8.

dan: za bolnike, za mir na svetu in potreben dež v
naši de•eli.
9. dan: za duhovne in misijonske poklice.
21. dec.: 4. adventna nedelja – 9.30 dop. –
dru•inska maša za starše in otroke
24. dec.: Sreda – Bo•ièna vigilija, Adam in Eva: ob
8.00 zj. sklep bo•iène devetdnevnice.
25. dec.: Èetrtek, BO•IÈ – Jezusovo rojstvo: ob
0.00 slovesna polnoènica za •ive in pokojne èlane naše
skupnosti z zborovskim petjem
-ob 8.00 zj.: Zorna maša, prepeva mladinski
zbor
-ob 9.30 dop.: Dnevna maša z zborovskim
petjem
26. dec.: Petek, sv. Štefan – prvi muèenec. Pri
mašah bo blagoslov vode in soli
-ob 9.30 dop.: Praznièna sv. maša
-ob 6.00 zv.: Praznièna sv. maša
-ob 7.30 zv.: ŠTEFANOVANJE in praznovanje
neodvisnosti – dru•abna prireditev s plesom. Igra
ansambel »Pogladiè« iz Slovenije.
27. dec.: Sobota – sv. Janez Evangelist: ob 7.00
zv. sv. maša z blagoslovom vina
28. dec.: Nedelja – Sveta Dru•ina: po maši ob 9.30
bo blagoslov otrok
31. dec.: Sreda – Silvestrovo: ob 7.00 zv. zahvalna
sv. maša ob koncu leta
1. jan 2004, èetrtek – NOVO LETO, praznik Matere
Bo•je: ob 9.30 dop. in 7.00 zv. – praznièna sv. maša
2. jan 2004, PRVI PETEK: ob 7.00 zv. – pobo•nost
v èast Srcu Jezusovemu z blagoslovom
3. jan 2004, PRVA SOBOTA: 7.00 zv. – sv. maša
in pobo•nost v èast Marijinemu Srcu
4. jan 2004, nedelja Gospodovo razglašenje –
TRIJE KRALJI: ob 9.30 dop. praznièna sv. maša
11. jan 2004, nedelja - Jezusov krst: ob 9.30 dop.–
praznièna sv. maša

18. jan. 2004, 2. navadna nedelja med letom: ob
6.00 zv., redna slu•ba bo•ja, cerkev sv. Petra in Pavla,
Wisdom St., Garran, ACT.
15. feb. 2004, navadna nedelja med letom: ob 6.00
zv., redna slu•ba bo•ja. Sicer pa je sv.maša vsako 3.
nedeljo v mesecu ob 6.00 zveèer.

Gold Coast (Zlata obala), QLD:
3. jan 2004, sobota - Gospodovo razglašenje: ob
7.30 zv. – slovesna sv. maša, cerkev Srca Jezusovega,
Fairway Dr., Merimac, QLD.

Cornubia »Planinka«, QLD
4. jan 2004, nedelja - Gospodovo razglašenje: ob
10.30 dop. – slovesna sv. maša, sledi obièajni piknik.
Obisk bolnikov in onemoglih!

Buderim, QLD
4. jan 2004, nedelja - Gospodovo razglašenje: ob
5.00 dop. – slovenska sv. maša

Newcastle
28. dec. 2003, Nedelja – Praznik Sv. Dru•ine: ob
6.00 zv. – praznièna sv. maša in zahvalna pesem za
konec leta. Po maši sreèanje v dvorani. Sicer pa je sv.
maša vsako 5. nedeljo, kadar jo mesec ima, in sicer:
29.2.2004 ob 6.00 zveèer.

IGRALSKA DRUŽINA
MERRYLANDS
vabi na predstavo veseloigre

Wollongong – Figtree:
14. dec.: 3. adventna nedelja ob 5.00 pop. sv.
maša, nato prihod sv. Miklav•a v dvorani
28. dec.: nedelja –Sveta Dru•ina in Nedol•ni otroci;
praznièna maša ob 5.00 pop.
1. jan 2004, èetrtek – NOVO LETO, praznik Matere
Bo•je: izredna praznièna sv. maša ob 5.00 pop.
4. jan 2004, nedelja - Gospodovo razglašenje: ob
5.00 pop. – slovesna sv. maša
11. jan 2004, nedelja – Jezusov krst: ob 5.00 pop.
– redna sv. maša, sicer pa vsako 2. in 4. nedeljo v mesecu
ob 5.00 popoldne.

Canberra:
21. dec, 4. adventna nedelja – redna slu•ba bo•ja
ob 6.00 zv.
25. dec, èetrtek – BO•IÈ, izredna slovesna maša
ob 6.00 zv.
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ZAKONCI STAVKAJO
v soboto, 24. januarja 2004, ob 7.00
zveèer in v nedeljo, 25. januarja 2004,
ob 11.00 dopoldne (po sv.maši)
v dvorani Verskega središèa v Kew.
Pridite v èim veèjem številu!
Nasmejali se boste!
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Izpod
Triglava
Piše Tone Gorjup

SPORAZUM REPUBLIKE SLOVENIJE S
SVETIM SEDE•EM.
Veliko število dr•av ima z Vatikanom ali kot
pravimo Svetim sede•em, podpisan dogovor, ki ureja
odnose med katoliško Cerkvijo v posamezni dr•avi in
krajevno oblastjo. Glede na nekatere dr•ave, v katerih
je vladal komunistièni sistem, je Slovenija pri tovrstnem
urejanju odnosov z Vatikanom precej zadr•ana, saj
mnogi vodilni politiki gledajo na Cerkev kot pred
desetletji, ko je bil naprimer obisk duhovnika pri bolniku
v bolnišnici lahko tudi kaznivo dejanje. Tako je bil po
dolgotrajnih politiènih pogajanjih 14. decembra 2001
sporazum pripravljen. Podpisala sta ga zunanji minister
Dimitrij Rupel in tedanji tajnik Svetega sede•a nadškof
Jean- Louis Tauran. Ta sporazum potrjuje odnose med
katoliško Cerkvijo, kanonskim ali kot reèemo cerkvenim
pravom in pravnim redom naše dr•ave, ki •e veljajo.
Med drugim govori o javnih verskih opravilih,
ustanavljanju verskih zdru•enj, o pastoralnem delovanju
v bolnišnicah in domovih za ostarele, v zaporih in vojski,
o cerkvenih dobrodelnih ustanovah in podobno...
Sporazum bi moral dobiti še potrditev v dr•avnem zboru,
vendar ga je vlada nekaj tednov po podpisu poslala v
presojo ustavnemu sodišèu. To se je zgodilo na zahtevo
treh ministrov iz vrst nekdanjih komunistov. Slabi dve
leti sta minili, da je ustavno sodišèe uspelo natanèno
pregledati sporazum in 19. novembra letos odloèilo, da
ta ne nasprotuje ustavnemu naèelu suverenosti Slovenije
in da ni v nasprotju z naèelom loèenosti dr•ave in Cerkve.
Po domaèe povedano: slovenski gozdovi po tem
sporazumu ne bodo postali last Vatikana in škofje ne
bodo mogli odstavljati ministrov. Nekateri, ki so sicer
•e veèkrat zamenjali barvo, v resnici pa še vedno
prisegajo na srp in kladivo, so namreè strašili prav s
tem. Da bi ustavno sodišèe, v katerem mimogrede sedi
tudi nekdanji predsednik prenovljenih komunistov,
ugodilo tudi njim, je svoji odloèitvi dodalo mnenje, ki
je nekajkrat daljše od samega sporazuma. V njem
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naprimer omenjajo, da v šoli ne sme biti verske vzgoje,
da cerkvene poroke ne morejo biti priznane za dr•avne
in podobno. Sporazum kljub temu postavlja ustrezne
pravne temelje za nadaljnje urejanje odprtih vprašanj
med Cerkvijo in dr•avo. Sporazum mora zdaj potrditi
še dr•avni zbor.
KONEC OBVEZNEGA SLU•ENJA VOJAŠKEGA ROKA. Slovenska vojska, ki se je izoblikovala
na temeljih nekdanje teritorialne obrambe v mesecih pred
osamosvojitvijo, je •e dan po razglasitvi samostojnosti
do•ivela svoj ognjeni krst. V naslednjih letih se je hitro
preoblikovala v povsem samostojno vojsko. V veljavi
je ostal naborniški sistem, ki pa je upošteval ugovor vesti.
Tako so mladi fantje namesto sedem mesecev obvezne
vojašèine lahko izbrali tudi civilno slu•enje. Sredi
devetdesetih let je zaèela slovenska vojska sodelovati
tudi z oboro•enimi silami Mad•arske in Italije, kmalu
zatem pa tudi s preostalimi dr•avami zveze NATO.
Prihodnje leto pa bo postala polnopravna èlanica te
Severnoatlantske povezave. Skladno s tem se je zaèelo
tudi preoblikovanje Slovenske vojske. Ena od temeljnih
sprememb je tudi uvajanje poklicne vojske. Skladno s
tem je obrambno ministrstvo konec meseca novembra
ukinilo naborniški sistem in hkrati zaèela z
zaposlovanjem poklicnih vojakov. Tako slu•enje
vojaškega roka ni veè obvezno, med poklici, za katere
se odloèajo mladi, pa je tudi vojaški poklic.
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA DOBILA NOVO VODSTVO. V letu ped volitvami so se
v Slovenski ljudski stranki odloèili za predèasni volilni
kongres, ki so ga pripravili 15. novembra v Rogaški
Slatini. Del èlanstva v stranki je •e sredi leta predsedniku
Francu Butu, ki je tudi kmetijski minister, predlagal, naj
se umakne in vodstvo stranke prepusti novemu èloveku.
Ker se sam ni odloèil za to, so napovedali izredni
kongres, ki je vodstvo stranke povsem prenovil. Za
predsednika je bil z veliko prednostjo pred Petrom
Vriskom izvoljen Janez Podobnik, nova podpredsednika
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sta Nada Skuk in Bojan Šrot, glavni odbor vodi Igor
Draksler, svet stranke pa Tone Horvat. Stranka je tako
po zdru•itvi SLS in SKA leta 2000 pred katero jo je
vodil Marjan Podobnik, po Francu Zago•nu in Francu
Butu dobila novega predsednika, Janeza Podobnika, ki
je v stranki •e od njenega zaèetka igral pomembno vlogo.
Dosedanji predsednik Franc But ostaja še naprej
kmetijski minister, ni pa še gotovo ali bo nosilec liste za
volitve v evropski parlament. Te volitve bodo v
petindvajsetih dr•avah Evrope potekale v prvi polovici
junija prihodnje leto. Po dosedanjih javnomnenjskih
raziskavah se najvišje uvršèa prvi predsednik slovenske
vlade Lojze Peterle, sledita pa mu Dimitrij Rupel in
Franc But.
SLOVENSKA KONFERENCA SLOVENSKEGA SVETOVNEGA KONGRESA je sredi
meseca novembra dobila novo vodstvo. Novi predsednik
je Stanislav Rašèan, podpredsedniki pa Majda Kregelj
Zbaènik, Franci Feltrin in Viktor Bla•iè. Èlani
konference so se na volilnem zboru zavzeli tudi za veèje
mo•nosti, da bi se lahko vsi Slovenci nemoteno vraèali
v matièno domovino.
NIKODEMOVI VEÈERI. V organizaciji
Medškofijskega odbora za mladino so konec meseca
novembra v Ljubljani in Mariboru potekali duhovno
izobra•evalni veèeri za študente, izobra•ence in vse, ki
se zanimajo za sodobna vprašanja dru•be, kakor jih
vidimo v kršèanski luèi. Tako imenovani Nikodemovi
veèeri s podnaslovom Ljubezen klièe ljubezen, so bili v
Ljubljani pripravljeni v obliki predavanj, v Mariboru
pa so pripravili okrogle mize. V obeh primerih pa je
poudarek na èloveški ljubezni. Zlasti mariborski veèeri
so bili zaradi aktualnih tem dobro obiskani. Na okroglih
mizah so razmišljali o tem, koga ljubi celibater, o
ljubezni istospolnih partnerjev in o nasilju med štirimi
stenami.
50 LET •UPNIJE NA KOSTANJEVICI.
Koprski škof Metod Pirih je v nedeljo, 16. novembra, s
sveto mašo sklenil praznovanja ob zlatem jubileju
franèiškanske •upnije na Kostanjevici v Novi Gorici. Z
odloèitvijo, da se cona A dokonèno prikljuèi Italiji, cona
B pa Jugoslaviji, so rojaki, ki so spadali pod razliène
goriške •upnije dokonèno izgubili stik s svojimi
oltarnimi obèestvi. Zato je takratni apostolski administrator za jugoslovanski del goriške škofije ustanovil novo
•upnijo z imenom Nova Gorica - Kapela. •upnijo
Gospodovega oznanjenja od vsega zaèetka vodijo
franèiškani, ki imajo tu svoj samostan. Med •upniki je
bil tudi p. Niko •vokelj, ki je nekaj let deloval v
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Melbournu, zdaj pa •upnijo vodi p. David Šrumpf, ki
ga poznajo rojaki v Sydneyu.
TEDEN ZAPOROV. V Cerkvi na Slovenskem
je od 16. do 23. novembra prviè potekal Teden zaporov.
Pobuda, ki po svetu obstaja •e vrsto let, je tako za•ivela
tudi v Sloveniji, kjer pred leti nikakor ni bilo mogoèe,
da bi duhovnik obiskoval zapornike. Res je bilo za
duhovno oskrbo dobro poskrbljeno konec štiridesetih
in v petdesetih letih, ko je povojna oblast zaprla veè sto
duhovnikov in so ti skrbeli za sojetnike, kot pastoralni
delavci pa kasneje duhovniki niso mogli v zapore. Pred
leti so se razmere spremenile, in tako imajo danes skoraj
vsi zapori redno duhovno oskrbo. Na ravni celotne
Slovenije pa je za duhovno oskrbo v zaporih odgovoren
Robert Friškovec. V tednu zaporov so nekatere tovrstne
zavode obiskali tudi slovenski škofje. Tako je škof Franc
Kramberger obiskal mariborski zapor in tam maševal,
nadškof Franc Rode je imel sveto mašo na Povšetovi v
Ljubljani, škof Metod Pirih pa v zaporu, ki gostuje v
franèiškanskem samostanu v Kopru.
SVETOVNA RAZSTAVA JASLIC V
LJUBLJANI. Pri Svetem Jo•efu pod ljubljanskim
gradom so 14. novembra odprli potujoèo razstavo
mednarodnega muzeja jaslic iz Betlehema. Na
slovesnosti ob zaèetku razstave so bili poleg
apostolskega nuncija Santosa Abril y Castella in
ljubljanskega nadškofa Franca Rodeta tudi visoki
dr•avni predstavniki. Gostitelji razstave so jezuiti
duhovnega središèa Sv. Jo•efa v Ljubljani, pripravilo
pa jo je Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije, ki ga vodi
brezjanski franèiškan p. Leopold Grèar, priznan
strokovnjak in poznavalec jaslic. Na Ogled je 250 jaslic
iz številnih dr•av - tudi iz Slovenije, narejene so iz
razliènih materialov in prihajajo iz razliènih svetovnih
muzejev in zasebnih zbirk. Del prihodkov od razstave
bodo organizatorji namenili za èlovekoljubno pomoè
Sveti de•eli. Ob razstavi, ki bo odprta do 15. februarja,
se vrstijo številne kulturne in druge prireditve.
POSVET O VREDNOTAH. Pri predsedniku
dr•ave Janezu Drnovšku so se 19. novembra, v sklopu
pogovorov o prihodnosti Slovenije osredotoèili na
vprašanje vrednot. Na sreèanju je sodelovalo veè kot
štirideset predstavnikov posameznih strok, politike,
Cerkve in drugih ustanov. Pozornost so namenili zelo
razliènim temam, ki se tako ali drugaèe dotikajo podroèja
vrednot, med njimi šolstvu, vzgoji, Cerkvi, dru•ini in
enakosti spolov. V ospredju pogovorov pa je bilo
samospraševanje Kje smo? Katere vrednote ocenjujemo
kot pomembne za našo prihodnost? V nasprotju s
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prièakovanji ali pa tudi ne, se je prvi govornik, filozof
Tine Hribar ustavil pri svetopisemskem izreku: “ne stori
drugemu tega, èesar ne •eliš, da on stori tebi”. S trditvijo,
da brez revizije ni vizije, se je ustavil pri povojnih
pobojih in jih oznaèil za zloèin. Kot je poudaril, gre za
zloèin zoper temeljne vrednote svetovnega etosa.
Nemogoèe je graditi prihodnost naroda, ne da bi to
priznali in dosegli oèišèenje. Razmišljanje Hribarja je
nadaljeval biblicist Jo•e Krašovec. Èloveka je postavil
najvišje na lestvico vrednot, in to èloveka kot osebo v
odnosu do Stvarnika in drugega èloveka. Tako je dobil
Hribarjev vesoljni etos tiste temelje, o katerih vseskozi
govori Sveto pismo. Kot je poudaril, bi morala imeti ta
sveta knjiga edinstveno mesto v zadevah vrednot tudi v
našem narodu. To mesto je sicer •e imela v èasu Cirila
in Metoda, Trubarja, Dalmatina, Japlja in drugih.
Sociologinja Alenka Puhar je kot najvišjo vrednosto
izpostavila •ivljenje. Ta se izkazuje v ravnanju z otroki
od prvega trenutka njihovega •ivljenja naprej. V bolj
etiènih dru•bah je umrljivost dojenèkov in malèkov
manjša, veèja pa tudi demokracija. V poudarkih, ki so
sledili, je izstopala dru•ina, opazen je premik od
materialnih k duhovnim vrednotam... Govorci so
opozorili še na odnos do lastnega naroda, problem
oslabljene narodne zavesti, zavezujoè odnos do jezika,
strpnost, vzgojo in zgled.

»KADAR BOSTE V
CANBERRI, OBIŠÈITE TUDI
SLOVENSKO DRUŠTVO!«
Tako so nam dejali v canberrskem domu
Triglav. Novi odbor se z vso vnemo trudi, da bi
bili zidovi dvorane res dom, v katerem bi se
rojaki iz ACT, NSW in obiskovalci poèutili
domaèe.
Vodstvo Slovensko-avstralskega društva v
Canberri sestavljajo: Jo•e Hebar – predsednik,
Franc Èulek – podpredsednik, Marija Hebar –
blagajnièarka, Janez Šega – namestnik
blagajnika, Irma Šega – tajnica, Slavica Alise –
namestnica tajnice. Èlani odbora so: Onorato
Bazon,Jo•ica Bole, Joshua Bole, Geza Dervariè,
Vida Grlj, Lojze Kavaš, Slavica Kavaš, John
Savle, Dack Stewart, Jo•e •u•ek, Angel Novak.
Vesel Bo•iè in sreèno novo leto 2004!
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Na notranji strani ovitka 31. letnika
decemberskih Misli leta 1982 je zapisal
pater Bazilij to-le:
S TO ŠTEVILKO spet konèujemo en letnik
našega meseènika. Bralec si te•ko predstavlja,
koliko skrbi in dela je na teh skromnih straneh,
predno zagledajo beli dan ter jih poštar raznese po
slovenskih domovih Avstralije. Biti urednik (in
upravnik!) izseljenskega glasila, ni lahka zadeva,
dasi sleherna izdaja prinese tudi èudoviti obèutek
zadošèenja. Ob velikem poslanstvu tiskane domaèe
besede noben trud ni prehud, nobena noèna ura
prete•ka, nobena skrb prevelika.
Ob vsem tem me pa vèasih vznevoljijo napotki,
vèasih pa se jim iz srca nasmejem, ki mi jih svetujejo
razni vseznali, a na tem polju oèitno prav niè doma:
Zakaj se vendar ne odloèim za veèbarvni tisk, ki
bolj vleèe? – Samo njegov èlanek, ki sem ga odklonil
(ali pesem, ki je nisem objavil), bi dal »mrkim«
MISLIM malo •ivljenja. – Preveè pobo•nega
objavljam in premalo narodnega; preveè drugega
in niè dosti verskega... (Zadnji dve kritiki sta prišli v
istem tednu!)
Urednik pa mora ob vsem tem mirno naprej.
Samo vesel bo, èe bodo MISLI v tej krizi obstale.
Naj pošepnem: To leto je bilo prvo od prièetka MISLI,
da naroènina, darovi v sklad in oglasi niso pokrili
raèunov izdaje in poštnine...
- Urednik in upravnik
Tako, dragi naroènik in sotrudnik Misli, je
zdaj •e veè kot šest let pokojni pater Bazilij
zapisal pred 21 leti. Mislite, da lahko ob koncu
leta 2003 sedanji urednik in upravnik zapiše kaj
bolj vzpodbudnega? Vesel bi bil, èe bi lahko!

PA X ET BONUM
MIR IN DOBRO

Knjiga je nastala ob zlatem jubileju
delovanja slovenskih franciškanov in
redovnih sester skozi 50 let v A
vstraliji.
Avstraliji.
Avtorici Draga Gelt in V
er
onika F
er
folja
Ver
eronika
Fer
erfolja
sta zbrali veliko dragocenih tr
enutkov od
trenutkov
leta 1951 do 2001. T
o je cas, ki ste ga
To
ziveli in oblikovali tudi V
i. Cena je $30
Vi.
in poštnina. Knjigo dobite v vseh naših
verskih sr
edišcih.
središcih.
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p. Ciril A. Bo•iè, OFM
Marija An•iè, laièna misijonarka
S.CYRIL&METHODIUS SLOVENIAN MISSION
Baraga House, 19 A’Beckett Street
PO BOX 197, KEW VIC 3101
Tel.: (03) 9853 7787, (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
S PRAZNIKOM Kristusa Kralja smo v nedeljo,
23. novembra 2003, sklenili cerkveno leto. Pri deseti
sveti maši je pater Boris J. Marke• ponovil svojo
srebrno mašo. Somaševali so g. Martin Pušenjak,
•upnik iz Ljubnega ob Savinji in dekan gornjegrajske
dekanije, ki je tudi pridigal, g. Ivan Koren, •upnik iz
Teharij ter p. Ciril. V darovanjski procesiji so otroci v
narodnih nošah prinesli darove za sveto mašo ter
kelih, dar slovenskega obèestva iz Melbourna
srebrnomašniku patru Borisu. Pevci na koru pa so
po obdarovanju pozdravili slavljenca s pesmijo
Srebrnomašnik bod’ pozdravljen. Ob koncu daritve
je še zadonela zahvalna pesem.
Nekaj dni je bil na obisku pri nas tudi
zlatomašnik pater Martin Vidoviè, nekdanji minoritski
provincial, ki je pred 29. leti pripeljal v Avstralijo
ansambel Minores. Patra je spremljal Stanko
Kunstek, dobrotnik in prijatelj slovenske •upnije iz
Gradca v Avstriji, kjer p. Martin •e 25 let •upnikuje.
Novo cerkveno leto smo zaèeli z
adventnim èasom. Advent je èas
duhovne priprave na bo•iène praznike.
V torek, 2. decembra, je ob 10. uri
dopoldne melbournski nadškof dr.
Denis Hart vodil somaševanje
izseljenskih duhovnikov, ki delujejo v
nadškofiji Melbourne. Sveta maša je
bila tudi del našega praznovanja 35.
obletnice blagoslovitve cerkve.
Miklav• je obiskal otroke po deseti
sveti maši v nedeljo, 7. decembra.
Radio 3 ZZZ je imel radijski most z
radiom Ognjišèe v sredo, 10.
decembra, med 7. in 8. uro zveèer. Na
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valovih tega radia FM 92.3 boste lahko rojaki
Melbourna poslušali bo•ièno oddajo na sveti veèer,
v sredo, 24. decembra med 7. in 8. uro zveèer. Prav
gotovo pa bo nekaj bo•iène vsebine tudi na radiu
SBS, ki oddaja na frekvenci AM ob nedeljah od 8.
do 9. ure dopoldne ter ob torkih ob istem èasu.
BO•IÈNO DEVETDNEVNICO bomo imeli vsak dan
od torka, 16. decembra, ob 7.30 zveèer, na èetrto
adventno nedeljo, 21. decembra, pa pri obeh svetih
mašah, ob 8. in 10. uri. Na sveti veèer bo sklep
devetdnevnice ob 11.15 zveèer. Vedno bo pol ure
pred mašo prilika za zakrament sprave – za osebno
spoved; na èetrto adventno nedeljo pa •e uro pred
mašo. Na sveti veèer bo spovedovanje v cerkvi od
11.00 do 11.45.
SPOVEDOVANJE bo v Altoni North v ponedeljek,
15. decembra, od 5.00 do 6.00 zveèer ter nato v
Geelongu isti dan, 15. decembra, od 7.00 do 8.00
zveèer. V St. Albansu bo spovedovanje v nedeljo,

Ponovitev srebrne maše p. Borisa Marke•a, Kew, 23.11.2003.
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14. decembra, od 4.00 do 4.55 popoldne, ob 5.00
pa redna slu•ba Bo•ja. Spovedovanje v Springvale
bo v ponedeljek, 22. decembra, od 5.30 do 6.30
zveèer.
BO•IÈ – PRAZNOVANJE GOSPODOVEGA
ROJSTVA, bomo prièeli praznovati na sveti veèer s
petjem bo•iènih pesmi 45 minut pred zaèetkom
polnoènice, ki se bo zaèela na dvorišèu pred lurško
kapelo toèno ob polnoèi. Kulturni odbor vabi mlade
pevce k sodelovanju. Na bo•iè bosta sveti maši ob
8. in 10. uri, pravtako tudi na praznik sv. Štefana,
26. decembra.
Zadnja nedelja v decembru, 28. decembra, je
praznik Nedol•nih otrok in Svete Dru•ine. Sveti maši
bosta v Kew ob 8. in 10. uri, ob 6.00 zveèer pa bo
sveta maša v MORWELLU.
V sredo, 31. decembra, bo ob 7. uri zjutraj zahvalna
sveta maša za vse darove v letu 2003. Zveèer je
drugi sveti veèer, Silvestrovo, zahvala za leto 2003
in prièakovanje novega, prestopnega leta 2004.
V èetrtek, 1. janaurja 2004, je praznik Marije, svete
Bo•je Matere, Novo leto in svetovni dan miru. Sveti
maši bosta v Kew ob 10. uri dopoldne ter ob 7.30
zveèer.

skupaj, prav z vsem tem ga moremo ohranjati. In
ko tako razmišljam, se spomnim, koliko dobrotnikov
je •e odšlo na drugi svet, skupaj z oèetom patrom
Bazilijem in materjo Romano, sestro Silvestro, Emo,
Moniko, Julko Mrèunovo, dr. Mihelèièem,... in
tolikerimi, ki so dali dušo in srce za to našo skupno
stvar. Njihovega odhoda pa ne more nadomestiti
nihèe. V tem menjavanju koledarja vidim tudi leto
2026, ko nam poteèe najemna pogodba za Baragov
dom. Ga bomo res še zmogli upravljati in ali ga bomo
takrat še rabili? To je nekaj vprašanj, ki so se
postavljala v zadnjem èasu ob razliènih prilo•nostih
in so prihajala iz vaših ust. V iskanju odgovorov na
ta trpka, a naša nujna •ivljenjska vprašanja, se mi
poraja zahvala vsem vam, ki •rtvujete toliko za to
našo skupno stvar, èeprav vsi vemo, da v glavnem
•e druga generacija ne potrebuje ne z muko

V Baragovi knji•nici lahko kupite bo•iène
vošèilnice in Marijanske koledarje 2004.
Poèitnikovanje v Mt. Elizi bo v letu 2004 samo en
teden in sicer v drugem tednu januarja – od 11. do
18. januarja 2004. Prijave sprejema Marija An•iè.
V bolnišnici v Frankstonu je 26.novembra 2003 umrl
JO•E ZIGMAN.
V Geelongu je 30. novembra 2003 umrl J O • E
MATJAŠIÈ. - Veè v prihodnjih Mislih.
Rojaki v Viktoriji in na Tasmaniji ste prejeli v
decembru bo•ièno pismo iz našega misijona. Vi ste
vse to skozi desetletja spravili v bivanje, sedaj naj
vam to slu•i in vam bo slu•ilo, dokler bomo mogli
skupaj vse to ohranjati. Slovenski misijon v Kew je
središèe, kjer se najprej zbiramo ob oltarju, pa tudi
v dru•abnosti dru•inskih kosil in kulturnih dogodkov,
v skrbi za ostarele, na takšnih in drugaènih sreèanjih,
na vajah, v šoli, na teèaju, v knji•nici, na sejah in
sestankih, pri urejevanju vrta in okolice, konzularnih
dnevih, ... Hvala Bogu, da imamo središèe, kjer
lahko uredimo marsikaj. Niè ni dano samo po sebi.
S trudom in prizadevnostjo mnogih je bilo spravljeno
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Jo•ica Gerden iz Mildure je letos koncem septembra
pred Slomškovo nedeljo obnovila in prebarvala vse
figure naših jaslic, ki jih bomo postavili v lurški votlini.
Jo•ici se zahvaljujemo za lepo delo.
misli | december 2003

zgrajenih slovenskih domov, klubov in cerkva. To je
sedaj v •e kar veèini jasno. Pa ni tako samo pri nas.
Tako je tudi pri drugih, številnejših narodnostnih
skupnostih, èe ni dotoka novih priseljencev. Se pa z
veseljem in ponosom toliko nas še vedno zbira in
daruje svoj èas, talente in denar za ta naš skupni
slovenski dom v Melbournu. Ob koncu leta tako iz
srca izrekam prisrèno zahvalo vam, ki ste gradili in

še gradite na tako razliène naèine to naše skupno
slovensko središèe pri svetem Cirilu in Metodu. Bog
lonaj vsem! Zato tudi v tem duhu vošèim milosti
polne bo•iène praznike vsem ljudem dobre volje,
da ohranjamo in po•ivljamo v sebi dar Novorojenega
Odrešenika in spet premerimo daljo in nebeško
stran.
p. Ciril

Ob godu svete Cecilije smo se pri sveti daritvi zahvalili na naše pokojne in •ive pevce in pevke, pevovodje
in organiste, za vse, ki lepšajo naša bogoslu•ja s pesmijo in glasbo. •e v novemberskih Mislih smo objavili
fotografijo pevskega zbora iz Kew. Pa naj bo ta sedaj tako velika, kot je bila sydneyska. V zahvali pevcem je
tudi vabilo za nove pevce in pevke. Sedaj pa preganjamo škrata, ki je v samem središèu fotografije preskoèil
Zorko Durut in se Zorki opravièujemo. - Tako je bilo torej v Kew po slovesnosti 35. obletnice blagoslovitve
cerkve: Cerkveni pevski zbor v Kew, stojijo od leve na desno: Tilka Lenko, Anica Pekolj, Afra Trebše – s
šopkom, ker je 13. oktobra praznovala svoj 70. rojstni dan in smo ji ta dan èestitali, Zorka Durut, Francka
An•in, Ines McKean, Iva Mandelj, Monica McKean, pevovodkinja Metka McKean, organistinja Katarina Scott.
Za njimi stojijo z leve na desno: organist Lenti Lenko OAM, Jo•e Grilj, Nino Burloviè, Viktor Ferfolja, Valentin
Lenko, Ivan Horvat. Odsotne so Nada Slavec, Rozi Lonèar in Angela Chambers.

VašZAiBERNARDOV
darovi SKLAD: $50:Jo•e Kuèko.
$40: Marija Bosniè. $30:Ana Klekar. $20:Mario
Kocbek, Peter in Meta Lenarèiè, E.A. Pupaher, Anna
Gustin, Bernarda Zadel, Maria Montebruno, Drago
Logonder, Marjana Skubla, Evgen Brajdot.
$10:Marija Penko, Ivanka Krempl, Marija Kromar,
Irena Renko, Branko Zele, Marjan Saksida, Bo•idar
Mavko, Albina in Hans Konrad, Cvetka Koblar.
$5:Franc Toma•iè, Franc Kolenc.
misli | december 2003

ZA PATRA PEPIJA: $400: N.N. $30:K.O.
ZA LAÈNE:$100: T. A. Konda (namesto
bo•iènih vošèilnic).$50:Jo•e in Milka Bro•iè
(namesto bo•iènih vošèilnic).$40:Vera Kenda
(namesto venca +Lojzu Rebec).$20:Slavko
Koprivnik, Alojzija Gosak. $10:Matilda Krašovec. ZA
BOLNIŠNICO NANGOMA: $150:Dru•ina Mesariè.
$100:N.N.,M.Š. $50:Dru•ina Jeriè.$30:Max
Hartman. $20:Pepi in Tone Mikuš, Zora Kirn.
$10:N.N.,Alojz Fabijanèiè. BOG POVRNI!
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