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Mobile: 0412 555 840 Fax: (03) 9853 6176
E-mail: ciril@infoxchange.net.au
Dom počitka - Mother Romana Home

Sv. ciril in Metod Melbourne
domov smo se ustavili na posestvu McWilliams
Winery v Seville, kjer smo septembra lani posadili
sadiko najstarejše trte z mariborskega Lentija.
Petinpetdeset nas je bilo v avtobusu, še nekaj se jih
je pridružilo z osebnimi avtomobili.
V decembru smo tudi nekoliko PRENOVILI
NA PRAZNIK BREZMADEŽNE, 8.
notranjost Baragovega doma: na vseh hodnikih
decembra 2001, smo imeli čudovit romarski dan.
prvega nadstropja je nov pod, ki spominja na
Z avtobusom nas je peljal Martin Oppelli v hribe
smrekove deske. Novi pod je tudi na hodniku
pri Warburton, kjer smo imeli romarsko sveto mašo
patrovega stanovanja in ene sobe. Na verandi sta
s petimi litanijami Matere Božje v lepi cerkvi
nastali dve lični sobi z po dvema posteljama. Tudi
duhovnega središča, ki ga vodijo palotinci v
tam so nova tla, prenovljena elektrika, sveže je
Millgrove, romarskim kosilom, nato pa smo se
opleskano in nove zavese. Že pred tem smo
povzpeli še na Mount. Donna Bouang. Na poti
nekoliko uredili tudi kuhinjo. Vsem mojstrom se
za odlično opravljena dela
zahvaljujemo.
1
Na tretjo adventno
nedeljo smo začeli z
božično devetdnevnico.
Od 16. do 22. decembra
je bila devetdnevnica
zvečer pri sveti maši ob
pol osmih in vsak dan je
imel poseben namen –
tako kot v Merrylandsu.
Sredi decembra (v soboto,
15. decembra) smo imeli
generalno
čiščenje
cerkve, Baragovega doma
in okolice in postavljanje
Somaševanje izseljenskih duhovnikov
jaslic v cerkvi, lurški
z melbourenskim nadškofom msgr. Denisom Hartom
v naši cerkvi v Kew, 6.12.2001
votlini in pred Baragovim

PIŠEM ZA PRAZNIČNE ZLATE MISLI utrinke iz
središča, nad katerim bedita sveta brata Ciril in Metod.
Adventni in božični čas nas je oplemenitil s svojo milobo
in milostjo. Koliko lepega in dobrega sem doživel v
skupnosti, ki ji pripadam in služim! Nekaj od vsega
tega moram zapisati tudi tukaj.
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domom. Točno štirideset prostovoljcev je prišlo.
Bilo je veselje. Delovno akcijo smo sklenili z BBQ
kosilom v naše veselje in v praznovanje leta
prostovoljcev. Po deseti maši na 3. adventno nedeljo
je bil v dvorani kratek adventno-božični program
pesmi, ki so jih zapeli mladi in tudi vsi skupaj.
Sledilo je BBQ kosilo, ki so ga pripravili člani
Planice. Božično večerjo za uslužbence in
sotrudnike Doma matere Romane v torek, 11.
decembra zvečer, so okusno in dobro pripravile
članice Društva sv. Eme. Ob mednarodnem letu
prostovoljcev se za vse vaše delo zahvaljujem
Bogu. Vsem, ki se skozi vse leto trudite, spremljate
in podpirate delo našega verskega in kulturnega
središča, iskrena hvala!
Praznovanje rojstva Gospodovega smo pričeli
na sveti večer ob enajstih, ko so nastopili mladi
umetniki in pevci, ki so ob sodelovanju Kulturnega
odbora pripravili čudovit božični program pesmi
in misli, posvečenih miru, temu velikemu daru
Novorojenega. Točno opolnoči smo v procesiji nesli
kip Jezuščka v jaslice, ki smo jih blagoslovili.
Takrat je iz neba prišlo tudi nekaj kapljic nebeške
rose, potem pa je nebo zdržalo vse do pol tretje ure
zjutraj, ko se je ulilo. Pri polnočnici je bilo izredno
veliko ljudi in tudi mladih in zares zbrano vzdušje
praznične liturgije ob petju mešanega pevskega
zbora pod vodstvom Metke McKean in organistinje
Katarine Scott. Vsi pa smo pomagali pri znanih in
priljubljenih božičnih ljudskih pesmih.
Na zadnjo decembersko nedeljo, na praznik
svete Družine, smo se z otroci zbrali okoli jaslic,
pokramljali o sveti Družini in naših družinah, nato
so otroci prejeli poseben blagoslov.
STATISTIKA: V letu 2001 smo krstili v naši
cerkvi 7 fantov in 5 deklic, poroke so bile tri,
pogrebov pa 19 (moških 16 in 3 ženske). Ko sem
to povedal pri oznanilih v nedeljo, 6. januarja 2002,
sem dodal: “Ženske, dobro glejte na možakarje!”
Pa so se iz cerkve zaslišali ženski glasovi: “Saj
gledamo, samo ne poslušajo!” “To bo pa tema za
eno naslednjih pridig,” sem moral takoj dodati.
V NOVEM LETU 2002 NAJ NAS VSE
SPREMLJA BOŽJI BLAGOSLOV, kot smo
misli | januar - februar 2002

zapisali na koledar, ki ste ga prejeli z
decemberskimi Mislimi. Marija, Božja Mati, pa naj
z Brezij, Svete Gore in Ptujske Gore razširja svoj
milostni plašč tudi na nas. Tako bomo romali po
cestah življenja v milosti.
ISKRENA ZAHVALA za Vaše čestitke za
božične praznike in Novo leto in za vse Vaše darove,
ki ste jih velikodušno namenili našemu verskemu
in kulturnemu središču. Bog povrni!
V jutranjih urah 3. januarja 2002 smo na
letališču v Melbournu slovesno sprejeli generalnega
direktorja slovenske policije g. Marka Pogorevca
in šefa njegovega kabineta g. Romana Repa.
Pričakali smo ju v narodnih nošah, s soljo in kruhom
ter avstralsko in slovensko himno in pesmijo. O
njunem sicer zasebnem obisku lahko berete posebej
v teh Mislih, stran 37-38.
O POČITNIKOVANJU piše urednica
Marija Anžič takole:
“MT. ELIZA: V nedeljo, na praznik svetih
treh Kraljev, 6. januarja 2002, smo začeli počitnice

Urednica Misli Marija Anžič in
tri generacije bralcev Misli:
najmlajšo Natalie Bratina pestuje,
zadaj stoji mama Lidija Bratina,
na njeni levi sedi Francka Anžin .
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v vsem dobro poznanem letovišču. Kljub slabemu
vremenu, bila sta le dva sončna dneva, navdušenje
ni bilo nič manjše, dobrega razpoloženja pa tudi ni
manjkalo. V ponedeljek in torek je bil z nami pater
Ciril, v sredo pa je prišel p. Filip, ki se je zelo hitro
vživel v njemu že dobro poznano druščino. Tako
smo lahko vsak dan začeli ne samo z molitvijo,
temveč s sveto mašo. Bilo nas je 53. Ni pa manjkalo
obiskovalcev, ki so nam polepšali trenutke
počitnikovanja. Veliko dobre volje je sprožila
Marcela Bole, ki nas je nepričakovano obiskala v
preobleki Božička in vse obdarila.
V petek zvečer se nas je zbralo kar največ,
saj so prišli mladi, ki se niso mogli udeležiti
kolonije, so pa ta večer prisostvovali pestremu
programu, ki so ga organizirali mladi, ki so tisti
teden počitnikovali. Nastopili so otroci, mladina
in starejši. Po programu se je zaslišala pesem v
jedilnici, kot tudi že prejšnje večere. Tokrat ob
spremljavi harmonike Lentija Lenka. Bil je lep in
pester večer. Teden je hitro minil. Hvala vsem, ki
ste pripomogli k prijetnemu vzdušju s pesmijo,
dobrim nasvetom in pa tudi pridnimi rokami v
kuhinji in kjerkoli je bilo potrebno. Še posebna
hvala Francki za izjemno dobro pripravljeno hrano
in Marjetici, ki ji je zvesto pomagala vse te dni.
Naslednji teden, od 13. do 20. januarja 2002,
je letovala mladina. Tisti teden se je k lepemu
vremenu pripravljalo kar nekaj dni. Končno je Bog
pogledal skozi veliko okno in naklonil prav prijetne
dneve od četrtka naprej. Tako se je imela tudi
mladina možnost naužiti morja in sonca.
Dobre hrane tudi ta teden ni manjkalo. Na
pomoč Francki in Marjetici je priskočila tudi Tilka,
ki je polna kuharskih idej in dobre volje. Predvsem
zadnje dni je bilo tudi veliko obiskovalcev, ki so se
prišli naužit lepega vremena in dobre družbe.
Zahvala velja tudi Simonu Grilju in Davidu
Hvalici, ki sta kljub temu, ker zaradi službe nista
mogla biti prisotna, pridno bedela nad dogajanjem,
vodila račune, in na koncu tudi poračunala z gospo
Sue. Na sobotni večer pa sta s kuharicami
organizirala BBQ večerjo na obali.
Skratka videti je, da je tradicija Mt. Elize
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močno zakoreninjena med rojaki in Bog daj, da bi
se lahko še nadaljevala. Bogu hvala za prijetne
trenutke, ki smo jih preživljali skupaj in pa seveda
za blagoslov, ki nas je spremljal ves ta čas bivanja
ob morju.”
Hvala tudi Mariji in patru Filipu za njuno
skrbno delo v Mt. Elizi in v našem misijonu.
V nedeljo, 13. januarja, na praznik Jezusovega
krsta, smo ob patru Filipu pozdravili tudi skupino
naših rojakov iz Sydneya, ki so prišli na obisk v
Melbourne. Da jim je bilo lepo pri nas, boste brali
v Mislih prihodnji mesec.
Pred nami je že POSTNI ČAS, ki ga pričnemo
s PEPELNICO, 13. februarja 2002. Na pepelnično
sredo je strogi post, kar pomeni, da se zdržimo
mesnih jedi in mesa ter se le enkrat na dan do sitega
najemo. Ob petkih v postu bomo imeli ob 7.30
zvečer križev pot in sveto mašo. Kratek križev pot
bomo imeli tudi pri vseh nedeljskih svetih mašah v
postnem času. Caritas Australia nam omogoča
dobrodelnost pri PROJECT COMPASSION.
MOLITVENA SKUPINA se po počitnicah
spet zbira k molitvi ob torkih ob 10. uri dopoldne.
Seja PASTORALNEGA SVETA bo v
ponedeljek, 4. februarja, sestanek Kulturnega
odbora pa na praznik Lurške Matere Božje, v
ponedeljek, 11. februarja. Ob 7.30 zvečer bo
praznična sveta maša, ob 8.00 pa sestanek.
10. OBLETNICA ODPRTJA DOMA
MATERE ROMANE. Slovesnost praznovanja bo
na dvorišču Doma v soboto, 16. februarja 2002.
Ob 2. uri popoldne bo sveta maša, nato pa kulturni
program in srečanje ob prigrizku.
TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA za
odrasle, ki ga vodi Draga Gelt, prične z novim
študijskim letom v nedeljo, 17. februarja, po deseti
sveti maši.
SLOMŠKOVA SLOVENSKA ŠOLA prične
z vpisovanjem in poukom v nedeljo, 3. marca 2002,
po deseti sveti maši. Starši in stari starši, navdušite
svoje otroke in vnuke za vašo besedo in melodijo
vaše pesmi. Odbor staršev bo imel spet delo!
BARAGOVA KNJIŽNICA je odprta vsako
nedeljo po deseti maši. Naša zvesta knjižničarka
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Marija Oppelt Oppelli je pred prazniki poskrbela
za voščilnice, koledarje, Družinske pratike,
Mohorjeve knjige, audio in video kasete. Za tržaško
Mladiko, december 2001, je napisala lepo
predstavitev delovanja naše knjižnice vse od
začetka. Mariji zares velik Bog lonaj!
RADIO SBS in 3 ZZZ nam vsak teden
prinašata preko svojih valov veliko novic iz
domovine in sveta in seveda napolnita naše domove
s slovensko glasbo. Hvala vsem, ki se trudite pri
oblikovanju programov.

bolnišnicah. Smrt je doživela kot resnično
odrešenje. Okrepčana s svetimi zakramenti je mirno
zaspala v Gospodu. Frančiška je bila rojena
28.03.1922 v Zagorju pri Postojni. Molitve zanjo
smo imeli v naši cerkvi 02.01.2002, pogrebno mašo
pa 3. januarja in nato pogreb na pokopališče Keilor.
Zapušča moža Ivana, ki živi v Nursing Home
Manningam Manor v East Doncastru, hčerko
Margaret Williams z družino in sina Rajka (Raya)
z družino. Sorodnikom sožalje, pokojna pa naj
počiva v Božjem miru!

p. Ciril
VPISOVANJE ZA POUK
SLOVENSKEGA JEZIKA 2002 VICTORIAN
SCHOOL OF LANGUAGES

DRUŽINA GALIČ je v decembru 2001 gostovala
v organizaciji SNS. V nedeljo, 9.12.2001, so peli pri
maši v Kew in nato v dvorani imeli dobrodelni
koncert. S pesmijo so napolnili tudi Dom matere
Romane. Iz Slovenije pošiljajo svojo zahvalo in
pozdrave.

KRST: MATTHEW PETER KATSOULOTOS, rojen 26.05.2001 v Mitcham, VIC, oče
Peter, mati Vivienne r. Gomizel. Botri: Boris
Jelovčan in Jodie Fisher. Kew, 16.12.2001.
DANIEL LIČEN, rojen 18.06.2001 v
Melbournu, oče Stan Ličen, mati Maida r. Barič.
Botri: Elizabeth in Marian Ličen. Kew, 03.02.2002.
Čestitke staršem in botrom.
POGREB: FRANČIŠKA VEKAR je umrla
29. decembra 2001 v Knox Private Hospital. Na
Štefanovo sva bila pri njej v bolnišnici z
misijonarko Marijo skoraj dve uri. Veliko je trpela,
saj je zadnja leta več mesecev preživela po
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Vpisovanje za pouk slovenskega jezika v
Melbournu se bo začelo prvo soboto po začetku
šolskega leta 2002 in potem naslednje sobote od
devetih do dvanajstih dopoldne. Pouk se prične v
soboto, 9. februarja, ob devetih zjutraj. Lahko
pridete v razred, govorite z učitelji in si vzamete
prijavnico. Slovenščina se poučuje v Princes Hill
Secondary College, Arnold Street, North
Carlton, tel. 9416 0641.
Vpišejo se lahko učenci od 5. letnika osnovne
šole do 12. letnika VCE. Za vpis v 11. letnik VCE
se pričakuje zadostno znanje slovenščine ali
najmanj dve leti pouka. Vpišejo se lahko tudi
odrasli.Vpisnina za učence do 10. letnika je $45,
za VCE kandidate $57, za odrasle$130.V tečaj
slovenskega jezika je vključen program o uporabi
interneta v namene raziskovanja in učenja ter
spletnega mesta www.thezaurus.com kot
kulturnega in jezikoslovnega arhiva. Za nadaljnje
podatke kličite na šolo, tel. 9416 0641. Če se želite
pogovoriti o slovenskem jeziku, kličite tel. 9544
0595 po sedmi uri zvečer.
Pokličite nas. Radi se pogovorimo z vami, če
imate kakšno vprašanje o šolanju vaših otrok.
Predvsem vam bomo povedali, kako vam bo
koristila slovenščina.Pomembno je vedeti, da bo
študij slovenskega jezika dodal pet točk k ostalim
VCE točkam, kar je velikega pomena pri vpisu na
univerzo.
Aleksandra L. Ceferin
Inštitut za slovenski jezik Viktorije
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OB DESETLETNICI ODPRTJA DOMA MATERE ROMANE
Leto 1956 je bilo zelo pomembno za
versko in kulturno življenje Slovencev v Viktoriji,
Južni Avstraliji in Tasmaniji. V avgustu tega leta
je prispel iz Lemonta v ZDA sedaj že pokojni
frančiškanski pater Bazilij Valentin OFM.
Prišel je na na prošnjo Slovencev v
Viktoriji in na pobudo pokojnega Slovenskega
škofa dr. Gregorija Rožmana. Po prihodu je
pater Bazilij stopil v stik z avstralskimi
frančiškanskimi brati v Box Hillu. Pater Bazilij
je njim in pa pokojnemu melbournskemu
nadškofu dr. D. Mannixu razložil svoje načrte
za dušnopastirsko in pa kulturno rast slovenske
skupnosti v Viktoriji, Južni Avstraliji in pa
Tasmaniji. Frančiškanski bratje so dobrodušno
ponudili njihov dom na 19 A’Beckett st., Kew.
Ta velika zgradba je bila nekoč bivališče mladih
Avstralcev, ki so bili pod oskrbo frančiškanov.
Pater Bazilij je z veliko vnemo pričel z
organiziranjem verskega in kulturnega življenja
v Viktoriji. To zgradbo je imenoval “BARAGOV
DOM”, v čast slovenskemu škofu Frideriku
Baragi.
Pater Bazilij je vedel, da Slovenci želijo
imeti svojo, čeprav tako majhno cerkvico in je
začel z nabirkami za gradnjo slovenske cerkve
sv. Cirila in Metoda - slovanskih apostolov.
Nabiralna akcija je bila uspešna in s pomočjo
slovenskih obrtnikov je bila cerkev zgrajena in
posvečena leta 1968. S tem je pater Bazilij
uresničil prvi del svojega načrta za
dušnopastirsko delovanje med Slovenci v
Melbournu. Veliko število porok, krstov in
sprejemanja zakramentov je bilo v tej cerkvici.
Pater Bazilij pa je skrbel tudi za kulturno
življenje in po njegovi organizaciji je bilo
izvršenih veliko prireditev v dvorani pod
cerkvijo. V načrtu patra Bazilija je bila tudi
preskrba za ostarele in obnemogle Slovence/
Slovenke v jeseni njihovega življenja.
Leta 1971 je pater po avtomobilski nesreči
1
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prejel denarno odškodnino in je s polovico te
odškodnine odprl investicijski sklad za gradnjo
doma za ostarele v Kew. Nabiralna akcija je
zahtevala mnogo vztrajnega in odpornega
dela. Patru Baziliju je uspelo pritegniti večino
slovenske skupnosti v Viktoriji. V začetku
darovi niso bili priznani od zvezne vlade kot
darovi in tako oproščeni davka, pozneje pa je
pater uspel dobiti to koncesijo in darovi so
potem prihajali ne samo od Slovencev, ampak
tudi od avstralskih dobrotnikov. Pater je zato
postavil finančni odbor, ki je koordiniral
nabiralno akcijo in prirejal loterije, tombole,
walkathons. Pater je 2. septembra 1987 izbral
pet zaupnikov za izgradnjo in upravljanje doma
ostarelih. Po uspešni nabiralni akciji in z
gradbenim darilom ministrstva za oskrbo
ostarelih je bilo mogoče pričeti z gradnjo doma.
Ta dom je bil poimenovan po sestri Romani
Toplak - bivši provincialki slovenske province
Frančiškank Brezmadežne.
Ona je pripeljala prvo skupino slovenskih
sester, ki so ogromno prispevale k verskemu
in kulturnemu življenju v Kew. Po patrovi
zaslugi je delovala tudi nedeljska Slomškova
šola, kjer so slovenski otroci dobili versko in
kulturno izobrazbo.
Gradnja doma je napredovala in v
decembru 1991 je bila končana. Slovesna
otvoritev doma matere Romane je bila 16.
februarja 1992. Prisotni so bili predstavniki
zvezne vlade - senator Cooney, melbournski
generalni vikar, monsignor - sedaj škof - Hilton
Deakin, predsednik viktorijske etnične
komisije, predstavnik frančiškanskega
provinciala, zastopniki slovenskih organizacij
v Viktoriji in veliko Slovencev in Slovenk iz
Melbourna. Trak sta ob otvoritvi pri vhodu v
Dom matere Romane prerezala pater Bazilij
in monsignor Deakin. Enako je bil prerezan tudi
trak, ki je pokril spominsko ploščo Doma
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Zaupniki Doma matere Romane s p. Cirilom,
voditeljem verskega in kulturnega središča v
Kew, katerega del je Dom. Z leve: p. Ciril,
Marko Zitterschlager, Stanko Prosenak, Sandra
Krnel, Tone Brne, Simon Špacapan

matere Romane. Sledila je zakuska v cerkveni
dvorani sv. Cirila in Metoda.
Dne 11. marca 1992 je Dom matere
Romane dobil registracijo in je bil odprt za
sprejem stanovalcev. Prva upraviteljica doma

je bila gospa Anica Markič. Njej so sledili še
trije drugi upravitelji, ki so uspeli dvigniti
število stanovalcev na trideset oseb, čeprav
so zaupniki in pokojni pater Bazilij želeli
napolniti dom samo s Slovenci, se to ni
uresničilo, ker med Slovenci ni bilo dovolj
potrebe za vstop v dom. Upajmo, da bo v
prihodnosti dom res lahko služil samo
Slovencem.

Marko Zitterschlager
zaupnik Doma matere Romane

KRIZEM
AVSTRALSKE
SLOVENIJE
V zgodnjem četrtkovem jutru, dne
3.01.2002, sta PRIŠLA NA OBISK generalni
direktor slovenske policije g. Marko Pogorevc
in šef njegovega kabineta g. Roman Rep. Na
letališču smo ju pričakali v narodnih nošah s
harmoniko, pesmijo, kruhom in soljo. Kot se
spodobi za ponosne Slovence in vzgledne
avstralske državljane, smo zapeli slovensko in
avstralsko himno. Obisk, ki je sicer zasebne
narave, saj sta Marko in Roman dolgoletna
prijatelja patra Cirila, sta obisk izkoristila za
srečanje s slovensko skupnostjo, ker pa sta
tudi slovenska policista (oba osamosvojitelja
samostojne Slovenije) sta obiskala vodstvo
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Policije države Viktorija in Policijsko akademijo
v Melbournu. Sprejeli so nas namestnik
glavne komisarke (komisarka Nixonova je bila
na dopustu) Neil O‘Loughlin s sodelavci. V
izredno prijateljskem in prisrčnem pogovoru sta
Marko Pogorevc in Neil O‘Loughlin izmenjala
izkušnje pri vodenju policij.
Na koncu pogovorov sta si sogovornika
izmenjala darila. Po pogovorih smo obiskali
policijsko akademijo, kjer so nas podrobno
seznanili s programom in aktivnostmi v
Policijski akademiji in razkazali prostore. V
cerkvi policijske akademije smo prižgali svečko
za vse avstralske policiste, ki so umrli pri
37

in jim želim še nadaljno uspešno
delo.
Moj tretji obisk v Avstraliji me
je zopet utrdil v prepričanju, da smo
Slovenci, če tudi daleč od
domovine, predvsem Slovenci in
kot takšni znamo biti za vzgled
povsod, kjer živimo. Slovenci v
Avstraliji ste v odločilnih trenutkih
narodove zgodovine tudi pred
enajstimi leti pokazali svojo
odločenost in z različnimi akcijami
pomagali najprej v prizadevanjih za
samostojno Slovenijo in pozneje za
Na obisku pri vodstvu Policije Viktorije
mednarodno priznanje Slovenije.
v Melbournu, 4. januarja 2002
Prav v času mojega obiska je minilo
opravljanju svoje službe in skupaj zmolili Oče deset let, od kar nas je Avstralija kot prva
naš. Avstralski policisti so nas pogostili s neevropska država priznala. Za to ste
kosilom v njihovi skupni jedilnici. Predsednik vsekakor najbolj zaslužni prav Slovenke in
Slovenskega narodnega sveta g. Štefan Slovenci v Avstraliji, ki ste pripomogli, da je
Merzel, ki je bil tudi pobudnik tega obiska, se država Avstralija spoznala pravo resnico o
je zahvalil predstavnikom policije za izjemno Sloveniji.
Obisk z mojim sodelavcem Romanom
lep sprejem, ki ga je organiziral g. Lenti Lenko.
Repom
je bil sicer v prvi vrsti namenjen
Nazaj v Baragov dom so nas pripeljali s
policijskim vozilom, pa ne zaradi tega, ker bi najinemu dragemu prijatelju p. mag. Cirilu A.
kršili javni red in mir, temveč iz vljudnosti in Božiču, ki sva mu že pred časom obljubila, da
gostoljubja avstralske policije do slovenske ga bova obiskala, če bo odšel nazaj v
skupnosti in gostov iz Slovenije. Po vrnitvi Avstralijo, p. Valerijanu Jenku, katerega
uspešnega obiska pri policji smo v prostorih dobrota in zavednost ne odmeva le v Avstraliji,
1
Narodnega sveta še po stari slovenskli navadi temveč tudi v domovini ter vedno
nazdravili, gosta pa sta se vpisala v knjigo nasmejanemu p. Filipu Rupniku, ki vsakemu
gostov. Po odhodu iz Melbourna sta gosta z dobro voljo priskoči na pomoč. Na žalost pa
obiskala tudi rojake na Gold Coastu, v Sydneyu tokrat nisva uspela obiskati našega patra
Janeza v Adelaidi, ki pa ga ob tej priložnosti
in Canberri.
toplo pozdravljava. Mnogi ljudje doma ne
Marija Anžič
morejo pozabiti priljubljenega patra Cirila, ki
DRAGE SLOVENKE IN SLOVENCI
se je pri svojem pastoralnem delu v Sloveniji
V AVSTRALIJI!
zapisal v srca mnogih romarjev, ki obiskujejo
V posebno čast mi je, da se lahko ob 50. slovensko narodno svetišče MARIJE
obletnici glasila MISLI obrnem na Slovenke in POMAGAJ na Brezjah.
Slovence, živeče v Avstraliji. Najprej čestitam
Drage Slovenke in Slovenci, želim si, da
uredniškemu odboru, vsem zaslužnim še naprej ostanete ponosni Slovenci in
posameznikom, donatorjem in bralcem, ob vzgledni državljani Avstralije, zato vam ob
hvaležnem spominu na patra Bazilija, za 50. vašem državnem prazniku, 26. januarju,
obletnico izhajanja slovenskega glasila MISLI iskreno čestitam. Ker pa se bliža 8. februar 1
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slovenski kulturni dan, vam čestitam tudi ob
kulturnem prazniku in vam želim, da ga doživite
v vsej razsežnosti slovenske kulture in
slovenskega jezika. Osmi februar pa je tudi
rojstni dan našega patra Filipa, zato mu ob tej
priložnosti iskreno čestitam z najboljšimi
željami.
Patru Valerijanu Jenku pa ob zlatem
jubileju iskreno čestitam in mu želim vse žegne
neba. Vsem Slovenkam in Slovencem se v
svojem in Romanovem imenu zahvaljujem za
lep sprejem in gostoljublje v času najinega
bivanja med vami.

MIRKO CUDERMAN NAM PIŠE
MIRO CELIN – roj. 29 5. 1931, umrl
12.11. 2001. Miro se je rodil v vasi Kuteževo
- sin staršev Alojzija in Štefanije. Do 11. leta
je obiskoval italijansko šolo, potem je kot 14
letni vajenec v Reki začel svoj avtokleparski
poklic. Leta 1950 se je odločil, da bo pobegnil
čez mejo, toda na meji so ga ujeli in zaprli za
dve leti. Po enem letu mu je uspelo pobegniti
iz zapora in je po treh dnevih lakote in napora
še v zaporniški obleki pribežal v Italijo. S
pomočjo mednarodne begunske organizacije
je leta 1951 prispel z ladjo v Avstralijo. Najprej
se je lotil sekanja sladkorne trstike v severnem
Queenslandu, a si je kmalu našel delo kot
avtoklepar. Delal je v različnih delavnicah,
dokler si ni leta 1967 ustvaril lastno
avtokleparsko firmo “Miro’s Bodyworks” v
Petrie Terrace v bližini centra Brisbana. Na
slovenski zabavi je spoznal svojo bodočo
ženo Frido in po osmih mesecih zaroke sta se
6. januarja 1956 poročila. Leta 1957 se jima
je rodila prva hčerka Wilma in nato leta 1962
še Marijana – Jana. Mirotova družina se je
leta 1969 preselila na Carlton Terace,
Wynnum. Slovensko društvo in domača
družba mu je v njegovem življenju zelo veliko
pomenila, saj je bil dolgoletni sodelavec
društva Planinke. Bil je pet let v odboru društva
Planinke od teh dve leti predsednik in tri leta
misli | januar - februar 2002

tajnik. Pred štirimi leti se je upokojil, a je na
žalost kmalu potem prišla vest o neozdravljivi
bolezni, ki ga je tudi pokopala. Miro je bil
energične narave in zelo delaven ter je bil
zaradi svoje dobre volje, radodarnosti in
družabnosti priljubljen med vsemi, ki so ga
poznali. Pogrebne obrede je ob zelo veliki
udeležbi žalujočih opravil farni župnik v cerkvi
Angelov varuhov v Wynnumu. Njegovega
pogreba se je udeležila vsa poznana
slovenska skupnost v Brisbanu. Pokopan je
bil v petek, 16. novembra 2001, na pokopališču
Hemmant. Naj mu bo Bog dober plačnik.
Dragi Mirko, hvala za vestno poročanje za naše
skupne Misli. Zaradi dveh dogodkov, ki sledita, bo
moral Vaš prispevek o novemberskem obisku p.
Filipa počakati na marčno številko Misli.
Prav tako prosimo za razumevanje tudi druge
dopisnike. V prihodnji številki Misli boste vsi
dopisniki dobili svoj prostor. V tej jubilejni številki
smo pač morali nameniti več prostora zlatemu
jubileju. Hvala za razumevanje. Še naprej sukajte
svoje pero ali naj nam služi internet.
Urednik

STOP PRESS - STOP PRESS
Tik pred oddajo Misli v tisk
arno
tiskarno
smo zvedeli:
Predsednik R
epublik
e Slovenije
Republik
epublike
Milan K
ucan je izdal uk
az o podelitvi
Kucan
ukaz
odlikovanja Castnega znaka svobode
Republike
Slovenije
patru
VALERIJ
ANU JENK
U za dolgoletno
ALERIJANU
JENKU
zasluzno delovanje med Slovenci v
Avstraliji. CESTIT
AMO!
CESTITAMO!
V Lemontu v ZD
A je na svecnico,
ZDA
2. februarja 2002, umrl prvi urednik
Misli pater BENO K
ORBIC. P
ogreb
KORBIC.
Pogreb
bo 7. februarja. NAJ POCIV
A V
POCIVA
BOZJEM MIRU.
Vec bomo porocali v marcu.
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koticek
naših mladih
Živio! Happy New Year everybody! Well now
the holidays are over and all of you are most likely back
at school. I think that most of us were a little cheated,
because it seems that most of the hot weather is hitting
us now, instead of when we were on holidays.
Well this is now my second year as editor of ‘the
corner’, and out of the whole 2001 I received 3 letters.
Yeah…move over Who Weekly, you got a new competitor!
Anyway stay safe and make 2002 a great year!
The Editor
bratboy007@hotmail.com

Mt. Eliza
Lavish bedrooms with soft white carpets, private
ensuites complete with two-man spa, state of the art televisions and dreamy gym facilities…
These things you will not see at ‘Greyfriars ‘ camp
on the far south side of Mt. Eliza, but to some, these
things don’t always matter.
To most people, a first glance at the weather torn
buildings overlooking Port Phillip Bay would say
‘dump’, but for those who have spent time there, would
have a different perspective.
I have been going the last few years and I keep
coming back, not for the place but for the beach and
people.
One of the great features of this place is the location. I find great freedom having the beach only 2 minutes away. So as soon as the weather gets good, we can
jump down to the beach and then if it gets late we can
leave just at sunset and still get back before it gets dark.
This year the weather wasn’t always 100% great,

1

in fact I would say only about 50%, (that is expected for
a Melbourne summer), but we still enjoyed those days.
Another great thing has got to be having a hot meal
on the table when you get back from the beach all hungry and cold. The cooks there sure did a good job in
filling the stomachs of all the people and still having
more.
So that is what Mt. Eliza is all about. Everything
there is at least 20+ years old, but that is not why we go
there. Friendships, beach and relaxing… well there is
the 7 o’clock starts in the morning as well…Who ever
said it was paradise? *(Star of the month) Who is this..?
Marta Pirnat
Upon reading the newspaper, Veronica Gregoric
came across an article about fashion designer David
Medwin. Along side of the article she happened to recognize someone she thought looked kind of familiar.
It was Miss Marta Pirnat modeling a creation of
the famous designer. Well done! *(Last but not least...)*
Thanks again for reading the corner. I hope you
all had a safe New Year and may it continue that way.
So folks if you ever want to contribute a story, or have
found a Slovenian you know in the press pass it on to
me through the email and I’ll publish it for you.
Keep being proud of Slovenia.
Skupina prvega tedna Mt. Elize 2002

1
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DOM POČITKA MATERE ROMANE
Slovenski dom za ostarele
11-15 A’Beckett St.,
KEW VIC 3101

MOTHER ROMANA HOME
Slovenian Hostel for the Aged
Phone: 03 9853 1054
Fax: 03 9855 0811

Dom pocitka matere Romane je slovenska ustanova, ki nudi bivanje v domacem okolju ostarelim in
vsem, ki potrebujejo nego. Prijazna in topla soba, domaca hrana, vesela druzba, popolna zdravniska nega in
celotna oskrba je samo del tega, kar boste nasli v domu pocitka le 20 metrov od slovenske cerkve v Kew
Kew..
Pogoj za sprejem v Dom je »Aged Care Assessment Document«, katerega vam pomaga preskrbeti vas
zdravnik. Osnovna tarifa je 85% od avstralske starostne pokojnine. Pogoj za sprejem ni na osnovi
posameznikovega premozenja, temvec na podlagi zdravstvenega stanja in potrebne nege.
Ste mogoce sami ze razmisljali, kaksno bi bilo zivljenje v Domu, poznate koga, ki bi potreboval usluge
slovenskega doma pocitka, ali pa zelite kaj vec vedeti? Potem je res najbolje, da cimprej poklicete upravnico,
gospo Sandro Krnel, po telefonu in se dogovorite za primeren cas ogleda Doma. Ker je zadnje case med Slovenci
precej vec zanimanja in vecje povprasevanje za vstop v Dom, vam bo gospa Sandra rade volje povedala, kako
dolgo bo treba pocakati na prvo prazno mesto. Dobili boste tudi prave odgovore na vsa druga vprasanja.

GLAS SLOVENIJE
Informativni mesečnik z angleško prilogo
»THE VOICE OF SLOVENIA«
PO Box 167, WINSTON HILLS, NSW 2153
Telefon: 02 9674 9599
SLOVENSKA TV 31 – Sydney
Domača stran na internetu:
STIČIŠČE AVSTRALSKIH SLOVENCEV
glasslovenije.com.au

DISTINCTION PRINTING PTY. LTD.
Lastnik Simon Špacapan
Tiskarna za
brošure, knjige in barvna dela
164 Victoria Street, BRUNSWICK, VIC 3056
Telephone: 03 9387 8488
Fax: 03 9380 2141
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DIPLOMATSKA KONZULARNA
PREDSTAVNIŠTVA
Veleposlaništvo Republike Slovenije
Telefon: 02 6243 4830
Fax: 02 6243 4827
Embassy of Republic of Slovenia
PO BOX 284, Civic Square
CANBERRA, ACT 2608
GENERALNI KONZULAT RS SYDNEY
Telefon: 02 9517 1591
Fax: 02 9519 8889
PO Box 188, COOGEE, NSW 2034
GENERALNI KONZULAT RS
NOVA ZELANDIJA
Telefon: 04 567 0027
Fax: 04 567 0024
PO BOX 30247, LOWER HUT, NZ
PO BOX 5, SMITHFIELD, NSW 2164

41

