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Sv. Rafael Sydney
V AVGUSTU BO družinsko-mladinska ki •ivita z dru•inama v Sydneyu. Gost je v nedeljo,
maša 22. avgusta (in ne 29.8.) ob 9.30 dopoldne. 4. julija, vodil somaševanje in pridigal pri sv. Rafaelu
Vabljene družine in mladi. Maša bo prete•no v v Merrylandsu. Eno nedeljo prej in pozneje pa je
anglešèini, povabite torej tudi tiste, ki ne razumejo maševal in pridigal v Figtree. Za obisk in pomoè
smo mu hvale•ni in mu •elimo veliko uspeha v
slovensko.
Praznik prve avstralske svetnice bla•ene njegovi slu•bi.
15. julija je prispel v Avstralijo na obisk
Mary McKillop bo letos na nedeljo, 8. avgusta.
Pripravljajo poseben program: ob 12.00 dopoldne misijonar p. Miha Drevenšek, ki •e dolga leta deluje
bo sveta maša na prostem, na športnem igrišèu v Zambiji. To je njegov drugi obisk v Avstraliji. Prviè
Shore College, vhod je iz Edward Street, North Syd- je bil tukaj z ansamblom »Minores« leta 1974, pred
ney. Program se bo zaèel •e ob 10.30 dopoldne. tridesetimi leti torej! Najprej je obiskal rojake v
Priporoèajo, da prinesete s seboj zlo•ljiv stol. Ta dan Melbournu, v središèu sv. Cirila in Metoda, v nedeljo,
25. julija, pa bo vodil somaševanje in pridigal pri
bo prost vstop v muzej.
Slomškov praznik je 24. septembra, mladinsko-dru•inski maši, ki bo v anglešèini, kot
praznovali pa ga bomo v nedeljo, 26. septembra. vsako èetrto nedeljo. Upamo, da nam bo povedal
Ta dan je tudi ekumenski praznik, dan molitve za veliko zanimivega iz njegovega misijona in o vseh
edinost kristjanov. Prav je, da se redno spominjamo njegovih podvigih za uspeh in rast tega misijona.
našega prvega svetnika bl. Antona Martina Slomška Klièemo mu dobrodošel z •eljo, da bi mu Bog
in da se mu priporoèamo v raznih zadevah, saj bo naklonil še mnogo uspehov pri oznanjevanju
potreben vsaj še en èude•, da bo dosegel naslov evangelija.
svetnika. Dajmo mu priliko,
da se izka•e kot mogoèen
priprošnjik in da njegova
beseda veliko velja pred
Bogom.
Koncem junija je prišel
v Avstralijo po tridesetih letih
na obisk k sorodnikom
izseljenski duhovnik, g.
Lojze Rajk, ki deluje med
našimi izseljenci v Belgiji. Tu
ima dve sestri: Barico
Brodnik, ki vodi petje pri
slu•bi bo•ji v Figtree in
Ivanko Šimec, ki •ivi z
dru•ino v Bondi (Sydney),
brata Franca ter neèaka
Pred procesijo Svetega Rešnjega Telesa in Krvi v nedeljo, 13. junija 2004,
Martina in Franca Slobodnik,
smo imeli slovesno sveto mašo v cerkvi sv. Rafaela v Merrylandsu.
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Pri dru•inski maši v juniju smo
predstavili dru•ino Riharda in
Evelyn Slatinšek in njunega
enoletnega sina Richarda Johna
(na fotografiji desno). Richard ml.
je prejel sveti krst v naši cerkvi
13.6.2003. Njegova botra sta Alex
Slatinšek in Basia Zanella. Oèe Richard je zaposlen pri zidarskem
podjetju z oèetom Lojzom, Evelyn pa
je uèiteljica v All Saints Boys College v Liverpoolu .
Sreèanje Franèiškove dru•ine bo v torek, 27.
julija, in v torek, 31. avgusta, po veèerni maši, v
razredu za oltarjem.
Obletnica, ki bi bila lahko drugaèna. Ne
morem mimo prijaznosti številnih rojakov v Sydneyu,
NSW, Canberri, Melbournu, Adelaidi, QLD in Perthu,
ki so mi ob moji bolezni pred enim letom poslali •elje
za okrevanje in molili za moje zdravje. Menim, da
se jim nisem dovolj zahvalil za njihovo pozornost.
Naj na tem mestu še enkrat izrazim prisrèen Bog
plaèaj! Upam, da razumejo, da ne morem odgovoriti
na številne karte, obljubljam pa, da se jih bom še
naprej spominjal v molitvi in pri sv. maši.
V juliju in avgustu bodo slu•be Bo•je:
FIGTREE: 11. in 25. julija ter 8. in 22. avgusta
ob 5.00 popoldne, kot obièajno.

Etnièna slu•ba bo•ja za
rojake v Wollongongu bo
letos v nedeljo, 29. avgusta, ob
2.00 popoldne v •upnijski cerkvi
sv. Pavla, Tangara Road, v
Albion Parku. Po maši bo v
dvorani predstavitev kulinarike
raznih narodov. Odbor Planinke
bo organiziral mizo s
slovenskimi jedili. Upamo, da
bodo tudi narodne noše
prisotne. pomembno pa je, da
se takrat predstavimo v èim veèjem številu. Geslo
tega sreèanja je »WE ARE ONE«.
CANBERRA: 18. julija ter 15. avgusta ob 6.00
zveèer v cerkvi sv. Petra in Pavla, Garran, ACT.
NEWCASTLE - HAMILTON : 29. avgusta ob
6.00 zveèer, naslednja 31. oktobra.
SURFERS PARADISE: sobota, 17. julija, ob
7.30 zveèer v cerkvi Srca Jezusovega, Fairway Drv.,
Clear Island Waters.
CORNUBIA »Planinka«: nedelja, 18. julija, ob
10.30 dopoldne.
PERTH (WA): Obisk duhovnika bo v nedeljo,
1. in 8. avgusta. Maša bo ob 2.00 popoldne v cerkvi
sv. Kierana, Osborne Park. Med tednom bo pater
Filip z veseljem obiskal bolnike in ostarele.

Praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi smo pri sv. Rafaelu poèastili s slovesno sveto mašo, procesijo,
blagoslovom in pesmijo. Prepevali so pevci cerkvenega pevskega zbora.
misli | julij - avgust 2004
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V nedeljo, 4. julija, je pri sv. Rafaelu v Merrylandsu
somaševal g. Lojze Rajk, ki je na fotografiji s patrom
Filipom in patrom Valerijanom ter sestrama Barico
Brodnik (levo) in Ivanko Šimec.

roj. Mlakar. Luè sveta je zagledala 27.9.1914 v
okolici Idrije (•upnija Otale•). Poroèena je bila z
Adolfom, ki je umrl pred nekaj leti. Pokojnica
zapušèa sina Ivana in vnuka Adama in Mateja ter
polbrata Ernesta Str•ina (v Merrylandsu) in Milana
ter sestro Vilmo v domovini. Pogrebne molitve so
bile opravljene 15.6. v kapeli Pinegrove krematorija,
kjer je bila tudi upepelitev. Maša zadušnica pa je
bila opravljena v soboto, 19.6., v Merrylandsu.
V torek, 29. junija 2004, je na svojem domu v
Glenwood, NSW umrla GABRIJELA PURIÈ roj.
Ferfolja. Rojena je bila 1.10.1924 v Medji vasi pri
Trstu, kot hèerka Jo•efa in Matilde Furlan. V
Avstralijo je prišla leta 1956, kjer se je v Paddingtonu
poroèila s Karlom Purièem – po rodu iz Trsta, ki je
•e 7 let med pokojnimi. •ivela je veèinoma v
Sydneyu, pa tudi v Adelaidi. Pokojnica zapušèa
hèerko Mimi, ki je poroèena s Tonyjem Deroyem,
Suzy ter sina Eddyja, dva brata: Pavla, ki •ivi v
domovini in Virgilija (v Sydneyu) ter sestro Ivanko in
Lidijo v domovini. Pogrebna maša je bila v
Merrylandsu, 5.7.2004. Pokopana je bila na
slovenskem pokopališèu v Rookwoodu.
V nedeljo, 4. julija 2004 zveèer, je na svojem domu
v Bonnyrrig umrl LOJZE ŠIRCA, ki je bil rojen
11.6.1932 v Zagonu pri Postojni. Bil je sin Jakoba in
Marije Rebec. Doma se je izuèil za avtomehanika.
Leta 1954 je prišel v Avstralijo. Nekaj èasa je •ivel v
Geelongu, nato pa v Sydneyu (Tempe, Leppington,
Mt. Prichard, Doonside), kjer je imel bencinsko
èrpalko. Leta 1968 se je poroèil s Kathy Kosak, ki je
po rodu iz Djakova. Poleg nje zapušèa tudi sina
Eddyja z •eno Anamarijo in sinom Charlie-Louis, v
domovini pa neèakinji Jo•ico in Minko, sin John pa
je umrl pred desetimi leti. Lojze je imel mnogo

POKOJNI:
V soboto, 19. junija 2004, je na svojem domu v
Girraween, NSW umrl JO•E SEDMAK. Rojen je
bil 23.2.1925 v Ilirski Bistrici, kot sin Franca in Marije.
V Avstralijo je prišel 10.1.1954. Poroèen je bil z Val,
ki je avstralskega rodu. Poleg nje zapušèa otroke
Martina, Melindo in Filipa ter brate Albina, Klavdija
in Franca. Poslovitev je bila 24.6.2004 v Pinegrove
krematoriju, kjer je bil upepeljen.
V petek, 25. junija 2004, je v bolnišnici v Mt.
Druitt umrla DOMINIKA ROLIH, roj. Slavec. Rojena
je bila 22.4.1934 v Kne•aku nad Pivko kot hèi Toneta
in Matilde. Leta 1954 se je v Trstu (Servola) poroèila
z Rudolfom Rolihom, ki je po rodu iz Drstovè pri
Pivki. Še istega leta sta prišla v Avstralijo. Pokojnica
je bolehala veè let in se je zdravila v bolnišnici v
Blacktownu in Westmeadu. Letos 12. junija sta z
mo•em obhajala 50-letnico poroke. Pokojnica je bila
skrbna dru•inska mati, poleg tega je bila
zaposlena v tovarni in pozneje v trgovini. Poleg
mo•a zapušèa dva otroka: Rudija, ki je poroèen
s Silvijo roj. Karbiè in imata Kristino in Petra ter
•ivijo na Gold Coastu, Andreja, ki je poroèen z
Jackie in •ivi v Baulkham Hills ter sestro Matildo
Ilešiè (Blacktown), Nado (Venezuela), Tonèko
(doma) in brate Jo•eta (Seven Hills), Tony (Melbourne) ter Viktorja (doma). Pogrebna maša je
bila opravljena v Merrylandsu v sredo, 30. junija,
pokopana pa je bila na Pinegrove pokopališèu
– Eastern Creek, NSW.
V sredo, 9. junija 2004, je v starostnem
domu v Merrylandsu umrla FRANKA PERŠIÈ, Za telovo je bil na dvorišèu postavljen lepo okrašen oltar.
12
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prijateljev, ki so ga spoštovali zaradi njegove
poštenosti. Od mame je prejel lepo navado, da je
vsako nedeljo prišel k sv. maši, dokler mu je zdravje
dopušèalo. Pogrebna maša je bila v Merrylandsu v
petek, 9. julija, pokopan pa je bil na slovenskem
pokopališèu v Rookwoodu.
V ponedeljek, 5. julija 2004, je na svojem domu v
Bexley umrl STANKO SAMSA, ki je bil rojen
11.7.1928 v Ilirski Bistrici. Bil je sin Franca in Ane
Raspor. V Trstu je konèal šolo za mehaniènega
in•enirja. V Avstralijo je prišel leta 1948. Leta 1956
se je v Paddingtonu poroèil z Marto Marijo Pertot, ki
je po rodu iz vasi Gabrovica pri Komnu. Poleg •ene
Marte zapušèa sina Petra ter hèerki Michelle in Evo.
Vse do upokojitve je bil zaposlen pri Electricity
Commission. Bil je èlan Slovenskega akademskega
društva. Zadnjih deset let je bolehal na srcu, kar je
bil tudi vzrok smrti. Pogrebna maša je bila v petek,
9.7.2004, v cerkvi sv. Gabrijela v Bexleyu, NSW,
pokopan pa je bil na slovenskem pokopališèu v
Rookwoodu.
IGOR COLJA (Bill Carter) je umrl 15. junija 2004
na svojem domu v Parramatti v Sydneyu. Veè let je
trpel za la•jo obliko shizofrenije, depresije in

bojeènosti. Zadnje èase je tudi bolehal za sladkorno
in koronarno boleznijo. Igor je bil rojen 14.10.1951
v Ljubljani. V Avstralijo je prišel kot petletni otrok
skupaj z vso dru•ino. Bil je •ivahen otrok. Vsi so ga
imeli zelo radi. Dober je bil v matematiki. Odšel je v
Perth študirat medicino, toda zaradi bolezni je ni
konèal. Zelo je trpel. Poskušal je z razliènimi deli.
Pogrebni obred je opravil v Newtownu minister
Abraham Varghese 23.06.2004. Pokopan je bil na
katoliškem delu pokopališèa v Rookwoodu. Naj mu
ljubi Bog da svoj mir. •alujoèi sestra Miriam v
Sydneyu, brat Radovan v Adelaidi in sestra Tatjana
v Melbournu z dru•inami. Starši so •e veè let pokojni.
Igorjevi sestri dr. Tatjani Tee se zahvaljujemo za
poslano obvestilo o smrti brata Igorja. Njihov oèe
dr. Mihael Colja je bil prvi slovenski zdravnik v
Avstraliji in je še danes med Slovenci v Sydneyu
ohranjen •iv spomin nanj. Njegova hèerka dr.
Tatjana, poroèena Tee, je odlièna zobozdravnica, ki
ima ordinacijo na 49 Milleara Road, Keilor East VIC
3033, telefon 03 9336 2062. Melbournski rojaki jo
lahko poišèete. Naše so•alje vsem •alujoèim.
p. Valerijan

KOLPINGOVA USTANOVA
je za•ivela tudi v Avstraliji. Ustanovni sestanek je bil v nedeljo, 16. maja 2004, v hiši Slavka in Marije Godec,
Fadden, ACT.
Kdo je bil Adolf Kolping? Rodil se je 8.12.1813 v kraju Kerpen blizu Kolna v Nemèiji, umrl pa je 4.12. 1865 v istem
kraju. Najprej se je izuèil za èevljarja. Poznal je te•ak polo•aj delavca, ko je moral delati 12 ur na dan. Uèil se je sam
in ko je bil star 24 let, je napravil maturo na gimnaziji. Potem je študiral na univerzi v Munchnu. Leta 1845 je bil
posveèen v duhovnika. Nato je bil nastavljen v industrijsko mesto Elberfeld, kjer je podrobno spoznal te•ave
delavskega sloja. Po proglasitvi k bla•enim 17.12.1991 ga je pape• Janez Pavel II. imenoval za »predhodnika
va•nih socialnih enciklik«, ki je stal z
obema nogama trdno na zemlji, njegov
duh pa je bil obrnjen proti nebesom.
Njegove ustanove so se iz èasa
njegovega •ivljenja razširile po Evropi
in Ameriki. Po njegovi smrti je bilo okrog
26.000 èlanov v 400 vejah. Namen
Kolpingovih ustanov – dru•in, je lahko
dru•abnost, vzgoja, medsebojna
pomoè – kakršna je paè naravnanost
èlanov posameznih dru•in.
p. Valerijan
Na fotografiji sedijo z leve: Ada Fale•,
pater Valerijan, Slavica Brumec;
stojijo z leve: Cvetko Fale•, Marija
Valenci, Alojz in Nelka Javšnik,
Slavko in Marija Godec, Brigita
Osolnik-L’Estrange.
misli | julij - avgust 2004
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Prijatelju Stanku Samsa v slovo
STANKO SAMSA, strojni in•enir v pokoju, je 5. julija
2004 umrl od hudega srènega napada na svojem
domu v Bexley, Sydney. Manjkalo mu je 6 dni do
76. rojstnega dneva. Rodil se je 11. julija 1928 v
Ilirski Bistrici na Primorskem. Mama mu je umrla,
ko mu je bilo 10 let. Oèe, mizar, je moral potem
sam vzgajati dru•ino štirih sinov. Bil je zelo sposoben
in nadarjen èlovek, saj je znal prijeti za vsako delo,
od urarja do kmeta. Stanko je po oèetu podedoval
iste lastnosti: dober je bil za vsako roèno delo, prav
tako pa tudi za študij.
Do razpada Italije (leta 1943) je študiral na
italijanskih šolah, potem pa na slovenskih. Veliko
maturo je konèal po vojni leta 1948 na Višji slovenski
realni gimnaziji v Trstu. Kmalu potem je odpotoval
iz Trsta in leto kasneje prišel v Avstralijo. Nekaj let
je delal na ri•evi farmi blizu Leetona, v
jugozahodnem delu NSW. Pridno je varèeval, dokler
si ni prihranil dovolj, da se je preselil v Sydney in se
vpisal na Univerzo NSW. Tam je vse leto skromno
•ivel od prihrankov in pridno študiral ter si je tako
ob koncu prvega letnika zaslu•il štipendijo od
dr•avne Electricity Commission of NSW. Leta 1958
je dobil univerzitetno diplomo za strojno in•enirstvo
z odliko in je potem zaèel delati pri istem podjetju.
Tam je ostal, z vedno bolj odgovornimi funkcijami,
do upokojitve pred 20 leti. Med tem se je poroèil s
svojo srednješolsko simpatijo iz Trsta, Marto Pertot,
ki je prišla v Avstralijo nekaj lt za njim s starši,
bratoma in sestro. Stanko in Marta sta si kupila hišo

v Bexleyeu in tam pognala korenine. Ustvarila sta
si dru•ino s sinom Petrom in hèerkama Michelle in
Evo. Peter je poroèen in ima dve hèerki. Michelle je
poroèena in •ivi v Angliji.
Samsovi so bili in so zelo strnjena in ljubeèa dru•ina.
Stanko je bil dober mo•, oèe in dedek in obenem
zelo miroljuben in odpustljiv èlovek. Ne spomnim
se, da bi ga kdaj videl razburjenega ali jeznega,
èeprav sem ga poznal celo •ivljenje. Trdno se je
dr•al svojega mnenja, kadar je šlo za resnico in ni
imel slabe besede za nikogar. Zadnje desetletje je
zelo bolehal na srcu ali ni dovolil, da bi mu to
prepreèilo prevoziti skupaj z •eno na dolgo in široko
in vse naokoli po Avstraliji. Pred nekaj leti je imel
srèni napad na vrhu severno – zahodne Avstralije,
pri nekem naselju domorodcev, vendar, skoraj
èude•no, si je hitro opomogel in se z •eno zopet
varno pripeljal nazaj domov.
Stanko je bil ponosen Slovenec, zaveden
Avstralec in preprièan vernik. Bil je ves èas od
samega zaèetka zelo aktiven èlan Slovensko–
avstralskega akademskega društva v Sydneyu pri
katerem je bil mnogo let blagajnik.
Zdaj poèiva v miru na slovenskem delu
pokopališèa Rookwood v Sydneyu. Naj mu bo lahka
avstralska zemlja. Vsi, ki smo ga poznali, ga bomo
zelo pogrešali. Marti in vsej dru•ini izrekam globoko
so•alje.
Anton Geržina, Sydney NSW

“Celo na bo•ièno kartico ni pozabil”
Zelo cenim velike dosežke in tudi osebnost
predsednika Reagana. Leta 1983 me je povabil v
Belo hišo na podpis proklamacije Captive Nations
Week, ki smo zanjo delali pri National Confederation of American Ethnic Groups, kjer sem vodil
odbor za vzgojo in bil podpredsednik. Preèital je
moj govor “Myth and Facts about Slovenia”,
podan 12. julija 1991 na Young Republicans National Convention v Miami, Floridi, v pomoè
slovenski neodvisnosti in je to sam pisno in za
Slovenijo ugodno potrdil. Poslal je zelo lep
prispevek v poèastitev našega senatorja Franka
14

Lauscheta, ki smo ga objavili v knjigi Ohio’s Lincoln Frank J. Lausche. Celo na bo•ièno kartico ni
pozabil – in še bi lahko našteval.
Ves svet mu dolguje hvale•nost. Komunizem se je
zrušil prej, kot si je kdo upal sanjati. Predsednik
Reagan je odigral vodilno vlogo. Od drugih bi vsaj
jaz podèrtal predvsem še zasluge pape•a Janeza
Pavla II. Kljub grehom tranzicije in “kontinuitete”
je ves svet danes bolj svoboden in bolj varen. Mnogi
so •e pozabili na takratno nevarnost nuklearnega
unièenja sveta.
Lep pozdrav!
Edi Gobec, ZDA
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sv. druzina AdELAIDE
ZADNJO NEDELJO V JUNIJU smo se
med mašo posebej spomnili naše
domovine Slovenije. Z veseljem in
hvale•nostjo smo proslavili 13. obletnico
slovenske dr•avnosti. Trinajst let res ni
dolga doba, vendar za našo domovino,
ki je hrepenela po samostojnosti skozi
stoletja - je lep èas. Veliki ideali se niso
še povsem uresnièili, še vedno
gospodari in unièuje našo de•elo
preostanek komunizma. Upajmo, da se
bo z vstopom v Evropsko zvezo tudi to
oèistilo. Letošnje praznovanje je še toliko
lepše, saj smo s prvim majem postali
èlani Evropske zveze. Po maši je gospa Stanka
Sintiè pripravila s sodelavci kratek kulturni program.
Izvedli smo ga pred cerkvijo pri spomeniku vsem,
ki so darovali •ivljenje za Slovenijo. Vse tri himne,
avstralsko, slovensko in evropsko so recitirali:
Rosemary Poklar, Ivan Legiša in Vida Konèina;

Laura Premrl pa je recitirala pesem pokojnega Ivana
Haceta, Domovini ob dnevu dr•avnosti. Zatem so
zaslu•ni sodelavci pri našem verskem in kulturnem
središèu dvignili zastave: avstralsko – Jo•e Vuzem,
slovensko – Janez Zagorc in evropsko - Tone
Jesenko. Ob koncu smo zapeli Marijino pesem
”Marija, pomagaj nam
sleherni èas”..., naj Ona
prosi pri Bogu za
slovenski narod v
domovini in po svetu, da
bi ostal zvest Materi,
Letošnje praznovanje
dneva dr•avnosti je bilo
še toliko lepše, saj smo
s prvim majem postali
èlani Evropske zveze. Le
Evropa z dušo, v kateri
so •iva naèela kršèanske
ljubezni, zagotavlja
vesoljno bratstvo, ki
ravna z vsemi kot sebi
enakimi, ustvarja edinost
in rešuje razliènost.
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po•rtvovalnost, obenem pa
Domovini in Bogu, kot pravi naš
jih spodbujali k zvestobi
najveèji pisatelj Ivan Cankar.
materinemu jeziku. Prve
Saj se ob vstopu Slovenije v
prijavnice so •e prišle v
Evropsko zvezo marsikdo
naše slovensko versko in
vpraša, èe se bomo morali za
kulturno središèe. Vabim,
ceno “Evrope” odreèi delu
da se nam pridru•ite tudi iz
svojega
kulturnega
in
Kraljièine de•ele in seveda
narodnega bogastva. Mnogi se
iz vseh drugih mest, kamor
zavedajo, da Evropa, ki bi
prihaja na pastoralni obisk
temeljila samo na zakonitostih
slovenski duhovnik.
veèjega trga in skupne denarne
Vsi lepo vabljeni!
enote, gotovo nima trajne
Praznik
Marijinega
prihodnosti. Le Evropa z dušo,
vnebovzetja, 15. avgusta,
v kateri so •iva naèela
je letos na nedeljo. V naši
kršèanske ljubezni, zagotavlja
cerkvi bo praznièna sveta
vesoljno bratstvo, ki ravna z
maša ob 10. uri dopoldne,
vsemi kot sebi enakimi, ustvarja
po maši bodo pete litanije
edinost in rešuje razliènost. To
in posvetitev Materi Bo•ji.
je poklicanost Evrope in nas
Birmanci imajo pripravo na
vseh!
birmo vsako drugo in èetrto
30. MLADINSKI KONCERT
Èas se vedno bolj bli•a k Z veseljem in hvale•nostjo smo proslavili nedeljo pred mašo, z
velikemu trenutku, ko bomo 13. obletnico slovenske dr•avnosti pred avgustom pa bo vsako
lipo, zasajeno v spomin vsem padlim za
nedeljo po maši.
prisluhnili mladim in starim, ki
samostojno Slovenijo.
Zakrament svete birme bo
nas bodo popeljali v svet
slovenske glasbe, pesmi, besede in plesa. Letošnji našim birmancem podelil adelaidski nadškof Filip
koncert je •e trideseti. Lep jubilej, ko se bomo lahko Wilson 3. oktobra letos, na Franèiškovo nedeljo,
p. Janez
vsem nastopajoèim zahvalili za zvestobo in popoldne ob 6.uri.

Vaši darovi do 25.7.2004
ZA BERNARDOV SKLAD: $70:Maria Bosnic.
$50:Tatjana Tee, Andrejka in Jo•e Andrejaš, Tonèka in
Albin Smrdelj. $40:Martin in Simona Osolnik, Emil Fink.
$30:Emil Zajc, Jo•efa in Edvard Hrvatin. $20:Gizela
Špiclin, Franc in Marija Pongraèiè, Ivanka Kontelj, Tilka
Matjašiè, Terezija Ferencz, Jo•e in Francka Barbiš, Karl
Bezjak, Slavko Drezga, Marjan Peric, Marija Vogrin,
Marija Iskra. $10:Romana Muha, Kristina Car, Pavla Èuk,
•eljko Rob, J. Ploy, A. In M. Tukšar, Marija Golenko. $5:S.
Ogulin, Franc Anzelc.

ZA PATRA HUGA: $200:N.N; $50:Marko
Zitterschlager.$20:Slavko Drezga. ZA G. DANILA
LISJAKA: $50:Petrina Pavliè. ZA LAÈNE: $30:Marta in
Anton Kristan; $25:Alojzija Gosak. $20:Toni Kociper,
Anne Panèur, Tonèka in Albin Smrdelj. ZA MISIJONE:
$500:T&A.K. $30:Cerkveni pevski zbor sv. Rafaela v
Merrylandsu. $15:Pepi in tone Mikuš. ZA GROB PATRA
BAZILIJA: $50:Franc in Marija Pongraèiè.
ZA PRIZADETE V POTRESU V POSOÈJU: $20:Marjan
Peric. ZA PATRA PEPIJA: $400:N.N.

VABLJENI STE NA PRVI KONCERT
MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA RO•MARIN POD JU•NIM SONCEM
V NEDELJO, 15. AVGUSTA 2004, OB 1.30 POPOLDNE
V PROSTORIH KLUBA PANTHERS, ST JOHNS PARK –TRIGLAV.
KOSILO BODO PRIÈELI SERVIRATI OB 11.30 am.
ZA ÈLANE KLUBA: PLAÈAŠ ENO, DOBIŠ DRUGO ZASTONJ.
ZA PLES BO IGRAL ANSAMBEL »THE MASTERS«.
Rezervacije so za•eljene - vstopnine ni !
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Marija Kmetova
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Sveti
Francisek
Asiski
Po Franèiškovi smrti
Leta 1227 je postal kardinal Hugolin pape• z
imenom Gregor IX. •e 16. julija 1228, torej niti ne
èisto dve leti po smrti »malega slu•abnika Bo•jega«,
je proglasil Franèiška za svetnika. Sam je prispel
tedaj v Assisi, da je bil prièujoè pri veliki sveèanosti.
Dne 25. maja 1230 so prenesli truplo svetega
Franèiška iz cerkve San Giorgio v katedralo sv.
Franèiška, ki jo je postavil brat Elija Franèišku na
èast. A ker so se bali, da ne bi kdo svetega trupla
ukradel, ga je Elija tako dobro skril, da so ga našli
po veèletnem in napornem iskanju šele 12.
decembra 1818.
Toma•u Celanu je leta 1228 naroèil pape•
Gregor IX., da naj spiše •ivljenje svetega Franèiška.
In •e 25. februarja 1229. leta je pape• potrdil to
delo. Pozneje je spisal isti Toma• Celano še en
•ivljenjepis sv. Franèiška, ki je imel veè dodatkov.
Ta dva •ivljenjepisa sta najva•nejša vira za poznanje
in raziskovanje •ivljenjepisa sv. Franèiška.

Toma• Celano opisuje sv. Franèiška
Takole govori o njegovi zunanjosti: »Bil je
zelo zgovoren mo•, imel je vedro lice, dobrohoten
izraz, ves delaven je bil in se ni povzdigoval. Bil je
srednje postave, skoraj majhen. Glava je bila
srednje velika in okrogla, lice podolgovato, èelo
plošèato in majhno. Oèi pravilno velike, èrne in
zveste, lasje temne barve, obrvi ravno zaèrtane, tudi
nos je bila raven in fin, ušesa štrleèa, a majhna in
senci plošèati. Govoril je mirno, ognjevito in ostro;
glas je bil moèan, mil svetal in zveneè. Zobje so
bili tesno drug pri drugem, enakomerni in beli,
ustnice tenke in fine, brada èrna in redka, vrat je bil
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vitek, rame ravne, lakti kratke, roke ne•ne, prsti
dolgi, nohti plošèati, noge tenke, stopala prav
majhna. Ko•a je bila ne•na in je bil suh. Nosil je
raševino, spal je zelo malo, prav radodaren je bil
in, ker je bil zelo poni•en, je prav prisrèno obèeval
z vsemi ljudmi in se je takoj prilagodil vsem
znaèajem. Med svetniki je bil on še bolj svet, med
grešniki pa kakor eden izmed njih.

Sveta Klara
Je •ivela še 27 let po smrti sv. Franèiška in je
bila torej 42 let v samostanu pri svetem Damijanu.
Umrla je 11. avgusta 1253. Predno je umrla, je prišel
sam pape• Inocenc IV. k njej. Prosila ga je
blagoslova in popolnega odpustka za kazni vseh
svojih pregreh. Pape• pa je zavzdihnil: »Bog daj,
hèi moja, da ne bi jaz bolj potreboval odpušèanja
Bo•jega kot ti!«
Ko je odšel, je dejala sveta Klara sestram:
»Hvalite Gospoda, hèere moje! Davi sem sprejela
njega samega in sem bila tudi vredna, da sem videla
njegovega namestnika na zemlji!«
Bolehala je vse •ivljenje in pred smrtjo ni
mogla dva tedna nièesar zau•iti. Zato jo je spomnil
spovednik, naj vdano prenaša trpljenje. Klara pa je
odvrnila: »Odkar sem spoznala po Bo•jem
slu•abniku Franèišku milost svojega Gospoda
Jezusa Kristusa, mi ni nobena boleèina in nobena
pokora prete•ka, nobena bolezen prehuda.«
In potem je še govorila sama sebi: »Pojdi brez
bojazni od tod, saj si imela dobrega vodnika na poti!
Pojdi brez bojazni od tod, zakaj tisti, ki te je ustvaril,
te je tudi posvetil, te je vedno varoval, te je tako
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