Malo pred patrovim odhodom je bil pri
Sv. Rafaelu KRST:
BRÈIÈ ANTONIO IVAN, rojen 3. februarja
2002. Oèe Ivan Brèiè, mama Sinarta Gjikoski.
Botra sta bila Lucy Brèiè in Michael Brèiè. Otroka
je p. Valerijan krstil 12. maja 2002. Starem in
botrom voèila ob lepem druinskem prazniku.
V bolninici v Wollongongu je 17. maja
2002 umrl EMIL CELIN. Pokojni je bil rojen v
Kuteevem pri Ilirski Bistrici. Luè sveta je
zagledal 27. julija 1927, kot sedmi otrok Marije
in Andreja. Vsi so e pokojni.
Leta 1943 je el k vojakom, poslan je bil v
Afriko, kjer je bil teko ranjen, ker je bomba
eksplodirala pred njim. Izgubil je desno oko in
bil na desni strani teko ranjen. Na Siciliji je zbolel
tudi za malarijo.
Veèkrat je rekel, da ga je Sveto Pismo, ki ga
je nosil v epu na prsih, reilo, da ni izgubil
ivljenja. Redovnica sestra Clara mu je v bolnici
stala ob strani in mu darovala kri, da je ostal pri
ivljenju. Hvaleen za vse, kar mu je nudila, ji je
obljubil, da bo dal hèerki ime Klara in to se je
tudi zgodilo.
Po vojni se je poroèil z Marijo, roj. Poklar
iz Podgraj. Imela sta tiri otroke; Ljudmilo, ki je
umrla pri tirih letih; Klaro, Ireno in Joeta (Joe).
ivljenje v Sloveniji ni bilo lahko, zato se
je Emil odloèil za pot v Italijo. Pobegnil je èez
mejo, kot mnogi drugi, leta 1956. ena s hèerkama
je la za njim, a èez mejo ji je uspelo priti ele po
tretjem poskusu. Leta 1957 se je druina zopet
zdruila. Skoraj tri leta je druina preivela v
taborièih v Italiji. Tam se je leta 1959 rodil sin
Joe. Istega leta jih je ladja Oceania peljala po
neznani poti v Avstralijo, kjer se je zaèelo novo
ivljenje. Emil je s trdim delom pripravil dom za
druino v Warrawongu.
Leta 1976 je moral zaradi bolezni opustiti
delo v elezarni (Port Kembla Steelworks).
Bolehal je ves èas, zadnja tri leta e posebej.
Tolail se je z vsakdanjo molitvijo in prosil Marijo,
mater Bojo za pomoè. V molitev je vkljuèeval
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tudi svojo druino, prijatelje, dobrotnike, predvsem
pa duhovnike, ki jih je zares spotoval.
S smrtjo ga je Bog reil vseh boleèin. Naj mu
usmiljeni Jezus in Bog oèe, ki je neskonèno dober
ter Mati Boja, ki jo je imel rad, pridejo na pomoè.
Naj mu bo lahka avstralska zemlja in veèna luè naj
mu sveti. Emil, poèivaj v miru!
Pokojni zapuèa eno Marijo, rojeno Poklar
iz Podgraj, hèerko Klaro, poroèeno Brcar z druino,
Ireno, poroèeno Dalton z druino in sina Joeta.
Pogrebna maa je bila v Figtree, 21.maja
2002. Somaevali so patri: Valerijan, Ciril, Niko in
Filip.
Pokopali smo ga na pokopalièu Lake Side,
Dapto, NSW.
p. Filip

ZAHVALA
V torek, 21. 5. 2002, smo bili zbrani na
zadnji poti moa in oèeta EMILA CELINA.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se udeleili
slovesa, darovali molitve, cvetje, patrom Filipu
in Niku ter Valerijanu in Cirilu za darovano
mao, prijazne besede in lepo homilijo.
Vnukinjam: Michelle, Julie in Natalie za
prebrana berila in pronje, organistki Carmen
in Barici in e drugim pevkam, ki so obogatile
slubo bojo in zadnjo popotnico na pogrebu
v Lakeside Memorial Park Dapto. Po pogrebu
smo se vsi okrepèali v klubu Planica. Za
sreèanje po pogrebu je poskrbel g. Ivan Rudolf
in gospe Ema in Tereza so nas prijazno
postregle. Hvala vsem!
Dragi Emil, poèivaj v miru.
alujoèa ena Marija, hèerki Clara,
Irena in sin Joe z druinami.
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Izpod
Triglava
DAN DRAVNOSTI
-

PREGLEDOVAL SEM KNJIGO o franèikanih v Avstraliji PAX ET BONUM. Na
strani 258 sem prebral svoj zapis v Mislih
izpred desetih let, ki sem ga naslovil Med
praznovanjem in vojno ter podoivel vse
velièastne in skrb zbujajoèe trenutke tistega
èasa. Danes je moj pogled na dneve v domovini,
ko se je rojevala nova drava, e vedno poln
vtisov, za vedno zapisanih v moj spomin in
srce. Po desetih letih samostojne drave, ki si
e utira pot v veliki svet, ni veè prostora za
romantiko Treh muketirjev. Moje
preprièanje takrat, ko je veèina mislila, da bo
demokracija in normalna drava zaivela èez
noè, je bilo, da se bo v desetih letih
izkristalizirala podoba Slovenije  drave.
Po desetih letih obhajamo 25. junija Dan
dravnosti. Veliko sprememb je doivela
Slovenija v tem èasu. Na vseh koncih je zaznati
podjetnost in interes posameznikov, da
ustvarijo bolje pogoje, viji standard.
Izoblikovala se je podoba parlamentarne
demokracije, veèstrankarski sistem, spopad
politiènih interesov, zmanjuje se vpliv politike
na gospodarstvo, tuji kapital prihaja, kultura je
vkljuèena v svetovne tokove, portniki so
marsikje v svetovnem in evropskem vrhu, celo
cestne povezave se pribliujejo razvitim
dravam in nenazadnje velike blagovnice
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rastejo kot gobe po deju in teijo potroniko
mrzlico. Skorajda ni hie, ki ne bi imela po dva
ali tri avtomobile, ljudje so dobro obleèeni,
narkomanije med mladimi je zelo veliko, celo
korupcija se odkriva in utaja davkov. Lahko bi
rekli, èisto navadna zahodna demokracija, ki
hiti Evropski skupnosti in NATU paktu v
naroèje. ZGODBA O USPEHU.
al, samo v pravljicah zmaga vedno
dobro. Po desetih letih je zame pomembno eno
vpraanje: Ali sem ponosen na svojo dravo?
V marsièem ne.
Veliko je bilo storjenega v teh letih, a al,
bomo morali potrpeti e nadaljnjih deset ali
dvajset let, èe nam bo sosednji svet dal to
priliko. Ne bojim se, ker znam preiveti tudi v
tujem svetu. Ampak ponosen nisem in to je
prizadetost moje biti. Zakaj?
-ker je veliko politikov in gospodarstvenikov priplavalo po upi pretekle moèi
in ne sposobnosti,
-ker veèina politikov skrbi le zase in svoj
stol in jih briga drava in dravljani,
-ker je veliko direktorjev in lastnikov
popolnih nesposobnjakovièev, ki polnijo svoje
epe in jim je vseeno za ljudi,
-ker delavec e ni bil nikdar tako brez
pravic in nezaèiten kot danes,
-ker inpekcije oteujejo ivljenje malih,
misli | junij 2002

do velikih sploh ne upajo,
-ker so sodni procesi dolgi in slabo
pripravljeni,
-ker je dravna uprava razbohotena preko
razumnih mej in se kot v starih dobrih èasih
zopet obeajo na privilegije,
-ker redkokdo z denarjem davkoplaèevalcev ravna gospodarno in odgovorno,
-ker se unièuje kmet in kulturna krajina,
-ker se ljudi od vrtcev naprej poneumlja
s pravicami in ne tudi z odgovornostmi,
-ker drava s svojo politiko unièuje
druine in prazni odroène kraje,
-ker ne zna zdruiti vseh sil posameznikov in ustanov v dobro ljudi, ampak jih
vzpodbuja k rasni in verski nestrpnosti,
-pa tudi zato, ker ne gradi ljubezni in
ponosa do domovine.
Ali je tako razmiljanje pomembno oz.
na mestu za dan dravnosti? Mislim, da je.
Ni moj namen oèrniti domovine, prav
nasprotno. Vse bi rad naredil, da bi bili nanjo
ponosni kot jaz, tudi sodravljani in Slovenci
povsod, kjer ivijo. Da bi na obrazih vseh bilo
zadovoljstvo, da bi spotovali drug drugega v
vseh merilih civiliziranega ivljenja in bi èutili
odgovornost za rodove, ki prihajajo. Zato je
e vedno aktualna beseda trojne ljubezni
naega najveèjega pisatelja Ivana Cankarja:
»Mati, Domovina, Bog!«
p. Niko

Center za socialno delo iz Pesnice pri
Mariboru ièe ADOLFA LUBIJA, rojenega
23. 4. 1941. ivi nekje v Avstraliji. Naproajo
vsakogar, ki bi karkoli vedel o njem, da
sporoèi veleposlanitvu v Canberri.

misli | junij 2002

Aleksander Solenicin

SRAMOTA
Kakno muèno èustvo:
Sramovati se svoje Domovine.
V èigavih rokah je Ona, ravnodunih in
spolzkih, ki brezmiselno in lakomno upravljajo
z Njenim ivljenjem. V kaknih oabnih, ali
verolomnih, ali zabrisanih obrazih se Ona kae
svetu. Kakno nagnusno lamparijo vlivajo Njej
namesto zdrave duhovne hrane. Do kakšnega
razdejanja in bede je privedeno narodno
ivljenje, si ni moè predstaviti.
Poniujoè obèutek, ki se te trdovratno
dri. Ki ni been, se zlahka ne spodrine, kot se
èustva osebna, vsakdanja, od smukajoèih
okolièin. Ne, ta te stalno, neizprosno tlaèi, z
njim se zbujaš, spremlja te vsako in vse ure, z
njim se utopi v noè. In celo s smrtjo, ki te
osvobaja od gorja osebnega, a se te Sramote
ne znebiš: še zmeraj bo visela nad glavami
ivih, ti pa si e del njih.
Listaš in listaš v globinah naše
zgodovine, ièe spodbude v likih. Pozna pa
tudi neizprosno resniènost: dogajalo se je, da
so narodi zemeljski tudi scela izumrli. To se je
e dogajalo.
Ne, druga globina, tistih èetrt stotine
okrajev, ki sem jih obiskal, ta diha name z
upanjem: tam sem videl iskrene namere in
neunièeno hrepenenje in ive, velikodune
ljudi. Kaj se res ne bodo prebili skozi ta obroè
pogube? Bodo se prebili! e so moèi.
Pa vendar, Sramota visi in visi nad nami,
kot rumenoronat oblak plina in izira naa
pljuèa. In tudi èe ga odpihnemo, ga e nikoli ne
odstranimo iz naše zgodovine.
Prevedel Just Rugel
Iz zbirke Trohice (1996 - 1997)
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p. Janez Tretjak, OFM
HOLY FAMILY SLOVENIAN MISSION
51 Young Ave, WEST HINDMARSH
SA 5007
Tel.: (08) 8346 9674
Fax: (08) 8346 2903
E-mail: tretjakj@picknowl.com.au

sv. druzina AdELAIDE
MESEC MAJ, najlepi mesec v domovini,
ves odet v cvetje, pri nas v Avstraliji obdan s
èudovitimi jesenskimi barvami, je posveèen
nebeki Materi Mariji, ki se ji posebno
priporoèamo, da bi nas varovala na nai
ivljenjski poti. Na drugo nedeljo meseca
majnika obhajamo dan, posveèen naim
materam. Vsako leto se na ta dan posebej
spomnimo vseh ivih in pokojnih mater, ko
jim poskuamo vsaj malo pokazati hvalenost
za vse, kar storijo za nas. Za cvetlièarje je to
dan, ki prinaa dobièek, za druge pa dan
iskrene hvalenosti. Kaj pomeni mama, se
èlovek zaveda ele, ko je odrasel ali ko so stari
pokojni. Ob spoznanju, kaj pomeni mati v
naem ivljenju, je hvalenost e veèja.
Tudi v naem verskem sredièu smo se
za letonji materinski dan posebej pripravljali.
Gospa Stanka Sintiè, ki je dua in srce naih
kulturnih programov pa tudi sama
mama treh fantov ter se zaveda
materinstva, je pripravila lep kulturni
program s svojimi sodelavci, ki se
je dotaknil src vseh prisotnih. Sveto
mao je vodil p. Milan Bizant iz
Drube Jezusove (jezuit), ki je na
pastoralni praksi v Avstraliji
(fotografija desno) - meseca maja
je bil v Milduri. Portvovalna gospa
Joica Gerden ga je spremljala in
posredovala, da je pater priel. V
mani homiliji je poudaril Bojo in
materinsko ljubezen, kako sta med
seboj povezani in vedno pripravljeni
14

1

pomagati ter se rtvovati brez raèunice.
Materina ljubezen ne pozna besede sovratva,
mati se rtvuje za otroka, da bi ga vzgojila za
Boga in narod. Posebej je poudaril, da imamo
poleg biolokih mater tudi duhovne matere, ki
se v naem ivljenju rtvujejo. Svojih otrok
nimajo, a njihovo srce je naklonjeno vsem, ki
so potrebni pomoèi. Vemo, da je teh veliko. V
nai slovenski adelaidski skupnosti je kar nekaj
taknih dobrih mam, ki imajo posebno skrb za
versko sredièe z vso materinsko ljubeznijo.
Po mai je bil kratek kulturni program. Rdeèa
nit programa je bila: Nebeka Mati Marija vzor
vsem materam. V program so bili vkljuèeni
predvsem mladi. Otroci so vsak na svoj naèin
eleli izreèi zahvalo mami in to je bilo najbolj
prisrèno in iskreno. Po konèanem programu
so dobile matere opke v znamenje
hvalenosti. Gospa Jana Mezek, ki je veliko
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naredila, ko smo lansko leto obnavljali hio.
Poleg tega je ob 50 letnici prihoda slovenskih
franèikanov natikala za vsa tri verska
sredièa lepe mane plaèe s simbolom franèikanskega kria, slovenskimi nageljni in
avstralskim eukaliptusom  po risbi gospe
Zorke Èernjak iz Melbourna. Gospa Marija
Zupanèiè, ki je po oèetu Slovenka, po mami
pa Hrvatica, je naslikala za nao slovensko
bandero podobo Marije Pomagaj z Brezij. Pa
tudi sicer nam vedno rada pomaga. Gospa
Marijana Frank, je najstareja mati v nai
slovenski skupnosti. Po konèanem slavju smo
odli v nao dvorano, saj njena notranjost
razodeva toplino in prijaznost. Tako je bila tudi
za to slovesnost naih mater pripravljena kot
nevesta, ki so jo portvovalni èlani nae
skupnosti pod vodstvom Angele Dodiè in Albine
Kalc ter sodelavcev v soboto pripravili. Tudi
letos so moje postregli materam s kosilom,
od juhe pa vse do sladic. Enkrat na leto so
lahko postreene matere in ene in jim na ta
dan ni bilo treba delati. Veèina se zaveda, kako
pomembno vlogo v nai skupnosti imajo ene

in matere. Nedeljo za nedeljo pripravljajo in
prinaajo pecivo ter postreejo s kavo ali
èajem. Ne samo da postreejo, ampak s tem
tudi povezujejo nao skupnost. Zato vsem
enam in materam Bog poplaèaj za trud in
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ljubezen, ki smo ju deleni. Vsem pokojnim
materam, naj Bog podari veèno sreèo. Mi se
jih pa hvaleno spominjajmo v molitvi in pri sveti
daritvi!
Ko govorimo o hvalenosti naim enam
in materam, smo se v mesecu aprilu, ob 80.
rojstnem dnevu, spomnili nae dobre mame
gospe Marije Bernik, ki podpira nae versko
sredièe od vsega zaèetka (fotografija
spodaj). Dokler je ivel mo Mirko (umrl pred
8 leti), ko ni bilo teav s prevozom, sta pri delih
rada pomagala. Sedaj je teje, ker gospa ne
vozi avtomobila. Pa je na drugaèen naèin
pozorna. Spomnim se , ko je pred leti prejela
prvo pokojnino. Rekla je:  To je pa za potrebe
cerkve. Ko dozorijo prve breskve na njenem
vrtu, so za patra. Ob njeni 80 letnici rojstva
reèemo: Za vse se Vam zahvaljujemo, z eljo,
da bi vedno rada prihajala v nao cerkev in naj
Vam Bog nakloni e veliko zdravih, zadovoljnih
let ter Vas spremlja Boji blagoslov in Boje
varstvo. Gospa Marija, Bog Vas ivi!
Ves mesec maj je bila vsak petek
dopoldne maa, marnice, molitev za mir ter
duhovnike in redovnike poklice. Na
zadnji dan, 31. maja, ki je posveèen
Mariji, se nas je zbralo pri marnièni
pobonosti veè kot navadno. Prosili
smo Marijo, da bi varovala nao
skupnost, posebno mlade nagovorila,
da bi se vrnili v slovensko skupnost
in ostali zvesti Bogu.
Na prvo nedeljo v juniju smo
obhajali praznik svetega Renjega
Telesa in Krvi. Kot drugod, smo ga
tudi v nai skupnosti praznovali lepo.
Ob lepem sonènem dnevu je bila
najprej sveta maa, po mai,
Telovska procesija okoli cerkve, z
dvema postajama ter zakljuènim
blagoslovom.
In kaj bo novega? Èetrto nedeljo v tem
mesecu bomo po mai imeli kratek kulturni
program ob dnevu slovenske dravnosti.
p. Janez
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»SLOVENIJA GRE NAPREJ«
Proti vsem prièakovanjem in napovedim, da si bo Slovenija
priborila nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu, saj je
imela v svoji kvalifikacijski skupini zelo moène nasprotnice 
reprezentance Rusije, vice ter Jugoslavije. Pa so fantje trenerja
Sreèka Katanca premagali vse ovire: v kvalifikacijskih nastopih
niso bili nikoli poraeni, zabeleili so pet zmag, nazadnje e
esto, odloèilno, v dodatnih kvalifikacijah z Romunijo.
Za preporod slovenskega nogometa, sodijo poznavalci,
so zasluni trije moje: predsednik Nogometne zveze Slovenije
(NZS) Rudi Zavrl, selektor reprezentance Sreèko Katanec in
njena prva zvezda Zlatko Zahoviè, ki je svoje nogometno znanje
in izkunje nabiral po raznih uglednih evropskih klubih. S takimi
izkunjami se ponaa tudi selektor nae reprezentance Sreèko
Katanec, ki je njeno krmilo vzel v roke 1. julija 1998. V kratkem
èasu mu je uspelo ustvariti homogeno ekipo, ki je presenetila
nogometni svet z odliènimi igrami na evropskem prvenstvu 2000
in zatem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. »Naa skrivnost,« pravi 39-letni Katanec, najmlaji od
vseh selektorjev na svetovnem prvenstvu (Italijan Cesare Maldini, ki vodi izbrano vrsto Paragvaja, pa ke
s 70 leti najstareji), »da smo posreèena meanica jugoslovanske ole, nemke volje in trdnosti italijanske
obrambe. Postali smo strnjena skupina prijateljev, kot je bila Sampdoria v mojem èasu (s tem italijanskim
klubom iz Genove je osvojil Katanec leta 1991 naslov dravnega prvaka). Kot igralec sem se nauèil, da
ne pride daleè, èe skupina ni trdna.« Svojim fantom je vlil tega duha povezanosti, da na igrièu dajejo
vse od sebe po geslu: »Vsi za enega, eden za vse!«
Slovenija na svetovnem prvenstvu nastopa v1 skupini B skupaj s prvo nosilko skupine panijo,
junoamerikim Paragvajem in Juno Afriko. panija, kljub svojim kvalitetam, e nikoli ni osvojila
svetovnega naslova. Prvi dve ekipi napredujeta v skupino estnajst najboljih reprezentanc na svetu. Ko
boste prebirali te vrstice, bo e vse znano, ali je Sloveniji uspelo iti naprej, kot pravi navijaka pesem,
ki je v domovini pravi hit.
V prvi tekmi s panijo so za Slovenijo zaigrali: Simeunoviè, Èeh, Milinoviè, Galiè, Knaus, Novak,
Pavlin, Kariè, Rudonja, Osterc in Zahoviè, po menjavah pa e Aèimoviè, Gajser in Cimerotiè. Veèina
reprezentantov igra v evropskih klubih in vedno pokaejo, kako se je treba boriti za barve svoje drave,
ki jo izredno lepo zastopajo.
Tudi Slovenci v Avstraliji smo lahko ponosni, da se je reprezentanca Slovenije sploh uvrstila na
svetovno prvenstvo, kjer igra 32 najboljih ekip na svetu. Sreèno Slovenija.Ob zakljuèku redakcije moramo
zapisati, da se slovenska reprezentanca poslavlja s svetovnega prvenstva, po nerazumljivo slabi predstavi
z Juno Afriko. e igra s Paragvajem, nato pa domov k novim pripravam za nove monosti.
po zapisu v Ognjièu sestavil p. Niko
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UREDNITVO MISLI JE PREJELO PISMO ZAHVALE IN
PRIZNANJA STANKI GREGORIÈ iz Sydneya, ki ga povzemamo.

V pismu je na iroko in podrobno predstavljeno njeno delo na politiènem, organizacijskem,
urednikem in dobrodelnem podroèju v skrbi za demokratièno Slovenijo in povezanostjo
avstralskih rojakov z domovino in med seboj. Ob odhodu v domovino Slovenijo se ji za vztrajno
in odgovorno delo zahvaljujejo. Stanka je v veliki meri delala za slovensko skupnost prostovoljno.
Kako naj se ji sedaj, ob odhodu v domovino zahvalimo za leta prostovoljnega, izrazitega,
odgovornega in vztrajnega dela. HVALA, STANKA GREGORIÈ!
Kulturni odbor Verskega in kulturnega sredièa sv. Cirila in Metoda, Kew, Melbourne,
koordInatorka Draga Gelt.
Svet slovenskih organizacij Viktorije (SSOV), Peter Mandelj.
Avstralska slovenska konferenca (ASK), Joica Gerden.
Institute for Slovenian Studies of Victoria, Saa Ceferin.
Zastopstvo Slovenske izseljenske matice (SIM) za Viktorijo in Tasmanijo, Ivo Leber.
Slovenski narodni svet Viktorije, Lenti Lenko.
Slovensko drutvo Melbourne, Milena Brgoè.
Ivanka kof, sluateljica in predavateljica na Tretji univerzi Viktorija, biva uèiteljica
slovenskega dopolnilnega pouka in avtorica.
Lucija Srnec, uèiteljica in kulturna delavka pri Slovenskem drutvu Planica, Springvale in
SSOV ter dopisnica v Glasu Slovenije.
Elica Rizmal, odgovorna urednica slovenskega programa na radiu SBS, Melbourne.
Meta Lenarèiè, voditeljica slovenskega programa na radiu 3 ZZZ, Melbourne.
Tej zahvali in priznanju se pridruuje tudi Versko in kulturno sredièe Kew in
Urednitvo Misli (glej Misli, maj 2002, stran 4).
Med rujem in travami
Velike planine
zvon Marije Snene
vabi pastirje in turiste,
da se zbero in poprosijo
za zdravje in sreèo v druini
in pri ivini.
Dan se utaplja v veèeru.
Svetlobe polzijo
po snegovih Skute
v posljednje robove dneva.
Fografija in besedilo:
France Stele.
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