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Sv. Rafael Sydney
KRSTI: OWEN KOCIPER, Greystanes,
NSW. Oèe Robert, mati Paula Elena roj.
Buenaventura. Botra sta bila David Kociper in
Mariela Echeto. Cerkev Sv.Rafaela, Merrylands,
12.maja 2002.
ALEXANDER PETER JOHN GEURTS,
Georges Hall, NSW. Oèe Peter John, mati
Magdalena roj. Myeda. Botra sta bila Michael
Myeda in Nataly Schoneveld. Cerkev Sv. Rafaela,
Merrylands, 5. maja 2002.
Novorojenèkoma, starem, botrom in
njihovim druinam iskrene èestitke k prejemu krsta.
POKOJNI:
V nedeljo, 14. aprila 2002, v starosti 55 let,
je v bolnici v Campbeltownu umrla KRISTINA
DOLMARK-NUTT (roj. Jakob). Rojena je bila 13.
novembra 1946 v kraju Huda jama pri Mariboru.
Pogrebne molitve so bile opravljene v ponedeljek,
22. aprila 2002 v Woronora krematoriju, nakar je
sledila upepelitev. Nae soalje hèerki Soraji in
sorodnikom.
V petek, 19. aprila 2002 je v Prince of Wales
bolnici v Sydneyu umrl znani rojak SAVO TORY.
Rojen je bil 22.6.1919 kot sin uèitelja. Savo je bil
izobraen in veè veè jezikov. Ob koncu druge
svetovne vojne je odel iz domovine. Zaposlil se je
pri mednarodni begunski organizacijo (IRO) in bil
zaposlen v Rimu, Trstu in drugod po Italiji. Leta
1950 je priel v Avstralijo. Najprej je bil zaposlen
v tovarni èokolade Nesttle, nato pa v tovarni
nogavic. Nekaj èasa je vodil trgovino z meanim
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blagom v Toongabbie. Konèno je dobil zaposlitev
na oddelku za emigracijo kot prevajalec in tolmaè.
Njegov urad je bil pri Commonwealth banki na
vogalu George in Market Street v Sydneyu. Ljudem
je pomagal s prevodi raznih dokumentov ter z
izpolnjevanjem obrazcev, proenj ter s koristnimi
nasveti. Savo je prevedel v angleèino znani
Tavèarjev roman Cvetje v jeseni z anglekim
naslovom Autumn Blossums. Zadnja leta je bolehal
za rakom, kateremu je konèno podlegel. Slovo od
pokojnika je bila v ponedeljek 22. aprila 2002 v
Eastern Suburbs krematoriju v Botany. Za njim
alujeta sinova Christopher in Andrew, tirje vnuki,
dva pravnuka, prijateljica Maritta ter tevilni
poslovni in druinski prijatelji in znanci, katerim
izrekamo nae iskreno soalje.
Dne 23. aprila 2002 je v starostnem domu v
Macksville, NSW umrl LUKA SCHATTER. Rojen
je bil 25. marca 1911 v Avstriji. V Avstralijo je
priel leta 1950 in bil najprej zaposlen na eleznici
v Chullori, potem pa se je preselil v Wagga Wagga.
Poroèen je bil z Angelo roj. Bijol, ki je po rodu z
Bleda. Luka je bil dolga leta zaposlen kot vrtnar v
samostanu na Mt. Erin. Poleg ene zapuèa hèerko
Rosemarie por. Port, ki ivi v Machsvillu in hèerko
Angie, por. Murphy ter dva vnuka. Poslovilni obred
za pokojnega Luka je bil v petek, 26. aprila 2002, v
Machsvillu. Nae soalje eni Angeli in hèerkama
z druinama.
p. Valerijan
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SPET NEKAJ DROBCEV IZ POPOTNE TORBE PATRA FILIPA
Le nekaj dni sem bil doma, pa je bilo treba
spet na pot - v Perth. Po tirh urah vonje, sem
pristal in se z Bezgovkom Silvom in Nino ter
Zlatko Agre napotil k Tomièevim v Osborne Park,
kjer sem bil kot doma - ves teden. Od tu so bila
izhodièa v cerkev sv. Kierana (obe nedelji), k
bolnikom v torek in sredo, v èetrtek v York, v petek
pa v Fremantle. Najbr se ne bi pisal Rupnik, èe ne
bi imel na vseh celinah sorodnike - in tu je vsaj
eden - Èuk. In e nekaj krajih poti po okolici makedonsko versko sredièe, Osborne Park, tudi
Slovensko drutvo v Guilfordu. Povsod je bilo
prijetno vzduje, da je kar prehitro minilo osem dni,
odmerjenih za WA. Posloviti se je bilo treba in iti
nazaj v letalo in pa dobrih tirih urah smo pristali v
Sydneyu. In hvala Bogu, z dobrotnikom Renzom
sva se dobila in odpeljala v Merrylands k sv.
Rafaelu, ki je kar dobro odigral svojo vlogo.
Tu je bila na ramenih nekaterih vana skrb:
zlatomano slavje p. Valerijana Jenko ofm. Le
koda, da so bili organizatorji slavja daleè.
Anzac Day 25. aprila, je tudi marsikaj
povedal. Zbrali smo se ob Cankarju na Triglavu,
kjer je bila spominska sveèanost v spomin tistih
vojnih grozot in vseh, ki so ji sledile do dananjih
dni (govori in molitev v dveh jezikih) in prijateljsko
vzduje pri veèerji.

V aprilski tevilki Misli smo videli kdaj in
kje bodo bogosluna sreèanja na Zlati obali in v
Kraljièini deeli (QLD), pa tudi na Zapadnem delu
Avstralije (WA). Vsi ti pastoralni obiski so bili
zaupani meni - p. Filipu iz Merrylandsa.
Na pot sem se odpravil v soboto, 6. aprila, in
se ustavil na Zlati obali v Coolangatti, kjer me je
èakal Joe Vah, doma iz Zagorja na Kozjanskem.
Ogledovala sva si lepote kraja, se ustavila na meji
med NSW in QLD, se odpeljala v Muwillumbah in
se od tam podala med polji trstike Tweed Heads,
ter se odpeljala mimo letalièa v Nerang, kjer naju
je èakala skrbna gospodinja Albina Vah. Pri veèerji
je bila z nami tudi Mirjam Horvatova.
Po veèerji smo se odpeljali na Surfers Paradise, ker je bila v tamkajnji cerkvi Srca Jezusovega
sveta maa ob 7.30.
Zjutraj smo se odpravili vsi tirje, le gospa
Pavla se nam je pridruila, v Cornubijo, kjer je bila
v slovenski drutveni dvorani Planinka sv. maa.
Po nekaj urah - po kosilu - sta me
Cudermanova Mirko in Anica odpeljala na Mt. Mee
in od tam v Buderim, kjer je bil ob 6.00 zveèer sv.
maa. Ni se nas zbralo veliko, a vsak je prinesel
poln ko dobre volje in pronjo: èetudi nas je malo,
1
nas nikar ne zapustite. in po precej dolgem
razgovoru, petju in molitvah po mai, smo
se poslovili in po dobri 100 km sva se z
voznikom Mirkom ustavila doma - spet
na Mt. Mee.
Ponedeljek je bil posveèen skrbi za
bolnike, ki sva jih z Mirkom kar nekaj
obiskala. Pogledala sva tudi nekaj
znamenitosti mesta Brisbane, tudi staro
Marijino cerkev, kjer so se dalj èasa zbirali
Slovenci, tudi muzej in ...
V torek pa smo se po kratki duhovni
obnovi v molitveni skupini poslovili. Z
Mirkom sva se podala na letalièe - in po
dobri uri vonje sem pristal v Sydneyu in
Po sveti mai v Osborne Parku v Perthu 14. 4. 2002.
se z vlakom vrnil domov.
12
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IZ ZAPISNIKA PASTORALNEGA SVETA V MERRYLANDSU
Molitvena skupina Srca Jezusovega je iva.
Redno jih pride k ronemu vencu ob èetrtkih ob
10.00 dopoldne okrog 40, vèasih pa tudi nad 50.
Po tej molitvi imamo sveto mao.
Tudi v èasu tridnevnice pred zlato mao in
binkotmi, bo sv. maa ob isti uri. Potrebni molitve,
bomo skrbeli, da bo ta skupina nadaljevala svoje
delo. Prijatelji sv. Franèika imajo redno meseèno
sreèanje vsak zadnji torek v mesecu. Teme
razgovorov izhajajo obèasno v Mislih in v Nedelji
kot priloga, pa tudi poroèila avstralske bratske
skupnosti postrezejo s svojimi temami. Sreèanja v
aprilu sta se udeleila narodni asistent FSR za
Avstralijo in Oceanijo p. Carl Shafer OFM iz
Campbelltowna in krajevni minister FSR v
Concordu brat Tod Walker. Ker naa bratskosestrinska skupnost e ni uradno ustanovljena in
zato nima krajevnega sveta, jo bo do prvih zaobljub
in izvolitve sveta sponzoriral Concord. Pevski
zbori: Meani pevski zbor ima redne vaje vsak
petek po veèerni mai. Pri sv. mai prepeva vsako
drugo nedeljo v mesecu. Prazniki pa poskrbe, da
se e vmes oglasijo. Tako bo tudi na binkotno
soboto, 18. maja, pri sv. mai, ki bo ob 6.00 zveèer.
Ta sv. maa bo e zaèetek jubilejnega zlatomanega
slavja.
Mladinski pevski zbor ima spet redne vaje
ob sobotah popoldne. Kakor meani pevski zbor,
tako tudi ta prièakuje navduenih sodelavcev.
Zaradi bolezni gospe Marije Ovijaè, je med
nedeljsko sv.mao vodil ljudsko petje Uro Ergaver,
pa tudi kratko vajo pred mao. V èasu njegove
odsotnosti (nekaj èasa), bo to petje vodila gospa
Marija Kunik. Vseeno pa upamo, da bo gospa
Ovijaèeva kmalu okrevala in zopet prevzela svojo
dolgoletno funkcijo. Stojnico bomo imeli v petek,
10. maja in 30. avgusta; prodajo na dvorièu - garage sale pa 22. junija in 19. oktobra 2002. Hvaleni
smo za darove in tudi sodelavce. Vabimo pa se
nekaj mo, da bi pomagali pri prodaji. Priprave za
zlato mao p. Valerijana Jenka OFM so v teku. e
v sredo, 15. maja, dopoldne naj bi prili ljudje
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pridnih rok z zelenjem
in dobro voljo, da
bodo okrasili cerkev
in Slomkov mozaik,
ki je delo Lojzeta
Jerièa iz Melbourna
(fotografija desno).
Gospodinje prosimo,
naj bi pripravile
pecivo.
Trije patri bodo
v èetrtek (posvetitev
nedelje in sv.maa),
petek (Marija, Kraljica druine) in v
soboto (duhovni poklici - iz druine prihajajo) upljane duhovno pripravljali na praznovanje. Jubiljeno kosilo bo
s pomoèjo sodelavcev oskrbela prva skupina z
gospo Tejo Bavèar. Samo zlatomano slavje se bo
zaèelo e v soboto, 18. maja, s sveto mao,
blagoslovom Slomkovega mozaika in praznièno
prireditvijo po sv. mai. Vse to bo kar v cerkvi, ker
bo dvorana v pripravi za kosilo.
V nedeljo pa bo slovesnost zlate mae. Po sv.
mai bo slovesno kosilo v dvorani.
Tudi ponjavo - otor bo treba postaviti na
dvorièu in poskrbeti za ozvoèenje iz cerkve in iz
dvorane.
Zlatomana slavja p.Valerijana: 19. maja
na binkotno nedeljo doma pri sv. Rafaelu; 26. maja
na praznik sv. Trojice v Kew, Melbourne VIC;
naslednji dve nedelji v Ameriki (Lemont  kraj
posveèenja, Johnstown  kraj delovanja), 16. junija
v rojstnem kraju pri sv. Franèiku v Ljubljani-ika.
Tako bo slavljenec odsoten zaradi obhajanja
zlate mae in poèitnic od 29. maja do 31. julija
2002.
pater Filip
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p. Ciril A. Boiè, OFM
Marija Aniè, laièna misijonarka
S.CYRIL&METHODIUS SLOVENIAN MISSION
Baraga House, 19 ABeckett Street
PO BOX 197 KEW VIC 3101
Tel.: (03) 9853 7787 in (03) 9853 8118
Mobile: 0412 555 840 Fax: (03) 9853 6176
E-mail: ciril@infoxchange.net.au
DOM POÈITKA - MOTHER ROMANA HOME

Sv. ciril in Metod Melbourne
NA 4. VELIKONOÈNO NEDELJO, 21.
aprila 2002, smo obhajali dan duhovnih
poklicev. Nedelja Dobrega Pastirja nas je
povezala v skupni pronji za nove duhovnike,
redovnike in misijonarske poklice. V letonjem
letu se Slovenci v Avstraliji Bogu e posebej
zahvaljujemo za petdeset let duhovnitva p.
VALERIJANA JENKA. Na binkotno nedeljo
bo v Merrylandsu obhajal svojo zlato mao,
naslednjo nedeljo, na praznik Svete Trojice pa
jo bo ponovil v Melbournu v Kew.
Iz nae skupnosti
v Melbournu je izla
laièna misijonarka
ROSEMARY SARAIN
(fotografija na levi).
Zadnjo nedeljo v aprilu,
28.aprila 2002,
je odpotovala
kot laièna misijonarka v
Peru. e veè
kot leto dni pa
deluje
kot
misijonarka s. MARJETKA LAHTNIÈ
v skupnosti Missionary Sisters of Saint
Anthony Mary Claret v Lalorju  v
glavnem deluje za italijansko
skupnost, laièna misijonarka MARIJA
ANIÈ pa deluje kot pastoralna
delavka za slovensko skupnost v
Viktoriji in Tasmaniji, v urednitvu Misli
pa za rojake po vsej Avstraliji. Bodimo
14
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Bogu hvaleni za vse vesele oznanjevalce
Njegovega veselega oznanila in ga prosimo
za mlade moèi.
ZAUPNIKI DOMA MATERE ROMANE
Simon pacapan  predsednik, Tone Brne,
Marko Zitterschlager in Stanko Prosenak so
na svoji seji 18. aprila 2002 sprejeli medse novo
zaupnico Ano Marijo Cek na e nekaj let
izpraznjeno mesto nekdanje zaupnice Francke
Anin. Novi zaupnici Doma MR èestitke za
imenovanje, vsem zaupnikom, upravi in
delavkam v Domu pa iskrena hvala za
portvovalno in profesionalno delo v skrbi za
ostarele. Dom je sedaj polno zaseden. V njem
je deset Slovencev. Uprava Doma ièe
negovalko (PCA - Personal Care Assistance)
za do 18-urno delo v tednu. V Domu smo imeli

Folklorna skupina Iskra je popestrila
praznovanje materinskega dne v Kew.
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Moki pevski
zbor Planika
poje materam
za praznik.

v petek, 10. maja, sveto mao ob materinskem
dnevu. Somaevala sva s patrom Nikom.
MATERINSKI DAN smo praznovali e na
prvo nedeljo v maju. Pri deseti sveti mai, ki jo
je vodil pater Niko vokelj, smo se Bogu
zahvalili za vso ljubezen in rtve naih ivih in
pokojnih mam in starih mater. Po mai smo
zapeli litanije Materi Boji v èast. Kulturni program za materinski dan so pripravili otroci
Slomkove ole pod vodstvom Lidije Lapuh in
Lidije Bratina, mladi, folklorna skupina Iskra in
moki pevski zbor Planika. Izredno lep in
prisrèen program. Hvala vsem sodelujoèim in
nastopajoèim, e posebej pa Odboru starev.
PATRU NIKU izrekamo dobrodolico v
mestu njegove mladosti! Priel je na zaslueni
dopust 4. maja in ostane med nami do 20.
junija. 2. junija bo krstil Markusa, sina Tonija
in Julie Bogoviè. V soboto, 8. junija, pa bo imel
poroko Pavla Bogovièa in Liselotte Luise
Krause. Na zlati mai patra Valerijana bo
pridigal, saj je pater Niko, rektor Marijinega
svetièa v Novi tifti na Dolenjskem, tudi
definitor slovenske franèikanske province.
MARNICE imamo v maju pri nedeljskih
maah, ob torkih ob 10. uri dopoldne, ko se
zbira molitvena skupina ter ob petkih ob pol
osmih zveèer. Letonje marnice so posveèene
nekdanjemu ljubljanskemu nadkofu, bojemu
sluabniku Antonu Vovku, muèencu in
prièevalcu vere in Cerkve v tekih povojnih
èasih. Vabljeni k tej lepi marijanski pobonosti.
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ZLATO MAO BO OBHAJAL PATER
VALERIJAN 19. maja 2002, ob 9.30 dopoldne
v Sydneyu, 26. maja ob 10.00 dopoldne jo bo
ponovil pri nas v Kew. V soboto, 25. maja bo
ob 6.00 zveèer sveta maa kot duhovna
priprava na ponovitev zlate mae, po mai pa
si bomo lahko v dvorani ogledali dokumentarni
film o patru Valerijanu, ki ga je posnel Florjan
Auser. Lojze Jeriè je na praznik apostolov Filipa
in Jakoba, 3. maja 2002, umestil na steno
cerkve svetega Rafaela v Merrylandsu mozaik
blaenega Antona Martina Slomka. Lojzetu
èestitke za umetniko upodobitev prvega
slovenskega svetnika.
V Baragovem domu prenavljamo
pralnico, tako da bodo stanovalci hostela imeli
svoj prostor, domaèi pa seveda svojega.
PROCESIJO SVETEGA RENJEGA
TELESA bomo imeli v nedeljo, 2. junija 2002,
po deseti sveti mai. Po e nekajletnem obièaju
naproamo naa drutva, da pripravijo oltarje:
na dvorièu doma matere Romane Slovensko
drutvo Melbourne, pri kipu Barage Planica,
pri lurki votlini St. Albans in na stopnicah pred
glavnim vhodom v cerkev klub Jadran. Po
procesiji bo ob 12. uri ta dan sestanek
Kulturnega odbora z mladimi za pripravo 28.
slovenskega koncerta.
MAO ZA DOMOVINO in proslavo ob
dnevu dravnosti bomo imeli v nedeljo, 23.
junija. Proslavo pripravlja Slovenski narodni
svet.
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EGNANJE V ÈAST SV. CIRILU IN
METODU bomo praznovali v soboto, 5. julija
2002, ko bo med nami melbournski nadkof
dr. Denis Hart. Ob 4.00 popoldne bo slovesna
sveta maa in nato v dvorani kulturni program
ter odprtje likovne razstave, ki jo skupaj s
slovenskimi umetniki iz Viktorije pripravlja Ivo
Leber. V nedeljo, 6. julija, bo ob 10.00
slovesnost egnanja RASTEMO V ENO
DRUINO. Tej slovesnosti bomo pridruili
praznovanja zakonskih jubilejev. Vsi, ki letos
praznujete 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45.,
50. obletnico poroke ter vsako nad 50 ste
prisrèno vabljeni, da skupaj praznujemo jubilej.

V lepem sonènem majskem jutru veselo na
delo, da je trava okoli Baragovega doma
skrbno pokoena. Z leve na desno: Tone
Miku, Ivan Bariè, Maks Kore, Matev Jereb.
HVALA vsem prostovoljcem, ki skrbite za
ivljenje in urejenost naega sredièa!

KRST: SEBASTIAN ANTHONY MATHEW SBRISSA, rojen
17.08.2001 v Melbournu, mati Tania r. Kokelj, oèe Fabian
Sbrissa. Botri: Martin Ledwich in Silvia Ferfolja. Kew,
21.04.2002. Èestitamo starem in botrom!
POGREB: DARKO ERZETIÈ, rojen 29.05.1933 v vasi
Nozno v Gorikih Brdih, je sklenil svoje zemeljsko popotovanje
v Monash Medical Centre v nedeljo, 5. maja 2002. V èetrtek
pred smrtjo je pri polni zavesti prejel zakramente Cerkve in
tako pripravljen odel in se poslovil od vseh domaèih. Leta 1961
se je 10. maja v Trstu poroèil z Julijano r. Marvin iz Stare Gore
pri Novi Gorici. V Avstralijo je priel z ladjo Aurelia leta 1963.
1
Pristal je v Melbournu,
a je z druino nato tri mesece ivel v
Adelaidi, nato pa ves èas v Melbournu. Bil je dober delavec in
zaveden Slovenec, kar je pokazal tudi njegov pogreb, saj so
prili njegovi prijatelji in vaèani iz Sydneya in drugih krajev.
Veliko je kot mojster keramike delal na slovenskem drutvu
Planica, katerega ustanovni èlan je bil. Predsednik Planice Lojze
Kovaèiè se je v imenu drutva od njega poslovil in se mu zahvalil
za njegovo delo in prijateljevanje. Na Planici je bila po pogrebu
sedmina. Molitve zanj smo imeli v nai cerkvi v Kew 7. maja, naslednji dan, 8. maja 2002, pa
pogrebno mao in pokop na pokopalièu Springvale. Za njim alujejo ena Julijana, sin Klaudio
z eno Kristino in hèerko Kaylo in novorojenko  rojeno nekaj dni po Darkovi smrti, sin Robert;
v domovini pa sestre (vse ivijo v Ljubljani): Danica, Jolanda in Mafalda ter sestra Zmaga v
Melbournu z moem Tonijem Gomièek in sinom Raymondom, brat Joe v Novi Gorici in brat
Zmago na domu v Gorikih Brdih. Vsem izrekamo nae soalje. Pokojni Darko in vsi nai rajni
pa naj poèivajo v Bojem miru!
pater Ciril
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Sveti oèe,
Bog Vas ivi!
V soboto pred binkotnim praznikom, 18.
maja 2002, bo obhajal sveti oèe JANEZ PAVEL
II. svoj 82. rojstni dan. Letos se bomo ta dan
pripravljali na zlato mao patra Valerijana, sam
pa bom obudil nekaj spominov na prijetna
sreèanja s papeem. Najprisrèneje je bilo
seveda 17. maja 1996 na Brezjah. Tam sem
ga takole pozdravil:
Dragi sveti oèe,
Franèikovi bratje, varuhi Marijinega svetièa
na Brezjah, se z Vami veselimo Vaega obiska
v nai domovini in Vas tu, na milostnem kraju
pri Mariji Pomagaj  nai Materi in Kraljici  na
tej slovenski Jasni Gori zares od srca
pozdravljamo. Hvala Vam, da ste tukaj. Tako
nam vsem jasno sporoèate, da potrditev v veri,
upanju in ljubezni vodi po Mariji k Jezusu. Vae
ivljenje nam to zgovorno potrjuje. Ko jutri
obhajate svoj rojstni dan, se hoèemo danes
skupaj z Vami tukaj pri Mariji zahvaliti za dar
Vaega ivljenja. Ob Vas se tudi mi uèimo biti
popolnoma Njeni. Sveti oèe, prisrèno
pozdravljeni in dobrodoli! Serdecznie witamy!
Mir in dobro!
Dragemu svetemu oèetu Janezu Pavlu
èestitamo za 82. rojstni dan. Naj bo e naprej
moèan glas prièevalca Resnice, Dobrote,
praviènosti, miru in ivljenja.
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Sveti oèe Janez Pavel II. je tisti pape, ki je
imenoval vse sedanje pastirje Cerkve na
Slovenskem. Svoje obletnice kofovskega
posveèenja so obhajali: ljubljanski nadkof in
slovenski metropolit dr. FRANC RODE je bil
posveèen 6. aprila 1997, dr. ALOJZIJ UTAR
13. aprila 1980, 21. aprila 1968 naslovni kof
dr. VEKOSLAV GRMIÈ (njega je imenoval
pape Pavel VI.), 24. aprila 1983 traki kof
dr. EVGEN RAVIGNANI, 23. maja 1983
mariborski pomoni kof dr. JOEF SMEJ, 27.
maja 1985 koperski kof mag. METOD PIRIH,
12. junija 2000 je bil posveèen ljubljanski
pomoni kof msgr. ANDREJ GLAVAN, 12.
junija 1983 msgr. JOEF KVAS, 24. junija 2000
mariborski pomoni kof dr. ANTON STRES
in 5. julija 2000 koperski pomoni kof dr.
JURIJ BIZJAK.
Slovenci v Avstraliji smo sicer del krajevne
Cerkve v Avstraliji, vendar v tesni povezanosti
s Cerkvijo v domovini v obèestvu vesoljne
katolike Cerkve, ki jo je Kristus postavil na
Skali  Petru. Ob voèilih svetemu oèetu tudi
dobre elje in molitve za nae kofe,
naslednike apostolov.
pater Ciril
Fotografija zgoraj: sreèanje s svetim oèetom v
baziliki sv. Petra v Vatikanu ob slovenskem
zahvalnem romanju v svetem letu, 26. oktobra 2000.
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