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MESEC DECEMBER: advent, Miklav�, praznik
Brezmade�ne, bo�ièna devetdnevnica, praznik
Jezusovega rojstva, praznik svetega �tefana, Svete
Dru�ine, Silvestrovo... To so nosilni stebri tega zadnjega
meseca vsakega leta, pa naj bo to na severni polobli,
ki se odeva v zimsko belino in mraz ali pa na na�i ju�ni
polobli, ki seva v vsej moèi poletnega sonca.
Dokonèujemo leto Gospodovo 2003, smo na pragu leta
Gospodovega 2004. Decemberskim Mislim prilagamo
�e vsa leta tudi koledar. Letos je nekoliko drugaèen.
Oblikovali in tiskali so ga nam pri Dru�ini v Ljubljani.

Upam, da ga boste veseli. Zapisani so tudi na�i avstralski prazniki. Dr. Janezu Grilu, glavnemu
uredniku Dru�ine, pa se glavni urednik Misli tudi v imenu vseh vas, ki boste prejeli ta koledar,
prisrèno zahvaljuje za sodelovanje.

Sodelavci Misli, uredni�tvo in tiskarna smo se potrudili, da bodo Misli na po�ti 8. decembra.
Avstralska po�ta pa je s 1. oktobrom 2003 vpeljala spet nova doloèila in seveda ceno za tiskovine.
O tem bomo napisali veè v prvi �tevilki leta 2004, sedaj pa naj povem le to, da bo naroènina za
Misli tudi v prihodnjem letu le 30 dolarjev, za tujino pa 70 dolarjev. Ponatiskujemo pa v teh Mislih
besede upravnika patra Bazilija iz leta 1982 � torej izpred 21 let. Vèasih je kar koristno prelistati
stare »bukve«, ali prisluhniti starej�emu, izku�enemu èloveku, sicer se lahko èlovek kar hitro
domi�lja, da orje ledino. Tako pa spozna�, da pravzaprav hodi� po poteh, ki so jih drugi �e
prehodili, se ustavlja� na kri�i�èih, kjer so �e mnogi pred teboj morali napraviti odloèitev. Vse,
kar je novo, je èas. Pravzaprav le toèka izmere let, izmere èasa je nova. Toda tudi to je pomebno.
Tudi iz te nove perspektive lahko stvari dobijo nov izraz in ljudje nov obraz.

Bo�ièni ton dajeta naslednjim stranem pater Niko �vokelj, rektor pri Novi �tifti na Dolenjskem
in pater Peter Lavrih, komisar za Sveto de�elo. Oba sta v tem letu sreèala Abrahama, kakor
tudi pater Bernard Goliènik, magister novincev na Sveti Gori pri Gorici. Pater Niko in p. Bernard
sta vsaj nekaj èasa delovala v Melbournu, zato ju poznamo, p. Peter pa je lansko leto pripeljal
skupino romarjev in smo se z njim tudi sreèali. Abrahama pa sta sreèala tudi p. Franci Pivec,
�upnik prve Slom�kove �upnije na Ko�akih v Mariboru in p. Jurij Dolenc, kaplan pri Sveti Trojici
v Slovenskih Goricah, kjer �upnikuje p. Lavrencij An�el, nekdanji  Sydneyèan. Vsej tej moèni
Abrahamovi slovenski franèi�kanski generaciji po�iljamo vo�èila in pozdrave tudi iz Avstralije.
Spodobi se in pravièno je!

Advent ,Advent ,Advent ,Advent ,Advent ,
bozicbozicbozicbozicbozic

in novo letoin novo letoin novo letoin novo letoin novo leto

Bo�ièni utrip v dru�ini Vorich:
Nicholas, David in Adam -

vnuki Angele in Petra Voricha.
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Veliko stvari se je zgodilo od zadnjega obiska Misli, kar vam bodo povedale strani, ki jih
boste prebirali. Imeli smo obiske duhovnikov iz domovine, v Wolongongu so na praznik Kristusa
Kralja, 23. novembra 2003, praznovali 20-letnico blagoslovitve cerkve vseh svetih, ki jo je leta
1983 kupil od anglikanske skupnosti slovenski klub Planica, ki ga je tedaj in ga tudi �e danes
uspe�no vodi ob dobrih sodelavcih predsednik Ivan Rudolf. Èestitke slovenski skupnosti, èlanom,
odbornikom in predsedniku Planice v Figtree v Wollongongu. S koraj�o, vero, zaupanjem, slogo
ter s pripro�njo vseh svetnikov � zavetnikov cerkve, svetega Franèi�ka Asi�kega in varstvom
Marije Pomagaj, pogumno naprej. Èestitke in zahvala tudi Erni Me�nar za knji�ni dar.

Ob sklepu leta bi se rad zahvalil urednici Mariji An�iè in vsem sodelavcem, ki v Misli pi�ete,
podpirate z naroènino in z darovi v Bernardov tiskovni sklad, ekipi, ki vsak mesec pripravi revijo
za po�to, Dragi Gelt, ki jih posreduje internetnemu Glasu Slovenije (Florjanu Auserju v Sydney)
in gredo od tam po vsem svetu, tiskarjem, fotografom. Dokonèali smo 52. letnik, gremo naprej,
èe je taka Bo�ja volja in seveda, èe je to volja tudi vas, dragi naroèniki.

Bo�ièni prazniki so nosilci sporoèila odre�enja. Tudi Misli, ki imajo ob imenu zapisano, da
so Bo�je in èlove�ke, bi rade slovenskemu Avstralcu in avstralskemu Slovencu pa tudi vsakemu,
ki jih dobi v roke, v pisni besedi posredovale Bo�ji nagovor èloveku: Rojen vam je Kristus,
Odre�enik. Pojdimo in ga poi�èimo. Pokleknimo pred Njim, ga poèastimo in obdarujmo z
veselostjo sprejemanja Njegovih darov: resnice, �ivljenja,
milosti, praviènosti, miru in ljubezni.

Blagoslovljen bo�iè in Bog z vami iz dneva v dan, iz tedna
v teden v prestopnem letu 2004 in vse dni, ki nam jih naklanja
Gospodar �ivljenja. Bog �ivi!

                                        pater Ciril A. Bo�iè OFM

�Razodela se je namreè Bo�ja milost, ki re�uje vse
ljudi. Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbo�nosti  in posvetnim
po�elenjem ter razumno, pravièno in res pobo�no �ivimo v
sedanjem veku, ko prièakujemo, da se bosta uresnièila bla�eno
upanje in pojavitev slave vélikega Boga in na�ega odre�enika
Jezusa Kristusa, ki je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz
vse nepostavnosti in nas zase oèistil kot lastno ljudstvo, ki je
vneto za dobra dela� (Tit 2, 11-14) - berilo na bo�ièni praznik .

Iz mnogih vo�èil, ki smo jih �e do sedaj prejeli za praznike,
posredujemo misli mariborskega pomo�nega �kofa dr. Jo�efa
Smeja: �Cesar Avgust Oktavian je Jezusovega sodobnika
pesnika Publija Ovida izgnal iz Rima daleè na obale Èrnega
morja. Èeprav je bil Ovid najplodovitej�i rimski pesnik,
njegovega rojstva svet ne slavi. Jezusovo rojstvo pa bo
kr�èansko ljudstvo slavilo s pesmijo angelov do dovr�itve
sveta.�

 Blagoslovljen bo�iè in milosti polno leto 2004 Vam �elijo
slovenski �kofje, Va�i patri, pastoralni sodelavci, uredni�tvo in
uprava Misli, na�i posinovljeni misijonarji, pa tudi patri in sestre,
ki so nekdaj delovali med Vami.        S R E È N O !



5misli | december 2003

Uèitelj je dal uèencem za nalogo spis z naslovom:
»Kateri predmet v hi�i bi najraj�i bil in zakaj?«
Eden najbistrej�ih uèencev v razredu je napisal
takole:
»Najraje bi bil televizor. Zakaj? Èe bi bil televizor, bi
me star�i pogosteje gledali in bi bolj skrbeli zame.
Veliko bolj pozorno bi me poslu�ali. Ko bi jaz
spregovoril, bi rekli drugim, naj umolknejo. Nikoli bi
mi ne ukazali, naj grem v svojo sobo ali v posteljo
sredi najzanimivej�e igre ali èesa podobnega, kakor
tudi oni ne gredo v posteljo, dokler traja televizijski
program.«
Ko so vpra�ali bla�eno mater Terezijo, kaj je najveèja
stiska sodobnega èasa, jim je odgovorila, da je to
samota, osamljenost.
Bo�ji Sin s svojim uèloveèenjem postavlja nekaj
novega v sredi�èe èlovekovega �ivljenja.
Uèloveèeno Ljubezen, ki nas vsako leto znova
opozarja, kaj je pomembno v na�em �ivljenju.
Trije modri so se podali na pot za zvezdo. Lahko si
predstavljamo pogovore na poti, njihova iskanja in
vpra�anja: »Kaj pomeni zvezda, ki ji sledimo? Izroèila
govorijo o rojstvu kralja.« Iskali so v pu�èavah in
oazah na poti. Spra�evali ljudstva, ki so jih sreèevali,
preiskovali njihova vedenja in izroèila. Zvezda pa jih
je naprej vodila v kraj, ki ga niso poznali. �ivljenje in
izkustvo je ustavilo njihovo pot na dvoru kralja
Heroda. Mnogim so vzbudili obèudovanje zaradi
svoje vztrajnosti. Samemu kralju pa so zamajali
prestol, ker so razodeli svoja iskanja judovskega
kralja. Zanimivo je, kako nizajo spoznanje za
spoznanjem. Na kraljevem dvoru jim poznavalci
prerokov razodenejo, da se bli�a cilj iskanja. Ob
odhodu z dvora zvezda potrjuje prièakovanja.
Obstane nad dru�bo pastirjev, ki v preprostosti
razodenejo skrivnost dolge poti modrecev. Kljub
bogastvu in veljavi jih je pot skozi pu�èave nauèila
krotkosti in preprostosti. Zato odkrijejo v Betlehemu
cilj svojega popotovanja za zvezdo. Najdejo dete v
jasli polo�eno in Marijo, njegovo mater. Po dolgem
izku�anju dnevne vroèine in neprespanih noèi
odkrijejo v jaslih �kralja vseh kraljev�. Nebo jih je
vodilo in razkrilo skrivnost. Njihova sreèa je bila
neizmerna, prekipevajoèa, zato ne morejo ostati
nemi v svojem odkritju. Na poti domov vsem

VSE SE VRTI OKROG ZVEZDE
razgla�ajo veliko sreèo in blagoslov z neba.
Najlep�a leta svojega �ivljenja so darovali sledenju
zvezde, znamenju nebes. Odkrili so svetu rojstvo
Bo�je ljubezni, ki je spremenila in �e spreminja
�ivljenja mnogih.
Ti svetopisemski liki nam osmi�ljajo vsakoletno
obhajanje bo�iènih praznikov. Zakaj? Ker se na pot
iskanja odpravljajo vedno nove generacije �modrih�.
Pu�èave so danes vedno huj�e, oaze pa vedno bolj
mamljive. Dana�nji iskalci prehitro obupujejo v
pu�èavah in predolgo u�ivajo blagostanje oaz. Na
poti se ozirajo za bogatimi dvorci in njihovi pomenki
se vrtijo ob minljivih stvareh. To so razlogi, da otroci
razmi�ljajo, kako bi pri�li v pozornost svojih najbli�jih
in odrasli prezrti samevajo v svoji nebogljenosti.
Morda najdemo primerno besedo �razèloveèenje�.
Nikdar se o èloveku ni toliko govorilo kot danes in
nikdar �e ni bil èlovek tako osamljen kot danes.
Vedno veè ljudi tava po betlehemskih poljanah in
i�èe Ljubezen, vedno vi�ji zidovi loèujejo majhno
skupino bogatih od revnih.
Bo�iè ni samo praznik odmaknjene romantike,
ampak klic dejavne uèloveèene ljubezni. Pomislimo
ob leto�njem bo�ièu, kaj prina�amo v bogato
okra�enih in aran�iranih omotih, za darilo
nebe�kemu Novorojencu, ki ga imamo v svojih
bli�njih in drugih ljudeh. V novi luèi lahko zasijejo
bo�ièni prazniki, le dovolj preprosti moramo biti.
Vzemite na bo�ièni veèer v roke poroèilo
Jezusovega rojstva. Razi�èite pot treh modrih
(kraljev). Odkrijte zvezdo in ji sledite. Tedaj boste
razumeli Jezusove besede: »Jaz sem pot, resnica
in �ivljenje.« Spoznali boste smisel njegovih besed:
»Blagor ubogim v duhu, krotkim, miroljubnim�,
zakaj njih je nebe�ko kraljestvo.« Odkrili boste
smisel in vrednost svojega �ivljenja. Spo�tovali
boste �ivljenje drugih. Obèutili boste �uèloveèeno
bo�jo besedo.�
Vsem bralcem Misli in Va�im prijateljem �elim lepo
praznovanje bo�iènih in novoletnih praznikov.

                                        pater Niko �vokelj
                                 iz Nove �tifte na Dolenjskem
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Kakor je v Jeruzalemu kar
naprej Velika noè, tako je v
Betlehemu kar naprej Bo�iè. Dar,
Gospodovo rojstvo se kar naprej
slavi. To bolje obèutimo romarji,
kakor pa domaèini. Za kristjane v
Betlehemu  poteka slavje
odre�enjskih skrivnosti na podoben
naèin kot drugod po svetu, vendar
votlina Gospodovega rojstva pa nosi
peèat stalnega Bo�ièa.

V adventnih dneh nam same
misli poletijo na kraj adventnega cilja
� bo�iène skrivnosti, in to je
Betlehem v Palestini. Ni obrobnega
pomena vpra�anje, kdo v resnici
skrbi za svetost kraja Gospodovega
rojstva. Gneèa je. Vsem kr�èanskim
skupnostim, ki so se po zgodovinskih
razkolih zna�le v sodobnem èasu kot osiroma�ene
za svetinje kr�èanstva, bi bilo v veliko èast, imeti
vzvi�eno nalogo ohranjanja svetih mest na zemlji.
Kakor �e gledamo zgodovino: sv. Franèi�ek je imel
zgodovinsko priliko, da je v èasu kri�arskih vojn stopil
do Sultana � el Maleka in zase in za brate izprosil
stalno navzoènost na svetih krajih. Seveda tudi brez
dobrotnikov, ki so sveta mesta odkupili od
muslimanov, ne bi �lo. Danes je votlina Jezusovega
rojstva v izmenjajoèem se upravljanju Armencev,
Grkov in Latincev (katolièanov).

Franèi�kanska skupnost v Betlehemu �teje
danes nad 20 bratov, ki poleg opravljanja bogoslu�ja,
vodijo �e �upnijo, �olo za palestinske otroke,
karitas�.V skupnosti so bratje skoraj z vseh
narodov sveta, vendar je njihov skupni jezik �
Novorojeni odre�enik, ki ga proslavljajo: tako kot
pastirji, tako kot modri z Vzhoda, tako kot mno�ice
narodov: Adeste fideles�!

Naj ne prekoraèi meja skromnosti tudi jubilej
betlehemskega gvardijana p. Johannesa Simona,
ki je v leto�njem oktobru obhajal zlati redovni jubilej
zaobljub. Ob tej priliki postane �e bolj oèitno, kako
je sestavljena betlehemska bratska skupnost. Bratje
z razliènih de�el sveta se lahko odloèijo za delovanje
v Sveti de�eli na lastno �eljo in predstojniki z

Kdo v Betlehemu Jezusa var’je?
veseljem sprejmejo tak�no pro�njo.
Tako je p. Johannes pri�el v Sveto
de�elo z Vzhodnega Berlina kot
franèi�kan, ki bi rad varoval
Jezusove kraje.  Kot Vzhodni
Nemec je do�ivel gradnjo
berlinskega zidu leta 1961 in tudi
njegov padec 1989. Po padcu zidu
je pri�el v Sveto de�elo in bil v
Jeruzalemu, gvadrijan v Nazaretu
ob obisku sv. Oèeta v letu 2000 in
sedaj je gvardijan v Betlehemu. Ob
zlatem redovnem jubileju se mora
znova spomniti berlinskega zidu,
kajti kar je v Berlinu padlo, to se
sedaj gradi okrog palestinskega
ozemlja � nov zid, ki bo ljudi loèeval.
In vendar bo tudi ta zid �alostno
padel, kajti Betlehem je dan vsem

ljudem dobre volje, da bi bil garant miru.
Kdo v Betlehemu Jezusa var�je? Najbolj dolgo

èasa v resnici Franèi�kovi sinovi. In potem vsi ljudje
dobre volje, ki hoèemo do�iveti bli�ino rojstva Boga
med nami: Emanuela. Spomnin tega bo�iènega
dogodka so gotovo jaslice in bo�ièno praznovanje.
Vsaj enkrat v �ivljenju je pa zelo primerno, da
do�ivite enkratni Bo�iè v palestinskem Betlehemu:
»Venite adoremus,� pridite molimo!«

                                     p. Peter Lavrih,
                            komisar za Sveto de�elo
                          Komisariat za Sveto de�elo
                           Tr�a�ka 55, 1000 Ljubljana
                           telefon: ++386 1 423 54 26
                              fax: ++386 1 423 30 20
V letu 2004 imate veè mo�nosti za romanje v

Sveto de�elo:
- 15. do 22. februarja � (stara zaveza) Egipt,

Jordanija. Mo�nost podalj�anja v Izrael.
- 22. do 29. februarja � Sveta de�ela

(Palestina in Izrael).
- 28. do 05. marca � Sveta de�ela (Palestina

in Izrael) s cvetno nedeljo v Jeruzalemu.
Obrnite se na Komisariat za Sveto de�elo in

dobili boste �e veè informacij.
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V NEDELJO, 16. novembra
2003, je bila slovesnost ponovitve
srebrne ma�e p. NOELA FAUTH,
èlana avstralske province
Svetega Duha. Pri slovesnem
vhodu v cerkev so pevci zapeli
pesem �Srebrnoma�nik bod�
pozdravljen�, nato ga je v imenu
skupnosti pozdravila èlanica
pastoralnega sveta Rosemary
Poklar in v govoru opisala pot
srebrnoma�nika ter prebrala
èestitko p. Bernarda Goliènika, ki
je so�olec p. Noela, kot pravi p. Bernard ne samo
so�olec tudi velik prijatelj, nato �e èestitko p.
Valerijana Jenka, saj je na njegovi zlati ma�i v
Adelaidi p. Noel pridigal.  Chantel, hèerka Ane roj.
Zupanèiè, mu je izroèila velik �op rdeèih nageljnov.
Srebrnoma�nik je tudi velik prijatelj Slovencev.
Kamorkoli ga je njegova duhovni�ka slu�ba
pripeljala, je imel povsod lepe stike s Slovenci in o
njih vedno kaj lepega
povedal. Po pozdravu se
je srebrnoma�nik zahvalil
in dejal: �Ganilo me je
va�e povabilo in lep
sprejem. Vedno sem se
med vami lepo poèutil in
bil toplo sprejet�. Ma�a je
bila v obeh jezikih. Ob
koncu ma�e mu je
predsednik na�ega
verskega in kulturnega
sredi�èa Tone Jesenko
izrekel v imenu skupnosti
zahvalo in mu izroèil v
spomin na srebrno ma�o
knjigo �Mir in dobro�. Po

svsvsvsvsv. dr. dr. dr. dr. druzina AdELuzina AdELuzina AdELuzina AdELuzina AdELAIDEAIDEAIDEAIDEAIDE

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

ma�i smo srebrnoma�nika
povabili na kosilo v hotel Links,
kjer je v prijetnem razpolo�enju
in seveda smehu razrezal veliko
torto, ki jo je spekla in umetni�ko
okrasila, kot se za tak�no
prilo�nost spodobi, Angela
Dodiè Torta je bila dar Dodièevih
srebrnoma�niku (fotografija
spodaj). Med rezanjem smo mu
�e zapeli �Kolkor kapljic, tolko
let...� Lepo petje je pritegnilo
Avstralce, ki so bili na kosilu.

Razhajali smo se veseli, seveda najbolj
srebrnoma�nik. Vsem, ki ste se udele�ili kosila in s
svojo prisotnostjo polep�ali slavljencu dan, hvala!

Razpored za bo�iène praznike:
Bo�ièno devetdnevnico bomo prièeli v torek,

16. decembra. Vsak dan bo sveta ma�a ob 10.00
dopoldne; po ma�i bo ro�ni venec in litanije v èast
Materi Bo�ji.



8 misli | december 2003

Okrog cerkve Svete Dru�ine v Adelaidi je vse v
razcvetu. Za stalno skrb gre zahvala Mariji in Jo�etu
Vuzem.

SPOVEDOVANJE bo vsak dan po ma�i ves
èas devetdnevnice. Otroci bodo lahko pri�li k
spovedi v soboto, 20. decembra, po ma�i.

NA SVETI VEÈER bo ob 8.00 zveèer sveta
ma�a za tiste, ki k polnoènici ne morejo, majhne
otroke in starej�e!

Pred polnoènico boste lahko poslu�ali bo�iène
pesmi. Ob polnoèi bo slovesna polnoènica, na

praznik Gospodovega rojstva pa sveta ma�a ob
10.00 dopoldne.

Na praznik prvega muèenca svetega �tefana
bo sveta ma�a tudi ob 10.00 dopoldne.

Praznik na�ih zavetnikov SVETE DRU�INE
je na prvo nedeljo po bo�ièu. Ma�a bo kot  ob
nedeljah, po ma�i pa bomo �e skupaj proslavili na�e
zavetnike!

Praznik nedol�nih otrok je letos v nedeljo in
bo po ma�i blagoslov otrok. Star�i, pripeljite otroke,
da prejmejo blagoslov.

Rojake v MILDURI in v BERRIJU bom obiskal
zaradi obveznosti v domu za ostarele  po praznikih
v dogovoru s skupnostjo.

Na sveti veèer, bo kot obièajno ob sredah
zveèer, radijska oddaja. Tokrat bo bo�ièna.

Verouk za prvoobhajance in birmance se bo
nadaljeval koncem januarja v dogovoru s
katehistinjo.
Vsem rojakom �elim milosti polne praznike,
predvsem tihe notranje sreèe, v novem letu 2004
pa naj vas spremlja Bo�ji blagoslov!
                                                              p. Janez

Pot okoli sveta nas je vodila tudi v Ameriko,
kjer smo obiskali in spoznali potomce na�ih
sorodnikov, ki so �li s Kne�aka �e pred sto leti.
Obiskali smo tudi ameri�ke Brezje Lemont, kjer smo
obèudovali veliko posestvo, ki je v preteklosti slu�ilo
samooskrbi patrov franèi�kanov, semeni�èe in dom
duhovnih vaj. Pred veè leti se je to sredi�èe razvilo
v romarski kraj, kamor so rojaki od blizu in daleè
hodili molit k Mariji Pomagaj. Velik romarski dom,
oltarji na prostem, vse to je pripomoglo k lep�emu
ambientu molitve in predajanju Bogu v naravi med
visokimi drevesi. V Lemontu je tudi pokopali�èe
patrov. Zelo nas je vleklo, da vidimo zadnji dom
na�ega pokojnega patra Filipa Ferjana, da se
poklonimo na njegovem grobu in se Bogu zahvalimo
za vse njegove nauke, ki smo jih sprejeli v èasu
njegovega delovanja v Adelaidi.

Sedaj je Lemont farna cerkev Slovencev, ki jo
vodi pater Metod Ogorevc, ki je prej deloval med
Slovenci v Melbournu. Zahvaljujemo se mu za èas,
ki nam ga je daroval, nas poèakal na letali�èu in bil
na� gostitelj. Razkazal nam je okolico. Bili smo
navdu�eni nad mestom Juliet. Veliko Slovencev se

Slovenske Brezje v Ameriki
je tam naselilo. S franèi�kanskimi duhovniki so
zgradili veliko cerkev sv. Jo�efa in farno cerkev. Vse
ceste v tej okolici imajo slovenske napise. V bli�ini
je tudi slovenski muzej s slovensko zgodovino v tistih
krajih. Vodijo ga slovenske �ene. Imajo tudi veliko
dvorano, kjer se �e vedno ohranja slovenska kultura.
Potica, peciva, pi�koti, muzika, vse to prièa o
slovenskih koreninah, èe tudi se ne sli�i veè
slovenska beseda. Moj mo� Danilo zelo priporoèa,
da obi�èete rojake in te kraje v Ameriki.Vsem
patrom, sorodnikom, prijateljem, ki smo jih sreèali
na na�i poti, �elimo blagoslovljen Bo�iè in milosti
polno leto 2004.

                               Danilo in Iva Kreseviè
                                       Adelaide, SA

KNJI�NIÈARKA BARAGOVE
KNJI�NICE MARIJA OPPELT VO�ÈI
ÈLANOM, PRIJATELJEM IN
DOBROTNIKOM BLAGOSLOVLJEN
BO�IÈ TER SREÈE IN USPEHA
POLNO NOVO LETO 2004.
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  Sv. Rafael Sydney

p. Valerijan Jenko OFM, OAM
p. Filip Rupnik OFM
ST. RAPHAEL SLOVENIAN MISSION
313 Merrylands Rd., Merrylands NSW 2160
PO Box 280, MERRYLANDS NSW 2160
Tel.: (02) 9637 7147 in (02) 9682 5478
Mobile: 0419 236 783   Fax: (02) 9682 7692
valerian@pacific.net.au  **   filipr@pacific.net.au

MESEC november, ki je posveèen spominu
na�ih pokojnih, smo zaèeli s spominsko ma�o v
cerkvi Srca Jezusovega na pokopali�èu v
Rookwoodu. Zaradi predvidene vroèine, smo po
dogovoru na enem izmed sej �upnijskega sveta,
ma�o iz 10.00 prestavili na 9. uro dopoldne. Tako
bo ostalo tudi za naslednja leta. Na pokopali�èu se
je zbralo veliko �tevilo slovenskih rojakov, ki so s
svojo navzoènostjo poèastili svoje rajne. Med ma�o
je prepeval cerkveni me�ani zbor brez spremljave
orgel, kar pa ni bila nikakr�na ovira. Pevci so
èudovito odpeli izbrane pesmi, predvsem �alostinke,
ki so za ta dan primerne. Po konèani ma�i smo se
premaknili h kapelici novega slovenskega
pokopali�èa, kjer sta patra opravila molitve za rajne,
mo�ki zbor »Ro�marin pod ju�nim soncem« pa je
zapel pesem »Ultima in mortis hora«. �koda le, da
je veèina ljudi v ozadju ostala brez zvoènega zapisa
tako molitev kot petja in se je ukvarjala predvsem z
medsebojnim pogovorom. To seveda ne sodi k
poèetju med samim obredom, zato si moramo
naslednje leto oskrbeti prenosno baterijsko
ozvoèenje, s katerim bomo vsem na pokopali�èu
ponudili mo�nost sodelovanja. Sledil je
nato blagoslov posameznih grobov,
kasneje pa tudi na starem delu
pokopali�èa. Ni dovolj, da na
pokopali�èu poka�emo svojo fizièno
prisotnost, izkazati moramo tudi
spo�tovanje tako do rajnih in do vseh,
ki sodelujejo pri oblikovanju bogoslu�ja.

V Merrylandsu smo imeli zadnji
mesec veliko obiskov duhovnikov iz
Slovenije, ki so bili nastanjeni tudi pri
nas. Zato so bili nekateri obiski
podru�nic, Queensland � poroèilo
poroèevalca iz QLD., Wollongong

(soma�evanje s �kofom Inghamom ob praznovanju
20. obletnice blagoslovitve cerkve) in Canberra
(èeprav zaradi zapletov z rent-a-car malo pozno,
ampak bolje kot nikoli), obogateni s soma�evanjem
le teh. Zahvaljujemo se p. Martinu Vidovièu, Ivanu
Korenu, Martinu Pu�enjaku in p. Borisu Marke�u
za èas, ki so ga prebili med nami in s tem obogatili
na�a sreèanja. Upamo, da so se lepo imeli, kljub
dolgim potovanjem in vèasih neprijetnemu vremenu.
Sreèno pot domov vsem in veliko uspeha za naprej.

»Zakonci so v Merrylandsu �trajkali« na odru,
gledalci na stolih pa so se do solza nasmejali. To je
kratek opis poteka gledali�ke predstave, ki se je
dogajala v soboto in nedeljo (22. in 23.novembra)
na odru dvorane. Lahko reèemo le to, da je lahko
vsem, ki vas ni bilo zaradi takih in drugaènih razlogov
�al, da niste spremljali tega »�trajka«, zato pa velja
kot vabilo za vse, ki si boste to mo�nost vzeli in nas
pri�li pogledat v Melbourne (glej oglas), Wollongong
in Newcastle � vse bo sproti objavljeno.

Pred navdu�enim in veliko�tevilnim
obèinstvom tudi igralci damo vse od sebe in
prièaramo �e veèjo realnost odigrane zgodbe.
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Vidimo se torej v Kew, VIC -  24. in 25. januarja
2004. Igralci se �e veselimo sreèanja z vami. Ob tej
priliki bi rad povedal, da je na avtobusu, ki bo izpred
cerkve v Merrylandsu odpeljal v petek, 23.1.2004,
�e veliko prostora. Zato vabimo vse, ki vas bi
utegnilo potovanje v Melbourne in nepozabno
do�ivetje v dru�bi igralcev pritegniti, da se prijavite
na telefonsko �tevilko (02) 9609-6057 Marti
Magajna, ki vam bo podala veè informacij glede
tega.                                               Uro� Ergaver

KRSTI:
DANIEL jr. SEBASTIAN PONDELAK, West

Hoxton, NSW. Oèe Daniel, mati Zlatka roj. Pernek.
Botra sta bila Kaia Patricia Pondelak in Blanka
Pernek. Cerkev Sv.Rafaela, Merrylands,
23.november 2003. Novorojenèku, star�em, botrom
iskrene èestitke k prejemu krsta.

POKOJNA:
Dne, 12. novembra 2003, je v Calvary

bolni�nici v Canberri, ACT umrla VERA SMRDELJ
roj. LOGAR. Rojena je bila 19.4.1934 v Trebèanah
pri Ilirski Bistrici kot hèerka Janka in Marije. V
Avstralijo je pri�la leta 1959 in se naselila v Coomi,
NSW. Poroèena je bila z Jo�etom Smrdelj. Zapu�èa
hèerki Mariko poroèeno s Cvetkom Fale�em ml. in
Suzy poroèena z �eljkom Golenom ter 4 vnuke (Ve-
ronica por. z Jarradom Lismanom, Cvetko ml., Car-
men, Ivan). Pokojnica je bila bolna 7 let. Pred smrtjo
ji je bolni�ki duhovnik podelil zakramente Cerkve.
Pogrebna ma�a je bil v ponedeljek, 17. novembra
2003, v cerkvi sv. Jo�efa, O�Connor, ACT. Pokopana
je bila na Gungahlin pokopali�èu.

V ponedeljek, 17.
novembra 2003, je v domu
v St. Mary�s umrla
ANDREINA STANJKO roj.
Colja. Rojena je bila
4.2.1933 v Komnu na Krasu
kot hèerka Mira in Pavle. V
Avstralijo je pri�la leta 1949.
Za bo�iè 1957 se je v
Parramatti poroèila z
Ivanom Stanjkom, ki je po
rodu iz Laz pri Kamniku
(Tuhinjska dolina). Do
upokojitve je bila zaposlena
v tovarni nogavic v St.
Mary�s. Pokojnica zapu�èa

mo�a Ivana in sestro Dino Èerne, ki �ivi v Lithgowu.
Pogrebna ma�a je bila opravljena v krajevni cerkvi
v St. Mary�s v petek, 21.11.2003. Pokopana je bila
na Pinnegrove pokopali�èu.

Pokojnikovim domaèim izrekamo iskreno
so�alje.

                                               p. Valerijan

Adventni in bo�ièni spored 2003

Sv. Rafael Merrylands:
7. dec., 2. adventna nedelja � Po ma�i ob 9.30 bo

Slom�kova �ola v dvorani nastopila in pozdravila sv.
Miklav�a, ki bo nato obdaroval vse otroke.

8. dec., ponedeljek; praznik Brezmade�ne. Ma�i
ob 9.30 dop. in 7.00 zv.

14. dec., 3. adventna nedelja. Sv.ma�a ob 9:30
dop.

16. dec., torek � zaèetek BO�IÈNE
DEVETDNEVNICE. Sveta ma�a je vsak dan ob 7.00 zv.,
razen èetrtka ob 10.30 dop. in nedeljo 9.30 dop.

SPORED BO�IÈNE DEVETDNEVNICE
od 16. � 24. decembra. Petje pri sv.ma�i med tednom
ob 7.00 zv., v nedeljo pa ob 9.30.

Nameni:
1. dan: za duhovno do�ivetje bo�ièa pri na�ih dru�inah.
2. dan: za dobro opravljeno bo�ièno spoved.
3. dan: za veè ljubezni in dobrohotnosti v na�ih

dru�inah
4. dan: za �rtve terorizma in begunce po svetu.
5. dan: za mladino.
6. dan: za spo�tovanje zakramenta sv. zakona.
7. dan: za pape�a in Cerkev.


