PRIJATELJI SVETE DEELE V AVSTRALIJI
utrinek s 14 - dnevnega potovanja
Odhod na novo pot me vedno spremlja z
najvanejo prtljago, to je knjiga, vodiè po deeli,
kamor se namenim. Pred odhodom na dolgo pot v
Avstralijo sem se spoprijel z zajetno Baedekerjevo
knjigo o Avstraliji in jo z zaèudenjem prebiral.
Razdalje, velièina, puèavski svet, ivalski svet,
pragozd, morski koralni grebeni, prvotni prebivalci,
s temi podatki sem se ukvarjal v èasu priprave na
pot. Popolnoma jasno mi je bilo, da bo k tem
podatkom dodal e popolnoma novo poglavje na
p. Ciril, ki se je z veseljem rtvoval, da bo spremljal
nao skupino  Drutvo prijateljev Sv. deele iz
Slovenije. Nekakna e ustvarjena podoba
Avstralije mi sega e v tudensko dobo, ko sva s p.
Cirilom dobivala tu in tam fotografije iz te tako
oddaljene deele. V tistih èasih je med rojaki deloval
p. Lavrencij Anel, tudiral je tam tudi soolec p.
Bernard Goliènik. Tako sem si ustvarjal podobo
deele tudi s pomoèjo raznih fotografij, ki sta jih
poiljala.
Skupina 36 udeleencev je bila dejansko
prvikrat v Avstralji, razen nekaj izjem. Èasovni
premik in dolg let z odlièno letalsko drubo Quantas,
nam je sicer povzroèil rahlo dremavost, tako da smo
v prvih dneh po pristanku vèasih celo malo sanjali
med Cirilovo razlago. Vendar tudi sanje so sestavni
del ivljenja, zato nam p. Ciril ni zameril, èe smo
mu kdaj vidno prikimavali. Verjetno bi bilo e posebej
zanimivo za Vas, dragi Slovenci v Avstraliji, èe bi
popisal celotno nao pot, ki smo jo naredili v dveh
tednih. Znotraj Avstralije smo
imeli kar tiri letalske polete.
Ko smo se sreèali z vami v
Sydneju in v Melbournu, ste
mnogi rekli: »V 40 letih nismo
videli toliko, kot boste vi videli
sedaj!«. Verjetno je v tem
komplimentu tudi nekaj
pretiravanja. S popisom
celotne poti vas ne
nameravam muèiti, lahko bi
izpadlo tudi kot propaganda
za turistièno potovanje.
Najvaneje na celotni poti je
bilo zame  sreèanje z vami,
slovenskimi rojaki. Mnogo
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deel sem prepotoval, vendar le redko kje odkrijem
Slovenca ali veè Slovencev, ki bi bili sreèanja v
resnici veseli. In prav to je bil glavni dogodek na
nai poti. Dve sreèanji, eno v Sydneju ob patrih
Valerijanu in Filipu in drugo v Melbournu s p. Cirilom
in misijonarko Marijo. Manjkalo je seveda sreèanje
in obisk v Adelaidi pri p. Janezu Tretjaku. Program
paè ni bil dovolj obiren.
Kakor sreèanje z dvema velikima druinama
je bilo nae druenje v Sydneju in Melbournu. Da
ponovim pohvalo za imenitno postrebo na enem
in na drugem kraju. Toda postreba celotne skupine
ni bila le teitev lakote, to je bila v resnici domaèa
miza, okraena s slovenskim pogrinjkom srènega
veselja, iskrenosti in domaènosti. uborela je
slovenska govorica od Prekmurske ravni do obale
Jadrana. Èe bi bil slepi Beethoven navzoè, bi mu ta
pesem slovenskega jezika prav gotovo navdihnila
e deseto simfonijo, ki bi jo poimenoval: Veselje
otrok izpod Triglava, tako si mislim. Zazvenela je
pesem, izmenjavali so se pozdravi, odkrivale so se
sorodstvene vezi, naroèali so se pozdravi za tega
in onega. Na misel mi je prihajala vrsta naih patrov,
ki so bili med nami v duhu navzoèi, pa èeprav so e
v veènosti. V tem naem bratskem sreèanju je bil
gotovo duhovno navzoè p. Bazilij, pa p. Bernard in
e ostali graditelji slovenskih katolikih skupnosti v
Avstraliji. V tem apostolskem delu je navzoè sv.
Franèiek Asiki, ki je v svojem ivljenju dosegel
najbolj oddaljeno toèko iz Asissija, ko je priel do

misli | december 2002

Jeruzalema. V novejem èasu pa so Franèikovi
sinovi iz domovine Slovenije dosegli kontinent pod
Junim kriem ravno s tem namenom, da bi zbirali
in ohranjali krèansko obèestvo slovenskih rojakov
v daljni Avstraliji.
Èe me boste vpraali, kaj mi je pustilo najlepi
vtis o Avstraliji, potem bom na prvem mestu dejal,
da ste to vi, dragi slovenski rojaki. Vaa iva
skupnost, velika druina. ele potem bi omenil
lepote deele, ki jih je na pretek. Z veliko
hvalenostjo se vas vsi spominjamo, ko smo e

razporedili vtise in postavili fotografije v spominske
albume. Najlepi album pa sestavljajo vtisi srca, ki
govorijo sami, brez podpisov in naslovov.
Cenjeni rojaki v Avstraliji, ohranite smeh in
pesem ter iroko srce. Celotna naa skupina 
Prijatelji svete deele, ki smo bili vai gostje, pa
pripravljamo za vas v domovini preseneèenje: med
drugimi dobrotami tudi povabilo na romanje v Sveto
deelo, ko boste prili v domovino na dopust.
p. Peter Lavrih, ofm
komisar za Sveto deelo

NOVI TRETJI SEKRETAR NA VELEPOSLANITVU V CANBERRI
ANDREJ RODE je nova moè na slovenskem
veleposlanitvu v Canberri, kjer je 29. avgusta letos zamenjal
Marka Polajerja. Odpravnika poslov g. Bojana Bertonclja smo
e spoznali. Gospod Andrej opravlja delo tretjega sekretarja
veleposlanitva. Rojen je bil 28.08.1973 v Buenos Airesu
starem Antonu in Ivanki roj. Mali. Oèe je doma iz Rodice pri
Domalah in je brat ljubljanskega nadkofa in metropolita dr.
Franca Rodeta. Andrej je po poklicu diplomirani pravnik. Leta
1996 se je poroèil z Moniko Bukovec in se isto leto tudi preselil
v Slovenijo. V Ljubljani je delal najprej na ministrstvu za
kmetijstvo, od leta 1999 pa na ministrstvu za zunanje zadeve.
V Avstralijo je priel skupaj z druino: eno Moniko, sinom
Ksaverjem (5 let) in hèerko Katjo Emo (1 leto - oba je krstil g.
nadkof). Sedaj so v prièakovanju tretjega èlana druine. V
zaèetku novembra pa je prila iz Buenos Airesa na obisk mama
Ivanka. Pozdravljeni in dobrodoli med Slovenci v Avstraliji!

Vai ddar
ar
ovi
aro
ZA SKLAD PATRA BERNARDA: $90: Danilo in Zofi ajn. $50: Èulek Franc. $30: Breda Mihevc,
Alojz Èebokli, Milka erek; $20: Marija Krnel, Marjan Peric, Joe Gojak, Marija Montebruno, Joica in
Janez Klemenèiè, Marija Ternar, Baraga, J. Kotarski, tefan Plej, Koprivnik Slavko, Paula Zemljak, Franc
Hartman, Zora Franca. $15: Ivan krajnar, Pavla Lenarèiè, Franc in Regina Saksida. $10: Peter Trbanc,
Toni in Ani Konda, Ludvik Budin, Ivanka Krempl, Anna Gustin, Bernarda Zadel, Cimerman, Helena Zver,
Vinko in Marija Repp, Joef in Marija temberger. $5: Avgust Breznik. $9: Katarina Horvat. $5: Helena
Zitko, Mirko in Marija Godec, Avgust Breznik, Danilo Lah. ZA MISIJONE: $250: polovica nabirke za
misijonsko nedeljo pri sv. Rafaelu v Merrylandsu  Sydney; $100: N.N. $30: Matilda Kraovec ( za pokoj
due). ZA PATRA PEPIJA: $100: N.N., $50: Ivanka temberger; $25: Karlo Dolmark (namesto cvetja na
grob Mariji Velièek); $40: A. in M. Brne. ZA LAÈNE Matere Terezije: $20: Vida Bastalec. ZA VZGOJO
FRANÈIKANSKIH BOGOSLOVCEV: $20: Cecilija Pirnat. ZA PATRA MIHA DREVENKA: $70: Meani
pevski zbor v Merrylandsu (namesto cvetja na grob Daneta Brkovca). ZA LAÈNE(namesto boiènih
voèilnic): $100: Toni in Anica Konda; $30: Joe in Milka Broiè . BOG POVRNI ZA VAO DOBROTO!
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VINO KREPÈA TELO, ÈE GA LE PAMETNO PIJEMO
Nanesla je sreèa, da sva z moem ponovno
obiskala nao domovino pod Triglavom, zeleno
Slovenijo. Bila sva tam v èasu trgatve in se udeleila
obiranja grozdja v Vipavski dolini
in v Ormokem vinorodnem
okraju.
Ko je v Vipavski dolini trgatev
e v poteku, se na tajerskem o
tem ele razmilja. Tu klopotec
naznanja, da se blia èas trgatve,
da grozdje dozoreva. V Vipavski
dolini je trgatev dva tedna preje
zaradi ugodnejega podnebja.
Strokovnjaki so vinogradnikom svetovali, da ne kae
hiteti z obiranjem grozdja, èe
elijo kakovostna vina, èe so le
vremenske razmere ugodne.
Bilo pa je letos tudi veliko
gnilobe, na alost gospodarjev,
ki so raèunali na kolièino in
kakovost vina.
Trgatev je druinski
dogodek, kateremu se pridruijo
e vsi prijatelji ter znanci. To je
dan veselja, petja, vriskanja in prièakovanje dobrega
novega vina. Vino, ki bo v naslednjem letu za zdravje
in sreèo ob prazniènih trenutkih in sreèanjih. Za rano
zjutraj se zberejo »braèi«.Gospodinja jih pogosti s
potico, prutom, ganjem , dober gospodar pa e
s starim vinom. To je dan, ko se zberejo tevilni
sorodniki in je za nekatere to edino letno sreèanje s
svojci. Po hribovitih krajih se e vedno uporabljajo
»pute«, katere nosijo mladi fantje. Moderen naèin
preanja olaja marsikateri trud, kot smo to poznali
pred leti. Niè veè cepetanja po grozdju na prei.
Danes melje grozdje stroj. Ko se mot spremeni v
vino, je konèno poplaèan celoletni trud in skrb
gospodarja.
Vinska trta je z vini in vinogradi na Slovenskem
postala del naravne in kulturne dedièine. Vino
krepèa telo, pri evharistiènem delu mae pa se vino
spremeni v kri naega Odreenika.
Vipavska dolina slovi po rodovitnosti trte. Znani
upnik (podnanoki  t. Vid pri Vipavi) Matija
Vrtovec je e v 19. stoletju uèil domaèine, kako gojiti
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trto in kako pridelovati vino. V tej dolini pridelujejo
tevilno vrsto kakovostnih vin. Iz osebnega izkustva,
èe tudi nisem zelo veèa o kakovosti vin, moram
reèi, da je vipavsko vino veliko bolj
okusno in veliko bolj gladko steèe
po grlu kot pa tako znani Rhenski
rizling iz Porenja v Nemèiji, kjer
sva se udeleila degustacije vin.
Na alost so Slovenska vina
premalo poznana in cenjena.
V Mariboru naju je sluèajno
pot zanesla v stari grad, kjer so
pod geslom »V objemu stare trte«
domaèini nudili pokuino vin iz
mariborskega okolia. Med
raznimi vini sva zauila tudi
Ledeno vino  do takrat nama
popolnoma neznano »zlato« vino.
Zlato pa zaradi barve in cene.
Vinogradnik Oèkerl iz
entilja je bil tako prijazen in nama
je odprl steklenico ledenega vina,
da sva ga okusila. Opisal nama
je potek pridelave tega vina.
Trta se sicer obira ele, ko
je noèna temperatura tri dni zaporedoma 15 stopinj
pod nièlo. Grozdje se pobira ponoèi in se prea do
kake 9. ure zjutraj, e v mrazu na prostem. Voda
se v grozdju kristalizira v led in mraz iz jagode
potegne ven vodo, na sredini jagode ostane najbolj
koncentrirana snov, le za ivankino uho tekoèine,
ki nato vre leto dni poèasi zaradi ogromnega
sladkorja ( 50% sladkorja) nato pa to vino zori 2  3
leta. Ledeno vino ni mogoèe pridelati vsako leto, èe
ni dovolj zaporednih dni mraza.
Za pridelavo 100 litrov ledenega vina
vinogradnik porabi toliko grozdja kot, èe bi pridelal
3000 litrov navadnega vina. To pomeni za 1 l bi lahko
pridelal 30 l navadnega vina. Cena enega litra tega
vina je od $65 do $120. Zato reèem, da je zlato
vino. Je res sladko in teèe po grlu kot olje, vendar
za vsak dan veliko predrago. Samo za izredne
prilike!
Anica in Lojze Markiè
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Odgovor na pismo dr. Janeza Arnea (Misli okt./nov. 2002)
Pismo oz. povabilo za pomoè pri zbiranju slovenskega tiska, ki izhaja v Avstraliji, sem morala veèkrat
prebrati, ker preprosto nisem mogla razumeti zakaj je potrebno toliko nepotrebnih in zavajajoèih besed. Z
velikim veseljem podpiram eljo dr. Arnea, da bi v njegovi zbirki bilo tudi èim veè (vse) gradiva iz Avstralije.
S tem bo njegova zbirka »Studia Slovenica« nedvomno pridobila e veèjo vrednost in pomen. Sama se e
vrsto let (od leta 1982, ko sem se zaposlila v NUK in le dobro leto sodelovala z gospo Milico Strgarjevo 
od leta 1983 pa povsem sama vodim to zbirko) trudim, da bi bilo sodelovanje z vsemi izseljenskimi
skupnostmi po svetu kar najbolje (osebno sem obiskala e nae skupnosti v Torontu, v Clevelandu, v
Buenos Airesu in v Bariloèah). V enaki meri se trudim, da bi bili korektni in dobri tudi odnosi med tistimi
institucijami, ki hranijo in prouèujejo izseljenski tisk (Intitut za izseljenstvo ZRC SAZU, SIM, Svetovni
Slovenski Kongres, Slovenija v svetu, Rafaelova druba in tudi Studia Slovenica). Do tega, zadnjega
pisma dr. Arnea, sem bila preprièana, da je najino sodelovanje povsem korektno. To, da je isto gradivo
shranjeno na veè koncih, je samo dobro za raziskovalce, ki tako laje pridejo do doloèenega gradiva in jim
ni potrebno troiti velikih finanènih sredstev in porabiti ogromno svojega èasa (npr. za obiske v tujini).
Nenazadnje je to dobro tudi iz »varnostnih razlogov« - èe bi prilo do kakne nesreèe (poar, vodno
zalitje) in bi bilo gradivo pokodovano ali unièeno, bi imeli e vedno na razpolago gradivo na drugi lokaciji
(osnovni princip vseh nacionalnih knjinic!).
Predvsem pa se mi zdi s strani dr. Arnea nekorektno to, da v svojem dopisu nateva vse mogoèe
»naglavne grehe« NUK-a. Naj grem lepo po vrsti:
1. »Primer Janèar« - se je zgodil leta 1974. Res je bil pisatelj obsojen zaradi sovrane propagande
na enoletno zaporno kazen  po treh mesecih je bil izpuèen. Nima pa njegov primer nobene
zveze z NUK-om.
2. NUK  dovoljenje UDBE za dostop in izposojo gradiva. To je popolna la! Dovoljenje za izposojo
gradiva je v 80-ih letih dal ravnatelj NUK-a (Tomo Martelanc), ki je bil v knjinici odgovoren za
spotovanje zakonitosti. Tako kot posamezniki, se je tudi NUK moral drati veljavne jugoslovanske
zakonodaje, ki je prepovedovala irjenje in posedovanje sovrane propagande  toda ob tem je
bilo vse gradivo vedno dostopno za tudijske namene. V spominu mi je ostal en sam primer
»teav«, ki jih je imel honorarni novinar Ivo ajdela, ki se ni hotel drati naih pravil, da mora
priloiti izjavo uradne institucije, da gradivo potrebuje za tudijske potrebe. Ta primer je veèkrat
zlorabil tudi I.. in ob tem pozabil povedati, da je pred tem »dogodkom« dobil na vpogled e kar
nekaj gradiva, ki bi mu ga e ob njegovem prvem obisku lahko  ne izposodili. Z osamosvojitvijo
Slovenije in z novo slovensko zakonodajo pa je vse gradivo NUK-a postalo dostopno vsem
uporabnikom brez izjeme (edini pogoj je, da je vèlanjen v knjinico).
3. Res pa je, da je bil NUK edina institucija, ki je imela uradno dovoljenje, da lahko hrani in zbira tudi
gradivo, ki je izhajalo v tujini (SLOVENIKA)  saj je tudi edina narodna knjinica!
4. Kar se pa tièe avstralskih slovenskih tiskov  jih je vsaj 70 % v redni postavitvi. V t. im D-fondu
stoji le nekaj naslovov periodiène publikacije (npr. Misli, ki so danes v tej zbirki zgolj zaradi
kontuitete).
5. Trdno sem preprièana, da avstralske Slovenke in Slovenci dobro vedo, kaj vse morajo hraniti v
svojih arhivih in knjinicah, in da pri njih gradivo ni ogroeno. Resda imajo precej teav z denarjem,
ki ga nikoli ni dovolj v nobeni instituciji. Nekaj malega dobijo tudi preko razpisov, ki jih vsako leto
razpie Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, in kar nekaj ljudi iz Avstralije se je udeleilo
izobraevanja za arhiviste in medijske delavce (tudi za uèitelje, -ice), ki ga organizira isti Urad
(Milena Brgoè, Veronika Ferfolja, Draga Gelt, Stanka Gregoriè, Marija Grosman, Ivan Kobal,
Mirko Cuderman itn.)  tako, da vedo, kaj morajo zbirati in kako hraniti. Pri njihovem delu jim
strokovno in finanèno pomagajo tudi avstralske institucije, s katerimi dobro sodelujejo.
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6. Glede »slovenskega - avstralskega« gradiva v Sloveniji, pa vljudno vabim dr. Arnea, da se
osebno oglasi pri nas v NUK - u in z veseljem mu bomo pokazali kaj hranimo (veliko gradiva podatkov onjem, je dostopnega tudi preko interneta).
7. Prav tako dr. Arneu svetujem, da si ogleda Bibliografijo avstralskega tiska, ki jo je leta 1996
izdala Milena Brgoè  ena od najbolj portvovalnih Slovenk v Avstraliji.
Dovolite mi, da se na koncu zahvalim vsem, ki ste e do sedaj skrbeli za to, da imamo v NUK-u tako
popolno zbirko slovenskega izseljenskega tiska iz Avstralije.
Lepo vas pozdravlja
Vodja retrospektivne bibliografije NUK
Mag. Rozina vent

POKOJNEMU IGNACU AHLINU V SLOVO
Ob slovesu od pokojnega Ignaca Ahlina,
mojega rojaka in nekdanjega sofarana, se
pridrujem vai alosti.
Spregovoril vam bi rad nekaj besed o
pokojnikovi mladosti, o kateri so mi pripovedovali
njegovi sorodniki in nekdanji vrstniki in o najinem
prvem in hkrati zadnjem sreèanju v letu 1993.
Pokojni Ignac, doma so mu rekli Nace, je bil
najmlaji od 7 Liparjevih otrok, tako so rekli po
domaèe njihovemu domu, na grièu v prelepi dolini
Dedni dol. Kmalu po Nacetovem rojstvu mu je umrl
oèe, ki se je bolan vrnil iz fronte v prvi svetovni
vojni in ni nikoli ozdravel. S svojimi tirimi starejimi
brati in dvema sestrama je po svojih moèeh
pomagal svoji junaki, poteni in delovni materi pri
delu na polju, da je preivela svojo tevilno druino.
Od doma se je videl farni zvonik sv. Tilna in
podrunièna cerkev alostne matere Boje in
mladi Nace je e v rosnih letih e ministriral. Bil je
zvedav in nadarjen fantiè, mama je to rekla pogosto,
da pa ima drobno napako: zjutraj je zelo rad poleal,
tako, da je nekajkrat zamudil ministriranje.
Osnovno olo je dokonèal v Vinji Gori,
olanje pa je zelo uspeno nadaljeval na srednji
kmetijski oli na Grmu pri Novem mestu. al je
druga svetovna vojna prekriala naèrte mlademu
Nacetu, ki je zrasel v postavnega mladenièa, da bi
konèal zaèeta olanja in postal vrhunski kmetijski
strokovnjak. ivljenje v vojnem èasu je bilo za
mladega Naceta zelo huda preizkunja, ki ga je po
koncu vojne pripeljala v daljno Avstralijo.
Najino prvo in hkrati edino enomeseèno
sreèanje je bilo v poletju leta 1993, ko je s svojo
eno obiskal svojo staro domovino. Pozno zveèer
ga je pripeljal do mojega doma ofer, ker mu Nace
v noèi in povsem spremenjenih cestah po vrnitvi
po skoraj pol stoletja, v èustveni razvnetosti ni znal
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pokazati poti do njegovega rojstnega doma. e
danes si ne znam razloiti kako, da je najprej priel
ravno do mene.
V èasu njegovega obiska sva veliko
sodelovala pri NJEGOVI pobudi, da se tudi v Vinji
Gori postavi ob farni cerkvi spominske ploèe z
imeni pobitih in umorjenih rodoljubov v bratomorni
vojni in po njej. Nace je neumorno zbiral podatke
o pobitih rtvah, pe hodil od vasi do vasi,
spraeval, si zapisoval podatke. Dan za dnem smo
lahko videli velikega postavnega moakarja z veliko
palico, ki jo je odsekal v domaèem gozdu, kako
koraka po domaèih poteh. Poleg zahtevnega dela
zbiranja podatkov o nedolnih rtvah je prispeval
zelo pomembna denarna sredstva za uresnièitev
njegove pobude.
Odkritju prelepe kapelice v naslednjem letu,
najbr ene najlepih pomnikov rtvam v svobodni
Sloveniji, na kateri sta poleg 102 imen tudi imeni
dveh Nacetovih nesreènih bratov, al Nace ni mogel
veè prisostvovati, ker se je prej vrnil na svoj dom v
Adelaido, vendar ne glede na to, lahko mirno trdim,
da bi brez Nacetove goreènosti in dobrodelnosti
spominsko obeleje bilo postavljeno precej kasneje
kot je bilo.
Pokojni Nace se je rodil v enem najlepih
predelov nae domovine Slovenije, sedaj pa bo
njegov zadnji dom v enem najlepih mest na svetu
v Adelaidi.
V èast in ponos si tejem, da sem drobcen, a
zelo pomemben delèek mojega ivljenja preivel s
pokojnim Nacetom.
Upam, da bom obiskal Avstralijo in, da bom
takrat prinesel prgièe domaèe slovenske prsti in
jo posul na grob Ignaca Ahlina. Bogu bom hvaleen,
èe mi bo to omogoèeno.
Pavel Groznik, Vinja Gora, Slovenija
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