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NEDELJA, 23. FEBRUARJA 2003, bo ostala
v lepem spominu naim rojakom, ko smo obhajali
20. obletnico blagoslova nae cerkve, posveèene
v èast Sveti Druini, 13. februarja 1983 jo je
blagoslovil tedanji ljubljanski nadkof in slovenski
metropolit dr. Alojzij utar ob prisotnosti takratnega
adelaidskega pomonega kofa Filipa Kennedya,
ki je imel izredni èut za priseljence. K slovesnosti
smo se zbrali slovenski duhovniki v Avstraliji in
veliko tevilo rojakov. Ob dvajsetem jubileju je
spomin na nadkofa utarja obudil tudi sedanji
adelaidski nadkof dr. Filip Wilson, katerega smo
povabili na to slovesnost. Pred 20. leti je nadkofa
dr. utarja pozdravil kot generalni vikar kofije
Maitland Newcastle, to nedeljo pa je skupaj z nami
izrekel zahvalo Bogu za 20 let slovenske boje hie
v prestolnici June Avstralije, kjer je pred dobrim
letom Wilson prevzel vodstvo nadkofije.
Pred mao je nadkofa, duhovnike, goste in
vse prisotne pozdravila gospa Laura Premrl in
podala zgodovino slovenskega misijona Svete
Druine - slovenski opek sta nadkofu izroèila
prikupna v narodnih noah, Anita in Peter Shneider.
V pridigi je nadkof dejal: Kako zares Bog vodi naa
ivljenja. Takrat nisem vedel, da bo nadkof utar
blagoslovil to svetièe, sedaj po 20 letih sem pa
tukaj med vami in z vami v hvaleni molitvi Bogu za
vse dobrote njegove milosti, ki jih je bila delena
slovenska skupnost skupaj s p. Janezom, ki je z
vami zgradil to cerkev Svete Druine, kjer v duhu
vaega prvega blaenega Antona Martina Slomka,
ivite njegovo misel: »Sveta vera bodi vam luè,
materin jezik pa kljuè do narodne in verske omike.«
Naemu slavju so se pridruili zlatomanik
p.Valerijan iz Sydneya, magister p. Ciril iz
Melbourna, malteki franèikani, hrvaki duhovnik
in sestre. Lepoto bogosluja v lepo okraeni cerkvi
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so obogatile narodne noe, predvsem pa
sodelovanje otrok in mladine. Lep je bil darovanjski
sprevod procesije v kateri je 23 otrok prineslo sveèe
- tri goreèe sveèe so bile simbol treh èlanov svete
Druine, ki so zavetniki nae cerkve in 20 goreèih
sveè je predstavljalo 20 let naega svetièa pa tudi
20 skrivnosti tirih delov ronega venca.
Po slovensko smo nadkofa bogato obdarili z
velikim lectovim srcem, ki ga je spekla in okrasila
gospa Marta Zrim, krakim prutom, dolenjskim
cvièkom (na 5 litrsko steklenico je lepo umetniko
narisala grozd in napisala gospa Marijana
Zupanèiè), Slomkovo sveèo in sveènikom (sveènik
je napravil Tone Jesenko) ter prekmursko potico
(spekla jo je gospa Marija Novak) in mu ob teh
darovih prikazali pestrost slovenskih pokrajin.
(fotografija spodaj).
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Nadkof je bil izredno sproèen.
Po obhajilu mu je Davor Premrl Pavlin na violo
zaigral klasièno skladbo. Ob koncu mae se je
nadkofu in vse prisotnim zahvalila gospa Stanka
Sintiè.
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Versko sredièe kot ga poznamo
danes, je poèasi zaèelo dobivati svojo obliko
leta 1969, ko je bil prepis gotov, davek
plaèan, ostale dolnosti urejene. Vsi vi rojaki
ste radi po svojih moèeh prispevali za
znianje dolga in tako je e meseca aprila
1971 dobilo novo versko sredièe uradno
ime in na ploèi pri vhodu je bilo zapisano:
SLOVENSKI KATOLIKI MISIJON SVETE
DRUINE.
P. Bazilij je dejal: Eden najlepih dni,
ko hodim v Juno Avstralijo, je bil v torek po
veliki noèi 13. aprila. V nai kapelici sem
prviè opravil sveto mao. Dvanajst se nas
je zbralo okrog prostega oltarja ob sedmih zveèer,
sveto mao sem opravil Bogu v zahvalo in po
namenih vseh dobrotnikov nae ustanove.
Samo tisti, ki ste bili prisotni veste, da je bil to
trenutek, ki ga boste veèno nosili v vaih srcih.
Vaa zvestoba pa z dograditvijo verskega
sredièa ni pojenjala. Vsa leta kot tudi e danes ste
ostali zvesti in pomagate po svojih najboljih moèeh.
Vsako nedeljo se s srcem, polnim ponosa, vraèate
v cerkev, kjer se sreèujete s svojimi sorojaki,
prijatelji in prisluhnete Boji besedi v materinem
jeziku. Zaradi vae dobrote in vztrajnosti naj vam
bo Bog va bogat plaènik! Prisrèna hvala prav
vsakemu izmed vas!
Po zahvalnem govoru nas je gospa Sintièeva
povabila na veèerjo v cerkveno dvorano, kjer smo
skupaj z nadkofom ostali pozno v noè.

Takole nas je nagovorila: Dragi bratje in
sestre, danes smo se tukaj zbrali, da lahko
proslavimo dvajseto obletnico naega verskega
sredièa, nae slovenske cerkve, ki je brez vae
zvestobe Bogu in ljubezni do materine besede in
domovine Slovenije ne bi imeli. Brez vaega
neskonènega truda in gmotnih sredstev se danes
ne bi sreèevali v tem naem lepem verskem
sredièu, paè pa bi tako kot mnogi drugi priseljenci
obiskovali angleko cerkev in posluali Bojo
besedo v anglekem jeziku.
Vi vsi ste prili v Avstralijo, da bi si ustvarili
bolje ivljenje - s trebuhom za kruhom, kot smo to
dejali doma. Za vse je bil to velik korak, potrebno
je bilo veliko odrekanja, mnogi izmed vas ste delali
dneve in noèi, da vam je konèno uspelo doseèi
udobno ivljenje za vas in vae mlade druine. Kljub
temu, da vam je velikokrat zaradi
neprestane elje po boljem,
zmanjkovalo èasa za tako potreben
poèitek in za druino, pa ste se duevno,
fizièno in gmotno posvetili gradnji naega
verskega sredièa. Vsi ste se zavedali,
da ni dovolj, da so otroci preskrbljeni,
da ste jim omogoèili bolje brezskrbno
ivljenje, da jim ni primanjkovalo
materialnih dobrin, vedeli ste, da jim
morate tako, kot sebi na tuji zemlji,
postaviti temelj vere in materinemu
jeziku in temelj domovini Sloveniji ter jim
tako utrditi zavest, da so otroci
slovenskih starev. Tako ste gradili in
zgradili to svetièe, ki je nam vsem v
Ob koncu slovestnosti je urednik Misli napravil e tale
ponos in bo v ponos tudi generacijam
spominski posnetek ob praznovanju 20. obletnice
blagoslovitve cerkve Svete Druine v Adelaidi.
za nami.
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Praznovanje 20. obletnice te slovenske
cerkve pod Junim Kriem je v nas vseh poivilo
dar obèestvenosti - slovenske povezanosti v delu,
veri in veselju.
Da je bilo vzuje v dvorani tako prijetno so
pridni delavci strop in stene oblekli v jajène kartone,
ki izredno vpijajo zvok.
Veliko truda in skrbi je bilo vloeno v to slavje
- vsem, ki ste na kakrenkoli naèin sodelovali
pri pripravah in sami slovesnosti se vam iz srca
zahvalim z: Bog plaèaj!

15. februarja je bil sprejet v obèestvo bojih
otrok ADAM MICHAEL KARA sin Antonya kara
in Deanne Uremoviè, za botra so izbrali Ivana
Mraoviè.
Starem in botrom èestitke, novokrèence pa
naj spremlja v ivljenju Boji blagoslov in da bi rastla
v milosti in modrosti pri Bogu in ljudeh!
11. februarja nas je obiskala parlamentarna
delegacija Republike Slovenije. Bili so izredno
sproèeni v prijetni debati - najprej so eleli, da
prisostvujejo sveti mai, ob 9. uri zjutraj, po mai je
bilo sreèanje v dvorani vse do 11.30.
V postnem èasu je v nai cerkvi vsak petek
zjutraj ob 9.30 maa, po mai Kriev pot in
molitev za duhovnike in redovnike poklice!
p. Janez

KRSTI
26. januarja je bila sprejeta v obèestvo Bojih
otrok: MEAVE, Veronica Allen - Horvat, hèerka
Franka Horvata in Deirdre Veronice Allen, botra pa
sta Sandra Sokol in David Stone.

Obcestvu sv. Rafaela in patroma Valerijanu in Filipu v Sydneyu
za 30. jubilej blagoslovitve cerkve
in
obcestvu Svete Druzine
ter patru Janezu v Adelaidi za 20. jubilej blagoslovitve cerkve,
iskrene cestitke.

Vse, kar moram vedeti o ivljenju,
sem se nauèil iz Noetove barke…
1

Prviè: Ne zamudi barke.
Drugiè: Zapomni si, da smo vsi na isti barki.
Tretjiè: Naèrtuj. Ko je Noe gradil barko e ni deevalo.
Èetrtiè: Ostani èil. Ko bo star 600 let, te bo morda kdo
prosil, da naredi kaj zares pomembnega.
Petiè: Ne posluaj kritik, le opravi kar mora opraviti.
estiè: Gradi svojo prihodnost na rodovitni zemlji.
Sedmiè: Zaradi varnosti raje potuj v paru.
Osmiè: Biti hiter ne pomeni vedno, da ima prednost
pred drugimi.
Poli so bili skupaj z gepardi.
Devetiè: Ko si pod stresom, poskuaj malo lebdeti.
Desetiè: Zapomni si, Noetovo barko so zgradili amaterji, Titanik pa strokovnjaki.
Enajstiè: Naj je e tako veliko neurje, èe si z Bogom te na koncu vedno èaka mavrica.
(Druinska pratika 2003, Celje, str. 39)
12
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p. Valerijan Jenko, OFM; p. Filip Rupnik, OFM
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313 Merrylands Rd., Merrylands, NSW 2160
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Mobile: 0419 236 783 Fax: (02) 9682 7692
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Sv
ael Sydney
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Res je, da sta dva meseca leta 2003 e mimo,
pa se je delo vendar zaèelo ele, ko so se stvari in
program znormalizirali, ko je meani zbor ponovno
zaèel z rednimi vajami in so e nekajkrat prepevali
pri nedeljski mai, ko so se tudi vrata Slomkove
ole odprla in je spet sliati otroki iv av vsako
drugo soboto med 1.30 in 3.30 uro. Imamo dve
skupini, mlaji imajo pouk v razredu pri zakristiji,
malo veèji pa v razredu za odrom v dvorani.
Uèiteljice Kristina uber, Danica Grelj in Danica
ajn skrbijo za pouk, Carmen pa ima z njimi pevsko
vajo zadnje pol ure. Èe elite nadaljne informacije,
poklièite Kristino uber na tevilko 9605 - 4384.
Nekaj prostora je e za dodatne uèence. Sicer pa
vse informacije glede urnika objavljamo na Radiu
SBS.
POSTNI ÈAS je spet tu in z njim vabilo, da
pregledamo nao duhovno bilanco in ugotovimo,
kaj je treba storiti za izboljanje naega razmerja
do Boga in blinjega. Poskrbeli naj bi za oèièenje
nae vesti v zakramentu sv. spovedi. Priporoèam
vam tudi monost, da opravite sv. spoved za veliko
noè v anglekem jeziku v cerkvi sv.Patrika v
Sydneyu, vogal Grosvenor St. in Gloucester St. Èe
zavrtite tevilko 9247 3516, vam bo avtomat
povedal spored svetih ma in spovedovanja v
omenjeni cerkvi.
parovèke PROJECT COMPASSSION ste
prejeli, èe pa ne, jih dobite v Merrylandsu ali v vai
krajevni cerkvi. Pridno jih polnite s prihranki od
pritrgovanja. Pokaimo, da se znamo in moremo
odpovedati kaki stvari, ki ni nujna za ivljenje, kot
naprimer obisk kina, ali drugih prireditev, posebno
tistih, ki so dvomljive moralne vrednosti. Na
letonjem parovèku pie: »Ne pomagajte nam
zato, ker smo revni, ampak zato, ker smo èlani iste
Boje druine.« Namesto parovèka je na
razpolago tudi nekaj kuvert v isti namen.
misli | marec 2003

COPACOBANA 2003
Kot smo e v prejnji tevilki omenili, so bili
otroci Slomkove ole in njihove druine ter uèitelje.
e drugo leto zapored gostje Branka in Ljubice
Pezdirc, ki imata poèitniko hio v Copacobani.
Zbralo se je kar precej druin pa tudi gostje iz
Slovenije so prili pogledat in se nauit nekaj
poèitnikega utripa. Kot se za take dneve na plai
spodobi, je sijalo toplo sonce, e veè veselja pa
nam je vsem delalo zelo valovito morje. Po
dogajanju sodeè, bomo naslednje leto s seboj vzeli
tudi obalno strao, da bodo tako brez skrbi v morje
poskakale tudi nae mamice. Te so namreè le
opazovale razigrane moe in otroke  na suhem
seveda  ter varovale nae obleke. Hvala! Mogoèe
pa so pogovor vodile okoli tega, kako bo letos
potekala Slomkova ola pri Sv. Rafaelu v
Merrylandsu in kako bi èimveè mladih druin
pomagalo pri oblikovanju druinske mae, ki je v
pri nas vsako èetrto nedeljo v mesecu.
Velika zahvala gre Branku in Ljubici Pezdirc,
ki sta nas z odprtimi rokami sprejela in pa vsem
sodelujoèim, ki so poskrbeli za nepozaben poletno
 poèitniki dan.
In po vsem tem, kar se je v Copacobani 2003
dogajalo, nismo nali nobenega razloga, da ne bi
tak dogodek postal tradicionalen in bi se drugo leto
ponovno sreèali v e veèjem tevilu. Prijavite se
èimprej!
Za Holiday Department Merrylands poroèa
Uro.
KRST
Dakota Tanya FARKAS ASHBY, St.Clair,
NSW. Hèi Andrea in Tanye Farkas. Botra sta bila
Cleo Williams in Ed Dethierry.
Sv. Rafael, Merrylands, 22.februar 2003
Naim malèkom in njihovim starem ter
botrom èestitamo k prejemu zakramenta sv. krsta.
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POKOJNI
Dne, 3.2.2003 je v Prince of Wales bolnici v
Randwicku, Sydney, NSW umrla MARIA
EMBERIÈ v starosti 23 let. Rojena je bila 7.4.1979
v Sydneyu, kot hèerka Bele, ki je po rodu iz Grada
v Prekmurju in Sumol Thamsri, ki je po rodu iz
Tajlanda. Krèena je bila v cerkvi sv. Rafaela v
Merrylandsu 6.6.1980. Marija je imela srèno napako
e od rojstva, ki je bila tudi vzrok prezgodnje smrti.
Ko se je poèutila dobro je bilo razigrano dekle, kar
je bilo moè opaziti tudi med praznovanjem v
Merrylandsu. Pokojna zapuèa poleg starev e
sestro Katarino, ki je dve leti stareja. Maa
zadunica s sedmino je bila v soboto, 8.2.2003,
pokopana je bila na pokopalièu na Rookwoodu.
Dne 16. februarja 2003 je v bolnici Cabulture
umrl TEFAN HOZJAN. Rojen je bil l.1933 v
Prekmurju. Bil je bratranec pokojnega Mirka
Ritlopa. Nazadnje je ivel v Bribie Island, QLD. Veè
podatkov o njem, al, nimamo.
V torek, 18.februarja 2003 je v starostnem
domu Scalabrini Village v Rockdale, NSW umrla
IVANKA VARLJEN, roj. Broiè. Rojena je bila
8.10.1923 v vasi Vrbovo pri Il. Bistrici. Druina je
prila v Avstralijo l.1960 z moem Mihaelom, ki je
bil po rodu iz okolice Reke in sinom Brankom. Sina
Rajkota pa so izgubili e pred odhodom v Avstralijo.
Mo Mihael je bil po poklicu èevljar, Ivanka pa ivilja.

Najprej so iveli v Paddingtonu, nato pa v
Erskinville. Ivanka zapuèa samo sina Brankota.
Pokopana je bila 26.2.2003 na Botany pokopalièu
v grob, kjer e od l.1973 poèiva njen mo Mihael.
Dne 1.marca 2003 je v bolnici v Wollongongu
umrl VLADIMIR ZIRENSTEIN. Rojen je bil v
Kleniku (Pivka) 16.2.1942 kot sin Franca in Alojzije
roj. Kristan. Rad je prihajal k slovenski mai v
Figtree, kadar mu je zdravje dopuèalo. Redno je
daroval za svete mae za stare in sorodnike.
Pokojni zapuèa hèerko in sinova ter sestro Slavko
Lovièek, ki ivi v Wollongongu. Doma ima e nekaj
bratov in sester. Pogreb je bil v èetrtek, 6.2.2003 s
sveto mao v Unanderra, pokopan pa je bil na
Kembla Grange pokopalièu.
Na pepelnièno sredo, 5.marca 2003 je v
Kalvary bolnici Kogarah (Sydney) umrl IVAN
GOLOB. Rojen je bil v vasi Polenci, upnija
Polenak (Slov. Gorice) 16.5.1924 kot sin Antona
in Marije roj.Debenjak. Tu je bil poroèen z
Concepcion roj.Manahan (filipinskega rodu). Bolan
je bil le nekaj mesecev. ivel je v Arncliffe (NSW).
Krajevni upnik mu je podelil zakramente cerkve
in tudi opravil zanj pogrebne molitve na slovenskem
pokopalièu t. 2 v Rookwoodu.
Vsem alujoèim sorodnikom omenjenih
pokojnih izrekamo iskreno soalje.

POSTNI IN VELIKONOÈNI PROGRAM

MERRYLANDS  Prilika za velikonoèno spoved 1 otroci bodo delali butarice, ki jih bodo prinesli naslednji
dan k blagoslovu.
bo vse postne nedelje od 9.00 dalje. Tudi ob petkih in
13. april  6. postna (cvetna ali oljèna) nedelja 
sobotah, ter zadnje tri dni velikega tedna pred mao ali
FATIMSKI DAN, 9.30  blagoslov zelenja, oljk in butaric
pred obredi.
na dvorièu, sledi procesija v cerkev, sv. maa z branjem
19. marec, sreda: Praznik sv. Joefa  Sv. maa
pasiona po sv. Marku. Prepeva meani zbor.
ob 7.00 zv. Ob 11.00 dop pa je v Sydney Entertainment
16. april  velika sreda: 7.30 zv.  cerkev Sv.
Centru gala koncert za upokojence, ki ga sponzorira
Patrika  Allavah St.: kofova maa z blagoslovom
premier Bob Carr. Na razpolago imamo 20 prostih mest.
svetih olj, obnovitev duhovnikih obljub. Trije èlani nae
23. marec, 3. postna nedelja  druinska maa, ko
skupnosti bodo prejeli od kofa sveta olja.
pridejo stari in stari stari z otroki. Ta dan in na
17. april  VELIKI ÈETRTEK  spomin Gospodove
predveèer 22. marca bo pri sv. mai o pomenu »Project
zadnje veèerje:7.00 zv. sv.maa  pri darovanjski
Compassion« akcije v imenu Caritas Australie govorila
procesiji bodo trije èlani nae skupnosti prinesli k oltarju
Milena Godec-Colussi. Povedala bo iz svoje izkunje o
sveta olja. Po mai prenos Najsvetejega na stranski
obisku v Bangladeu, kako ljudje tam ivijo.
oltar (»v jeèo«). Sledi molitvena ura za Cerkev in
25. marec, torek: PRAZNIK GOSPODOVEGA
duhovnike.
OZNANENJA MARIJI. Praznièni mai bosta ob 9.30
18. april  VELIKI PETEK  spomin Jezusove
dop. in 7.00 zv.
smrti na kriu: 3.00 pop. opravilo tega dne: sveto pismo,
6. april  5. postna (tiha) nedelja ob 9.00 dop pasijon po Janezu, molitev za vse stanove, èeèenje
Sveti kriev pot s sodelovanjem mladine;9.30  sv. maa
kria in sv. obhajilo. Nabirka tega dne bo za vzdrevanje
5. postne nedelje 12. april  Cvetna sobota 1.30 pop. 
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cerkva v Sv. Deeli. 4.30 pop.  vzpostavitev
Najsvetejega v Bojem grobu, 7.00 zv.  sv. kriev pot
19. april  VELIKA SOBOTA  spomin
Jezusovega poèitka v grobu
Ves dan èeèenje Jezusa v bojem grobu.
Napiite vae ime na seznam v cerkveni vei, kdaj boste
molili pri bojem grobu. Ob 1.00 pop. sv. spoved za
otroke in molitev otrok pri bojem grobu. 2.00 in 5.00
popoldne blagoslov velikonoènih jedil. 7.00 zv.  obredi
velikonoène vigilije: blagoslov ognja in velikonoène
sveèe (na dvorièu), sledi procesija v cerkev, hvalnica
Luèi, berila iz stare in nove zaveze, blagoslov krstne
vode, obnovitev obljub, slovesna sv. maa (prepeva
meani zbor)
20. april  VELIKONOÈNA NEDELJA  spomin
Jezusovega vstajenja. 8.00 zj.  slovesno vstajenje 
procesija na dvorièe. Po vrnitvi v cerkev zahvalna
pesem, blagoslov z Najsvetejim, slovesna sv. maa
(prepeva meani zbor). 10.00 dop.  praznièna sv. maa
s petjem deklikega zbora.
21. april  VELIKONOÈNI PONEDELJEK  sreèanje z
Vstalim v Emavsu: 9.30 dop. in 6.00 zv. praznièna
maa z ljudskim petjem; 7.30  tradicionalna
druabna prireditev »PIRHOVANJE« v dvorani.
Igrajo ansambel iz Slovenije »Èrna maèka«
27. april  2. velikonoèna (Bela) nedelja  praznik
Bojega usmiljenja: 9.30 dop  praznièna druinska
maa.
1. maj, èetrtek  1. DAN MARNIC: 10.30 dop.  sv.
maa, sledijo pete litanije Matere Boje in
blagoslov. marnice bodo pri nas vsak èetrtek,
petek, soboto in nedeljo pri sveti mai.
Wollongong  Figtree
23. marca  3. Postna nedelja: 5.00 zv.  redna
sluba boja
13. april  6. Postna (cvetna ali oljèna) nedelja:
5.00  blagoslov zelenja, oljk in butaric, sledi sv. maa
z dramatiziranjem branjem pasiona po sv. Marku.
18. april  VELIKI PETEK  spomin Jezusove
smrti na kriu: 7.00 zv. opravilo tega dne: sveto pismo,
pasijon po Janezu, molitev za vse stanove, èeèenje
kria in sv. obhajilo. Nabirka tega dne bo za vzdrevanje
cerkva v Sv. Deeli.
20. april  VELIKONOÈNA NEDELJA  spomin
Jezusovega vstajenja: 5.00 pop.  slovesna maa,
zahvalna pesem, blagoslov z Najsvetejim  izredna
sv. maa
27. april  2. velikonoèna (Bela) nedelja  praznik
Bojega usmiljenja: 5.00 pop.  redna sluba boja,
sicer vsako 2. in 4. nedeljo v mesecu. Èe je sprememba,
je objavljena v nedeljo ob 8.00 zj. (Sydney 1386 kHz
AM), in na vai lokalni postaji VOX 106.9 MHz FM od
10.00 do 11.00 dop. vsako nedeljo.
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Canberra - Garran
16. marec  2. postna nedelja: 6.00 zv.  postna
slovenska redna sluba boja.
20. april  VELIKONOÈNA NEDELJA  spomin
Jezusovega vstajenja: 6.00 zv.  praznièna slovenska
sluba boja
Redna sluba boja je v cerkvi sv. Petra in Pavla
 Transfiguration Parish North Woden, Wisdom st.
Garran, ACT vsako 3. nedeljo v mesecu. Obvestite se
med seboj in pridite. Ta sluba boja je za VAS.
Newcastle - Hamilton
30. marec. 4. Postna nedelja: 6.00 zv.  redna
sluba boja v stolnici Srca Jezusovega, Hamilton (Newcastle). Po mai sreèanje v dvorani. Naslednje nedelje
je slovenska sv. maa pri vas: 4. maja (Velikonoèna) 
izredna, in redne na vse 5. nedelje v mesecu: 29. junija,
31. avgusta, 30. novembra in 28. decembra.
Gold Coast (Zlata obala), QLD
26. april  sobota pred Belo nedeljo
7.30 zv.  slovesna sv. maa, cerkev Srca
Jezusovega, Fairway dr., Clear Island Waters, QLD.
Lepo vabljeni!
Cornubia »Planinka«, QLD
27. april, nedelja  Bela nedelja  praznik bojega
usmilljenja: 10.30 dop.  slovesna sv. maa, sledi
obièajni piknik.
Sunshine Coast (Sonèna Obala) Buderim, QLD
Pri vas bo slovenska sluba boja na isto nedeljo
kot na »Planinki«, 27. aprila, na Belo nedeljo. Sveta
maa bo ob 5.00 popoldne v cerkvi Matere Boje (St.
Marys) Buderim, QLD (v isti cerkvi kot zadnjiè). Pridite
vsi od blizu in daleè.
Perth (WA)
Obisk slovenskega duhovnika v Perthu bo v tednu
med 4. in 11. majem (Materinski dan). Obe nedelji bo
slovenska sluba boja ob 2.00 pop. v cerkvi sv.
Kierana, Ozborne Park. Med tednom obisk bolnikov.
Obvestite tudi tiste, ki ne bodo brali tega in ne
sliali radijskega obvestila. Lepo vabljeni!
p. Valerijan
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Tone Pavèek

Moj rojstni kraj
Nekje na Dolenjskem so kraji,
kjer dosti je trnja in dosti ro,
a zemlja je ena, ki e s smehljaji
vge srca najtrdnejih mo.
Tam pesmi so pisana polja,
verzi samotne ozke poti
in trdna, nezmagana volja
kot ritem povsod valovi.
Tam ita, do prsi visoka,
vsako poletje ume
in vsaka dlan je topla, iroka,
kot so iroki in dobri ljudje.

Pojdi kamorkoli hoèe, vedno te ostane nekaj tam, kjer si
se rodil. Vasica domaèa in polje: Veliki Orehek pod Gorjanci,
v upniji Stopièe pri Novem mestu.

Tam gre ivljenje od leta do leta
vedno isti zakljuèeni krog,
dokler v grob ne pospremijo kmeta
vaèani in zemlja in Bog.

Iste prastare podobe na steni
in veèno enake skrbi;
ivljenje, ki tre se in peni
in zvon, ki le tole doni:

A smrt niè ne menja ne zbrie:
polje ostane in delo in kruh
in po starem beljene nizke hie
in v hiah po starem ivljenju duh.

Nekje na Dolenjskem so kraji,
hia, vinograd, koèek polja
Tam so meseci sami maji,
tam sem nekoè bil doma.
1

Pater Ciril se je z mamo Marijo in
oèetom Alojzem v Vatikanu zahvalil
svetemu oèetu za obisk Brezij, 3.
julija 1996 (Brezjanski zbornik 2000,
stran 344).
Mama so 5. februarja 2003 obhajali
80. rojstni dan in 14. februarja sta z
atom obhajala zlato poroko. Èestitke
s hvalenostjo in Bog ju ivi in
ohranjaj!
Sveti oèe bodo 18. maja letos
obhajali 83. rojstni dan in 16. oktobra
2003, 25. obletnico izvolitve za
krmarja Petrove barke.
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Pismo iz Celovca

Bomo rešili celodnevni slovenski radio?
Proti koncu leta 1998 sta zaèeli na Korokem
oddajati dve privatni radijski drubi, Korotan in
Agora, celodnevni program v slovenskem oz. delno
slovenskem jeziku. To je bil seveda velik napredek
za koroke Slovence, saj smo se morali desetletja
dolgo zadovoljiti s petdesetimi minutami programa
na dan. Vendar se je e tako premajhna dravna
dotacija iztekla sredi leta 2001, nakar smo se
domenili s takrat Slovencem naklonjenim vodstvom
ORF-a, avstrijskega radia, za tki. pilotni projekt, ki
je predvideval kolikor toliko zadovoljivo financiranje
slovenskega sporeda in programsko kooperacijo.
Medtem je prilo do nove ureditve v strukturah
ORF-a, novi ljudje so prevzeli krmilo, in tudi pri
ORF-u je postalo varèevanje glavna tema. Ko je
generalna direktorica napovedala ukinitev pilotnega
projekta, smo najprej e upali, da je to le
ustrahovanje, toda kljub tevilnim intervencijam in
pogajanjem z zvezno vlado, ki je konèno odgovorna
za zadostno medijsko oskrbo narodnih skupnosti,
se je financiranje konec leta 2002 izteklo in
slovenski privatni radio zdaj tako rekoè visi v zraku.
Stroke za tehnièni del podjetja so za tri mesece
prevzele slovenske organizacije, ki se same tudi
stalno borijo s finanènimi problemi, program pa
oblikujejo sodelavci v zgledni solidarnostni akciji, s
tem da ne dobijo plaè in se zadovoljujejo z obligatno
podporo za brezposelne. To pa seveda samo tako
dolgo, da se bo nala trajna reitev. Da bi dali svoji
zahtevi po zadovoljivi reitvi radijskega vpraanja
veè poudarka, so izvedli februarja enotedensko
svarilno gladovno stavko, ki je bila delena
precejnje pozornosti ne le na Korokem, in
napovedali neomejeno gladovno stavko, èe se ne
bo nala reitev do sredine marca. Medtem so
napovedali gladovno stavko tudi dijaki Slovenske
gimnazije in so o svojih namenih obvestili e
ministrico za pouk.
Posredovanja na raznih ravneh v zadnjih
tednih ni manjkalo. Predsednik Narodnega sveta
korokih Slovencev Bernard Sadovnik je bil celo
pri predsedniku republike Thomasu Klestilu in od
njega dobil zagotovilo, da se bo tako pri vladi kakor
tudi pri ORF-u zavzel za nae elje. Center
avstrijskih narodnosti na Dunaju je obvestil Svet
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Evrope v Strasbourgu in tudi tam nael odprta
uesa.
Slovenci smo upali, da bo mogoèe doseèi
sporazum z novo vlado, ki naj bi se sestala vsaj v
teku marca. Menda je bil v pogajanjih med Ljudsko
stranko in Zelenimi problem res e reen v naem
smislu, toda pogajanja so se razbila. Kaj bo zdaj
prilo na nas, ko bodo verjetno spet Svobodnjaki v
vladi, pa ne vemo. Bojimo se, da niè dobrega.
Mono je, da tudi tistih 10.001 podpornih podpisov,
ki smo jih te dni izroèili pristojnemu dravnemu
sekretarju, ne bo zaleglo.
(Janko Zerzer v Druini, tev. 9)
Pismo iz Lemonta

Na obisku doma

V drugi polovici januarja in v zaèetku februarja sem
bil na tritedenskem dopustu in obisku doma. Doma
reèem zato, ker sem ameriko delovno vizo dobil
kot avstralski dravljan. Namig za ta obisk je dala
druina organistke v Melbournu, ki je na Dan
Avstralije prinesla h krstu prvorojenca v versko
sredièe v Kew. Zatije po boiènih praznikih in
poletje v zameno za zimo v Chicagu sta me hitro
pritegnila.
Vsaj nekaj dni sem preivel v vseh treh verskih
sredièih, obe nedelji pa v Melbournu, tako da sem
se lahko sreèal z ljudmi v Kew, saj sem tam preivel
najveè avstralskega obdobja. Zahvaljujem se vsem
sobratom za gostoljubje, ki sem ga bil deleen v
obilni meri; v vsakem sredièu na svoj naèin. Bog
povrni vsem rojakom, ki ste mi poèitnice e
polepali: dali avto na razpolago, darovali èas za
skupni izlet, pripravili poslovilni veèer. Èas je bil
kratek, zato se moram opravièiti, da nisem mogel
obiskati vseh, ki ste me gostoljubno vabili na obisk.
Sedaj, ko sem spet na svojem delovnem mestu v
Lemontu, se bolj zavedam, da je tudi tu lepo,
razdalja med Avstralijo in Ameriko pa se mi je
zmanjala. Vsem lep pozdrav, èe pa boste imeli
prilonost, se oglasite!
p. Metod
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