Srecanje
v moji dezeli
TAKO SE IMENUJE VSAKOLETNO SREÈANJE ROJAKOV iz vsega sveta, ki ga organizira
Slovenska izseljenska matica. Tudi letos je bilo na Bledu na prvo soboto v juliju, 5. julija, torej
prav na praznik slovanskih apostolov svetih bratov Cirila in Metoda ter v nedeljo, 6. julija.
Avstralskih Slovencev je bilo tam kar nekaj. Nastopil je tudi ansambel Avstralskih pet, ki je bil
na turneji po Sloveniji. O njih bomo lahko kaj veè brali v septemberskih Mislih.
Zanimivi so podatki o slovenskih izseljencih, ki jih je objavil Slovenski statistièni urad in jih
objavlja Slovenia News 8. julija 2003, na strani 10. Po njihovih ocenah smo Slovenci razseljeni
tako: v Nemèiji 30.000, v Franciji 4.000, v Belgiji 1.500, na Nizozemskem 1.000, na Švedskem
4.000, v Švici 4.000, v Avstriji 8.000, v Bosni in Hercegovini 6.000, na Hrvaškem 22.300, v
Makedoniji 1.500, v Srbiji in Èrni gori 5.000, v Zdru•enih dr•avah Amerike 124.000, v Kanadi
30.000, v Argentini 1.500, v ostalih ju•noameriških dr•avah 1.000, v Avstraliji 25.000, v drugih
prekomorskih dr•avah 1.000. Vseh skupaj nas je po podatkih slovenskega statistiènega urada
zunaj Slovenije 295.800.
Recimo, da si ti podatki optimistièno zaokro•eni navzgor. Zelo sumljiv pa se mi zdi podatek,
da je v Argentini le 1.500 Slovencev. Verjetno manjka ena nièla, torej 15.000. Podatek 25.000
Slovencev v Avstraliji pa temelji na starih predvidevanjih, saj se je zadnjih deset let veliko
rojakov iz Avstralije vrnilo v domovino, še veè - prelistajte samo te Misli in poglejte v vsakoletne
novemberske - pa jih odhaja v veènost. Morda lahko svetujem ponovno branje v letošnjih aprilskih
Mislih na strani 10: Ali se slovenska skupnost v Avstraliji stara in manjša? Seveda je lahko
odgovor zelo jasen in kratek: Seveda se. Tak je naraven zakon, èe ni novega dotoka. To je
usoda izseljenstva, ki jo vsak dan bolj zaznava tudi slovenska skupnost v Avstraliji. Prièe smo,
kako je vedno te•je najti ljudi za delo v upravnih odborih klubov in društev. Na zadnjem sestanku
izseljenskih duhovnikov v nadškofiji Melbourne 8. avgusta 2003 smo dobili na vpogled tudi
tekste o dol•nostih in pravicah
izseljenskih duhovnikov (Duties
and rights of Migrant Chaplains).
Pape• Pij XII. je •e 1. avgusta
1952 podal definicijo izseljencev:
“Izseljenci so tisti, ki so ostali v
tuji de•eli za razlièno èasovno
obdobje in iz razliènih razlogov
in njihovi potomci v prvem
kolenu, tudi èe so si pridobili
pravico narodnosti. Vnuki
izseljenih niso izseljenci.”
Avstralski Slovenci na Brezjah, ob
kipu Svete Družine, 28. junija 2003.
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Sreèanje v moji de•eli seveda
najprej pomeni sreèanje, ki ga
lahko do•ivim v domovini Sloveniji.
In v teh dveh zadnjih mesecih sem
to milost lahko do•ivljal vsak dan v
obilni meri. Od tistega prvega
veèera pri Mariji Pomagaj na
Brezjah, ko sem stopal v procesiji
z veè kot tisoè vernimi, do
sprehodov po toplem Strunjanu v
zaèetku junija z mamo in oèetom,
na praznovanju mamine 80 letnice in zlate poroke staršev, Na praznovanju zlate poroke Marije in Alojza Bo•iè je zaigral na
sreèanja s sošolci - duhovniki na harmoniko tudi Lojze Peterle in naroèil pozdrave za rojake.
skupni poti v Berlin, o èemer piše pater Peter Lavrih, spet na Brezjah z rojaki iz Avstralije,
prijatelji, sobrati, nekdanjimi sodelavci, kolegi,..., do procesije ob praznovanju Karmelske Matere
Bo•je 20. julija v Novi Štifti pri patru in sošolcu Niku •voklju, ki z dolgo sivo brado vse pozdravlja.
Sreèanje v moji de•eli pa lahko seveda pomeni tudi vsa moja sreèanja vsak dan tam, kjer
•ivim v polnosti in ustvarjalnosti •ivljenja, zahtev dneva, ki mi je podarjen.
Sreèanje v moji de•eli je lahko, dragi bralci Misli, tudi to sreèanje, ki nam ga omogoèa
sedaj teh štirideset strani julijsko-avgustovskih Misli, ki Vam jih pošiljamo na Vaš dom v tej Vaši
in naši de•eli. V teh dveh mesecih se je nabralo veliko sreèanj, veliko dogodkov in nekaj tega
so zapisale tudi naše Misli. Naj nam vsem omogoèijo sreèanje v naši de•eli, ki jo skupaj
ustvarjamo, •ivimo in sanjamo! Pozdravom iz uredništva pridru•ujem tudi pozdrave staršev in
zahvalo za pozornosti.
Tone Gorjup je pripravil zanimiv povzetek mnogih dogodkov zadnjih dveh mesecev v
Sloveniji. Imamo nekaj zanimivih odmevov raznih dogodkov tukaj v naši skupnosti po širni
Avstraliji in lepo pripoved Lojzeta Košoroka, ki se je lani za stalno vrnil v Slovenijo po veè kot
štiridesetih letih •ivljenja v Sydneyu. V zaèetku julija je bil v skupini rojakov, ki so se povzpeli na
1 revije, ki jo imate v rokah. Naše stalne rubrike
Triglav, kar je tudi zabele•eno na naslovni strani
iz Adelaide, Sydneya in Melbourna poroèajo o dogajanju in mnogih slovesih, ki so tudi del
našega •ivljenja. V juliju je bil na obisku odlièen zbor Krka iz Novega mesta. Njihova pesem je
razveselila mnogo ljudi. Tako je bilo tudi v Brisbanu, kakor poroèa naš stalni dopisnik Mirko
Cuderman. Prijetno listanje in branje Vam •elim ob poslavljanju zime in prièakovanju pomladi.
Bog •ivi!
pater Ciril
Na generalnem kapitlju v Assisiju je pri Mariji Angelski pri Porciunkuli 147
provincialnih ministrov in drugih predstavnikov bratov franèiškanov v zaèetku junija
2003 izvolilo patra Jose Rodriguez Carballo za 119. naslednika svetega Franèiška
Asiškega - za generalnega ministra reda manjših bratov franèiškanov. Pater Jose je
bil rojen 11. 08. 1953 v Lodoselo Orense v Španiji. V franèiškanski red je vstopil leta
1970. Pape• Pavel VI. ga je 29. 08. 1977 v Rimu posvetil v duhovnika. V Jeruzalemu je
opravil študij bibliène teologije in konèal magisterij ter na Papeškem bibliènem
inštitutu v Rimu prav tako naredil magisterij iz Svetega pisma. Pred izvolitvijo leta
1977 za generalnega definitorja je opravljal slu•bo provincialnega ministra v Santiago de Compostela in poleg te slu•be je opravljal še delo tajnika za vzgojo in študij
do letošnje izvolitve za generala reda. Franèiškani smo najštevilnejši del dru•ine sv.
Franèiška: imamo 16.642 bratov, kapucinov je 11.464, minoritov pa 4.553.
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Slovenijo napolniti z dušo
Tako je ob letošnjem praznovanju 12. obletnice osamosvojitve, 24. junija 2003,
dejal v slavnostnem govoru predsednik republike dr. Janez Drnovšek: Slovenijo
je treba napolniti z dušo in jo narediti èim bolj prijazno za bivanje.
Predsednik dr. Drnovšek je dejal, da je nujno
odgovoriti na vprašanje, kaj Slovenija sploh •eli
doseèi v prihodnosti in v evroatlantskih povezavah.
Letošnja obletnica slovenske dr•avnosti je bila
dvanajsta po vrsti, hkrati zadnja pred vstopom v
Evropsko unijo. Osrednja slovesnost je potekala na
Trgu republike v Ljubljani, slavnostni govornik je bil
predsednik dr•ave. Pred tem je bila v parlamentu
slavnostna seja, slavnostni govornik pa je bil njegov
predsednik Borut Pahor. Oba sta omenjala velike
mo•nosti in svetlo prihodnost za Slovenijo.
Predsednik dr. Drnovšek je ob tem poudaril: »Nikoli
v zgodovini polo•aj slovenskega naroda ni bil tako
trden, kot je danes. Z vstopom v EU in Nato smo si
zagotovili toliko enakopravnosti, kot je ta svet lahko
ponudi.« Predsednik parlamenta Pahor pa je takole
dejal: »Vse se torej zliva v neko smiselno celoto.
Hiša slovenske prihodnosti v Evropi ima
predstavljivo zgradbo. Posebno skrbno pazimo in
negujmo njene štiri vogale: jezik, znanje, okolje in
medsebojno spoštovanje. Potem skoraj ne more iti
niè narobe.« Toda v Sloveniji gre prav tem èasu po
mnenju vse širšega kroga dr•avljanov skoraj vse
narobe – piše v Magu namestnik glavnega in
odgovornega urednika dr. Janez Markeš. Štirje
vogali se sreèujejo s strukturno krizo prav zaradi
finanène malomarnosti dr•ave: uradu za jezik
ukinjajo uradniški domicil, znanje je podhranjena
sirota, okolje je finanèni plen eldeesovskih
povzpetnikov, medsebojno spoštovanje pa je sploh
prva in trajna •rtev slovenske kominterne. Tako
mnogi ne vidijo smisla v Pahorjevem optimistiènem
zatrdilu. Njegov optimizem (dejal je: »Spomnim se,
kako smo zastavo nove slovenske dr•ave v •aru
velikih upanj in prièakovanj razvili leta 1991. Pa
vendar; ali je bil tedaj med nami kdo, ki si je upal
sanjati na glas, da bomo samo dvanajst let kasneje
vstopili v Evropsko unijo in Nato?«) prav med
poznavalci deluje kot zloraba resnice. Navzoèi v
parlamentu leta 1991 se še spomnijo, kako je prav
njegova stranka (to je reformirana ZKS) do zadnjega
trenutka zavirala umik rdeèe zvezde s slovenske
trobojnice.
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Predsednik SDS in voditelj opozicije Janez
Janša je ob dnevu dr•avnosti predlagal konvencijo
o slovenski prihodnosti. Njen cilj bi bil pojasniti, »Kaj
hoèemo Slovenci kot narod in kaj •eli Slovenija kot
dr•ava vseh svojih dr•avljanov doseèi v tem stoletju
in kako izkoristiti nove prilo•nosti, ki se ponujajo z
vstopom v EU in Nato«. Drnovšek je o slovenski
duši spregovoril pol leta za Janšo, to je pol leta po
pogrebu Jo•eta Puènika. Slovenska duša je bil
naslov Janševega nagovora ob Puènikovem grobu.
»Pred dvanajstimi leti so nas nosili razburkani
tokovi zgodovine... Ustvarili smo svojo dr•avo. Prviè
v naši tisoèletni zgodovini. V dvanajstih letih smo jo
skušali napraviti èimboljšo... Zdaj jo moramo
napolniti z dušo. Jo narediti èim bolj prijazno za
bivanje. Saj v tem je njen namen.« (dr. Janez
Drnovšek, predsednik dr•ave, iz govora na Trgu
republike, 24. junija 2003).
»Pred slovensko politiko in celotno
razmišljajoèo Slovenijo je naloga, da èim prej
opredeli nacionalne cilje v novem okolju, še posebej
v èasu umešèanja Slovenije v EU... Tako kot je
Evropska unija oblikovala konvencijo o prihodnosti
Evrope, v kateri so sodelovali predstavniki vlad in
parlamentov, pozicije in opozicije iz vseh 25 sedanjih
in skorajšnjih èlanic, tako bi tudi Slovenija
potrebovala konvencijo o prihodnosti Slovenije... V
takšno konvencijo bi povabili slovenske
intelektualce, vrhounske strokovnjake za razlièna
podroèja: iz Slovenije in tudi rojake, ki so se •e
uveljavili v Evropi in po svetu - predstavnike vlade
in opozicije, ekonomiste, filozofe, pravnike, pisatelje
in druge kulturnike. Cilj takšne slovenske konvencije
bi bil en sam, in sicer odgovoriti na vprašanje: kaj
hoèemo Slovenci kot narod in kaj •eli Slovenija kot
dr•ava vseh svojih dr•avljanov doseèi v tem stoletju
in kako izkoristiti nove prilo•nosti, ki se ponujajo z
vstopom v EU in Nato.« (Konvencija o slovenski
prihodnosti, iz izjave predsednika SDS Janeza
Janše ob dnevu slovenske dr•avnosti in 12.
obletnici osamosvojitve).
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Praznik Vnebovzete na Brezjah
Ljubljanski nadškof in slovenski metropolit dr. Franc Rode, ki je na praznik Marijinega vnebovzetja
na Brezjah vodil slovesno somaševanje ob obletnici posvetitve slovenskega naroda Mariji, je v
pridigi med drugim oštel medije in dejanja levice ter opozoril na obèutno pomanjkanje duhovnih
vrednot. ”Posledica tega so boleèi problemi slovenskega naroda, kot so dvomi in neveseli odnos
do •ivljenja, moralna zbeganost mladih, vse veèji prepad med bogatimi in revnimi, enostranskost
medijev in primeri korupcije v vladnih krogih,” je povedal nadškof Rode.
Slovenski metropolit je poudaril, da naglo upadanje rojstev, ki ogro•a obstoj naroda, izredno visoko
število samomorov, ki nas uvršèa v sam svetovni vrh, neodgovorni odnos do spoèetega •ivljenja, ki se
pogosto konèa s splavom, zaskrbljujoèe širjenje mamil in drugih zasvojenosti, ka•ejo na to, da nimamo
zdravega odnosa do •ivljenja. Na to pa vplivajo tudi številni dru•beni dejavniki, med katerimi je opozoril
zlasti na te•ave mladih, ki si ne morejo ustvariti dru•ine, saj lahko o svojem domu zaradi visokih najemnin
le sanjajo, ter na te•ave brezposelnih in kmetov. “Levica pa medtem, pod pritiskom zagretih ideologov,
uvaja vse bolj permisivno zakonodajo, ki pospešuje javno nemoralo in razvrednoti dru•ino, ki edina
zagotavlja prihodnost narodu,” meni nadškof Rode.
Kot izvor dvoumnega odnosa do •ivljenja je nadškof Rode izpostavil neodgovorno, nezrelo in sebièno
pojmovanje spolnosti, ki ga propagirajo revije in filmi ter se nezadr•no širi med mladino. Hkrati je spomnil
tudi na krizo slovenskega šolskega sistema, v katerem ni nikakršne oblike moralne vzgoje za mlade.
Posledice takšnega škodljivega stanja se •e ka•ejo, saj je vse veè mladih, ki nimajo samospoštovanja in
zavesti o lastni vrednosti, zato se
vedno bolj razširja tudi otroško in
mladoletniško nasilje ter izginja
odgovornost do sebe in do
skupnosti. Kot jamstvo za boljšo
prihodnost na tem podroèju pa je
bolj kot šolskemu sistemu pripisal
mnogim uèiteljem, ki se zavedajo
dostojanstva svojega poklica in ga
vršijo v vsej odgovornosti.
1
Kot tretjo temeljno slabost, s katero
se mora dru•ba sooèiti, èe sploh
•eli pre•iveti, je nadškof Rode
navedel vse veèji prepad med
višjimi in ni•jimi socialnimi sloji.
Kljub temu da imajo bogati vse
“Marija, vse k Tebi hiti, Marija, pomagaj nam Ti!”
vzvode oblasti v svojih rokah in da
prek medijev obvladujejo javno mnenje, pa nadškof Rode vendarle prièakuje, da bo prišel èas, ko bodo
“ljudje spoznali, da sebiènim bogatašem, èeprav v levièarskih frakih, ne gre slepo zaupati”.
Slovenski metropolit je spregovoril tudi o samem Marijinem vnebovzetju, za katerega je dejal, da je
skrivnost neizmerne radosti, saj je “slutnja tiste bla•enosti, ki jo bomo u•ivali v nebeški slavi”. “To upanje
pa o•arja •e naš sedanji trenutek, ko misel na smrt spreminja v veselje.”
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Izpod
Triglava
Piše Tone Gorjup

TABOR SLOVENCEV PO SVETU. Poletne
tedne oziroma mesece v Sloveniji vsako leto
zaznamujejo številne prireditve, namenjene
rojakom, ki •ivijo v tujini. Med prvimi je navadno
tako imenovani Tabor Slovencev po svetu, ki ga je
letos •e desetiè pripravilo Izseljensko društvo
Slovenija v svetu. Tokratno sreèanje je potekalo
14. julija v Zavodu Svetega Stanislava v Šentvidu
nad Ljubljano. Geslo sreèanja je bilo: Slovenija ob
vstopu v Evropsko zvezo - novi izzivi. Zaèelo se je
s sveto mašo, ki jo je daroval škof Alojz Uran,
odgovoren za pastoralo zdomcev in izseljencev. Kot
je poudaril škof, je to zadnje sreèanje v samostojni
Sloveniji, saj bomo maja prihodnje leto •e del
Evropske zveze. Maši je sledila okrogla miza, na
kateri so govorili o vkljuèevanju v Evropo. Potek
pribli•evanja Slovenije Evropi in pogajanja z
Brusljem je predstavil dr•avni sekretar na
ministrstvu za evropske zadeve Andrej Engelman.
Zatem so spregovorili še veleposlanik in direktor
za mednarodne odnose z vzhodnoevropskimi
dr•avami na avstrijskem zunanjem ministrstvu
Zdravko Inzko, novinar in publicist iz Trsta,
predsednik Zveze Slovencev na Mad•arskem in
urednik Novega glasu iz Gorice Jurij Paljk. Kot so
dejali, je pot v Evropo logièno nadaljevanje tega,
za kar smo se odloèili z osamosvojitvijo. Govorili
so o prednostih in slabostih, ki jih Sloveniji prinaša
vstop v Evropsko zvezo. Pri tem so se strinjali, da
bo treba marsikaj storiti za našo prepoznavnost v
Evropi. Pomembna sta predvsem skrb za slovenski
jezik in kulturo. Sestavni del sreèanja je bil kulturni
program, v okviru katerega so odprli razstavo
akademske slikarke Andrejke Dolinar iz Argentine.
SREÈANJE SLOVENSKIH ZNANSTVENIKOV IN GOSPODARSTVENIKOV. Na Bledu je
od 25. do 27. junija potekala 3. konferenca
slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz
sveta in domovine. Glavni organizator je bil Svetovni
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slovenski kongres. Okrog 120 udele•encev je
razpravljalo o kljuènih tehnologijah znanosti, mladih
raziskovalcih slovenskega rodu, konkurenènosti
slovenske znanosti doma in v svetu in globalizaciji.
V èasu konference so Josephu Sutterju iz
Zdru•enih dr•av Amerike podelili naziv èastnega
èlana In•enirske akademije Slovenija za njegov
prispevek konstrukcije letala Boeing 747.
SREÈANJE V MOJI DE•ELI 2003.
Organizator sreèanja Slovenska izseljenska matica
si je za kraj letošnjega sreèanja izbrala Bled.
Dru•enje rojakov pa je povezala s pohodom na
Triglav. Tako med pohodniki kot obiskovalci Bleda
konec prvega tedna v juliju so bili rojaki iz Avstralije
dobro zastopani, zato boste veè o tem brali na
drugem mestu. Prav na nedeljo, 6. julija, ko so biser
pod Triglavom oblegali rojaki, smo v Sloveniji
obhajali tudi izseljensko nedeljo. Na to nedeljo
opozarja tudi dokument plenarnega zbora Cerkve
na Slovenskem, ko pravi: »Cerkev v domovini naj
bi v prihodnje bolj spodbujala delovanje •upnijskih
odborov, ki bi med ljudmi naèrtno vzgajali èut
odgovornosti za izseljence.« Èe bi posamezne
•upnije vzele to zares, potem naprimer •upnija
Marijinega oznanjenja Kne•ak nima le tisoè štiristo
prebivalcev, kršèenih pa ducat manj, ampak tudi
veliko število dru•in, ki •e desetletja •ivijo v
Avstraliji. Èe ne drugaèe, so vsaj duhovno povezani
s svojo faro...
VSESLOVENSKO
SREÈANJE
V
DR•AVNEM ZBORU. V dvorani dr•avnega zbora,
oziroma slovenskega parlamenta v Ljubljani, je 8.
julija potekalo tretje vseslovensko sreèanje.
Pripravila ga je dr•avnozborska komisija za odnose
s Slovenci v zamejstvu in po svetu pod vodstvom
Franca Pukšièa. Sreèanje omogoèa rojakom, da
pristojnim dr•avnim ustanovam predstavitvijo
mnenja ter poglede na te•ave, s katerimi se
sreèujejo. Zato tudi prièakujejo udele•bo ustreznih
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ministrov. Letos so prišli predsednik dr•avnega
zbora Borut Pahor, zunanji minister Dimitrij Rupel,
obrambni minister Anton Grizold in dr•avni sekretar
ter vodja Urada za Slovence po svetu Èrtomir
Špacapan. Rojaki so bili njihove prisotnosti veseli,
pogrešali pa so ministrico za kulturo Andrejo Rihter,
saj je prav kultura tista moèna vez med domovino
in izseljenstvom. Predstavniki dr•ave Slovenije so
se rojakom zahvalili za vse, kar so naredili pri
osamosvajanju in za uspešno vkljuèitev naše
dr•ave v Evropsko zvezo in zvezo NATO. Predstavili
so tudi spremebe resolucije o polo•aju naših
manjšin in pripravo zakona o Slovencih izven meja
Slovenije. Rojaki pa so predstavili svoje poglede
na nekatera vprašanja v odnosih matiène domovine
do Slovencev, ki •ivijo po svetu.
SLOVENSKA NEDELJA NA VIŠARJAH.
Prvo nedeljo v avgustu se •e od leta 1988 pri Mariji
Kraljici Evrope na Višarjah zbirajo romarji treh
Slovenij: zamejske, matiène in Slovenije v svetu.
Tudi letos so se od jutranjih ur peš ali z •iènico
bli•ale vrhu skupine romarjev. Najveèja med njimi
se je bli•ala vrhu iz •abnic po Višarskem grabnu in
se ob postajah kri•evega pota vedno znova za
trenutek ustavila. Po deseti uri je bila veèina
romarjev •e na vrhu. V prvem delu sreèanja je na
dvorišèu za cerkvijo zgodovinar Stane Granda
spregovoril o jutrišnji podobi slovenskega kristjana.
Kot je dejal, versko preprièanje ne more biti
predmet dnevne politike, èeprav je v svojem bistvu
tudi politièno. Kot kristjani smo se dol•ni neprestano
izobra•evati in vzgajati za vrednote. V slovensko
dru•bo moramo vnašati optimizem ter biti glasniki
socialne praviènosti. Z odgovornostjo moramo
izpolnjevati svojo •ivljenjski poklic in vsako
obveznost, ki jo sprejmemo tudi v imenu drugih.
Pri tem pa moramo biti odprti za stalni dialog tudi
do drugaènih od nas ali celo nam nasprotnim.
Sledila je sveta maša, ki jo je ob somaševanju
izseljeniških duhovnikov daroval škof Alojz Uran.
Kot je dejal v pridigi, je osnova za naše narodno
pre•ivetje v globoki zakoreninjenosti v Bogu. Tisto,
kar razkraja naš narod tako v matièni domovini kot
v izseljeništvu, je upadanje rojstev, samomori,
medsebojno nespoštovanje, sprtost, duhovna
praznina in izvotljenost, kri•a v veri, izumrtje
dru•inske molitve... Samo zavzeto •ivljenje po
kršèanskih naèelih, trdna vera in prizadevanje za
osnovne èlovekove vrednote nas kot narod lahko
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ohrani. Maši je sledilo dru•abno sreèanje sredi
gorskega sveta zahodnih Julijcev, ki so se v jasnem
vremenu kar sami ponujali hrepeneèim pogledom.
BOLNIKI IN INVALIDI PRI MARIJI
POMAGAJ. Pri Marijinem narodnem svetišèu na
Brezjah je 21. junija potekalo •e 35. slovensko
romanje bolnikov, invalidov in starejših. Zbralo se
je veè kot štiri tisoè romarjev iz vse Slovenije.

1

Ob koprskem pomo•nem škofu dr. Juriju
Bizjaku - na fotografiji zgoraj blagoslavlja
bolnike - je somaševalo veè kot petdeset
duhovnikov, ki so med sveto mašo delili zakrament
bolniškega maziljenja. Škof je v nagovoru po
evangeliju bolnike, ostarele in invalide nagovoril z
besedami: »Dragi Bo•ji izvoljeni, dragi Bo•ji
prijatelji!« Obrnil se je tudi na vse zdrave, ki smo
povabljeni, da bolnikom pomagamo, jih podpiramo,
jim stre•emo in jih tola•imo.
NOVE MAŠE. Na praznik apostolov Petra in
Pavla, 29. junija, so škofje posvetili letošnje
novomašnike. Tako je Cerkev v Sloveniji dobila
štiriindvajset novih duhovnikov. Ljubljanska
nadškofija je imela šest novomašnikov, mariborska
pet, koprska pa dva. Po dva novomašnika so imeli
franèiškani, lazaristi in salezijanci, po enega jezuiti,
kapucini in kartuzijani. Med novomašniki sta dva,
ki pripadata drugima škofijama: beograjski in
clevelandski. Med novimi duhovniki na Slovenskem
pa sta tudi dva Mad•ara: prvi je kartuzijan in prihaja
iz Budimpešte, drugi pa kot salezijanec iz Mu•lje v
Vojvodini pripada slovenski provinci.
STO LET GRKOKATOLIŠKE •UPNIJE V
METLIKI. V Sloveniji ali bolj natanèno v Beli Krajini
•ivi pribli•no šeststo grkokatolièanov. Med njimi je
svoj èas kot duhovni pomoènik deloval tudi p. Janez
Tretjak. Razdeljeni so v dve •upniji: Metliko in
Drago. Metliška •upnija je v nedeljo, 6. julija,
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obhajala 100-letnico blagoslovitve cerkve sv. Cirila
in Metoda. Sveto bogoslu•je sta ob somaševanju
duhovnikov darovala grkokatoliški ordinarij iz
Kri•evcev na Hrvaškem Slavomir Miklovš in
ljubljanski nadškof Franc Rode. Slednji je zbrane
vernike v nagovoru spodbudil, naj ostanejo zvesti
Bogu, Sveti Katoliški Cerkvi in izroèilom svojega
obreda. Spomnil jih je, da pape• v nedavnem
apostolskem pismu poudarja, da Cerkev v Evropi
izkazuje spoštovanje prispevku, ki ga vzhodne
cerkve lahko dajo pri gradnji resniène edinosti med
kristjani. Navedel je tudi nekatere uspele poskuse
zdru•evanja vhoda in zahoda.
Nadškof je obenem èestital •upniku
grkokatoliškemu duhovniku Mihajlu Hardiju, ki se
v Metliki •e enajsto leto, poleg duhovniškega
poslanstva, posveèa tudi slikanju ikon.
OBLETNICA SMRTI NADŠKOFA VOVKA.
V ponedeljek, 7. julija, je minilo štirideset let od smrti
ljubljanskega nadškofa Antona Vovka. Rodil se je
leta 1900 v Prešernovi hiši v Vrbi na Gorenjskem,
leta 1923 je pel novo mašo, leta 1945 je bil
imenovan za pomo•nega škofa, leta 1961
pa za prvega ljubljanskega nadškofa. Za
škofijo, duhovnike in vernike se je boril z
velikim pogumom. Neprestano so ga
zasliševali, zastraševali in poni•evali.
Vrhunec trpljenja je bil sramoten za•ig v
Novem mestu. Ljubljanski nadškof Franc
Rode je 13. maja leta 1999 uradno zaèel
postopek za njegovo beatifikacijo.
Obletnice smrti bo•jega slu•abnika Antona
Vovka so se na omenjeni dan dopoldne spomnili v
ljubljanski stolnici. Mašo zadušnico sta darovala
nekdanja Vovkova tajnika: kanonik Ivan Merlak in
prelat Franci Vrhunc. Slovesnost so na ta dan
zveèer pripravili tudi v kapiteljski cerkvi v Novem
mestu. Maševal je nadškof Rode. V svojem
nagovoru je poudaril Vovkovo zvestobo Cerkvi,
duhovnikom in vernikom. Njegov èas je bil po
besedah nadškofa eden od najbolj temnih v
slovenski zgodovini. Bil se je boj za vero in pred
Slovencem je bila izbira ali bo ostal zvest svoji vesti
in Bogu, ali pa bo svojo vero iz strahu zatajil.
Naškofu Vovku je takratna oblast oèitala, da je kriv
za to, da Cerkev izgublja svojo moè, ker noèe
sodelovati z oblastjo. Toda Vovk kljub boleèini, ki
jo je ob tem obèutil, ni nikoli klonil. Nadškof Rode
ga je v tem dal zgled vsem Slovencem. Med
misli | julij - avgust 2003

slovesnostjo je nadškof blagoslovil doprsni kip
Antona Vovka, delo kiparja Miha Kaèa iz Kamnika.
Maši sta sledili še dve prièevanji. Zlatomašnik Peter Šetina, ki je bil leta 1952 kot bogoslovec prièa
napada na nadškofa Vovka v Novem mestu, je
opisal sam dogodek, prelat Franc Vrhunc kot zadnji
nadškofov tajnik, pa je spregovoril o zadnjih dneh
Vovkovega zemeljskega •ivljenja.
KRI• SVETOVNEGA DNEVA MLADIH.
Pape• Janez Pavel II. je leta 1984 mladim izroèil
velik lesen kri•. Od takrat to znamenje odrešenja
potuje po vsem svetu; tudi Avstralijo je •e obiskal.
Še posebej je kri• postal simbol svetovnih dnevov
mladih, ki so najveèja sreèanja katoliške mladine
nasploh. Obhaja se vsako leto, vsaki dve leti pa ob
tem pripravijo veliko mednarodno sreèanje v enem
od svetovnih velemest. Nemci, ki pripravljajo
naslednje sreèanje leta 2005 v Koelnu, so se
odloèili, da bi kri• v pripravljalnem obdobju romal
po vsej Evropi. Mladi iz Slovenije so ga sprejeli
22. julija na mejnem prehodu Jezersko. S kri•em
je poromal tudi škof Uran - na fotografiji spodaj.

Kri• je v naslednjih dneh obiskal Sv. Ignacija na
Pohorju, Brezje, Uskovnico, Str•išèe, Šturje pri
Ajdovšèini, Celje, Ptuj, Maribor in Kanèevce; 31.
julija pa so kri• na mejnem prehodu Dolga vas
sprejeli mladi iz Mad•arske.
KONVENCIJA
O
PRIHODNOSTI
SLOVENIJE. Predsednik Socialdemokratske
stranke Janez Janša je ob Dnevu dr•avnosti
javnosti predstavil zamisel o konvenciji o
prihodnosti Slovenije. Kot je dejal, se je naša dr•ava
pred vstopom v Evropsko zvezo in zvezo NATO
znašla pred novimi izzivi, prav zato bi bilo treba
zaèrtati nove smernice za prihodnost. V konvencijo,
ki naj bi presegla strankarsko omejenost, naj bi
pritegnili najširši krog ljudi. Pobudo naj bi uresnièil
predsednik dr•ave Janez Drnovšek, ki se je •e
sestal z o•jim krogom akademikov in kulturnikov.
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