip, 50 let
redovnih zaobljub. Rastemo
v eno druino je geslo, ki nas
spremlja e od prvega taknega praznovanja do danes.

TEFANOVANJE 2002 V MERRYLANDSU
Kakor je naa tradicija, imamo tudi letos 26. decembra v dvorani pri Sv. Rafaelu
tefanovanje - Boxing Day in praznovanje samostojnosti Slovenije. Pri loteriji bomo imeli
bogate nagrade:
Povratna karta za Slovenijo  sponzor: Tony Tomazin, Royal Guardian Mortage Corporation, Royal Gvardian Chambers, 274 Beamish Campsie NSW 2194, tel. 1300 888 077 ali
8787 4477.
DVD  sponzor: Slovenian Assosiation Sydney, 2  10 Elizabeth St , Wetherill Park
NSW 2164 , tel. 02 9756 1658.
Dvanajst steklenic rdeèega vina in eno steklenico Whiskey  sponzor: Triglav Club
Limited, 80-84 Brisbane Rd, St. Johns Park NSW 2176, tel. 02 9610 1627.
Small Goods Hamper Gojaks  sponzor: Gojaks and Meats  small goods, 22O
Burwood Rd, Burwood NSW 2134, tel. 02 9747 4028.
Mira Hairdresser Gift Voucher $50  sponzor: Mira Hairdresser, 70 Camden St Fairfield.
Poleg teh veèjih nagrad je e veè manjih.
Izkupièek bomo namenili za vzdrevanje naega sredièa in Slomkove ole.

misli | december 2002

17

