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VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 2004. V Sloveniji
so v nedeljo, 3. oktobra, potekale èetrte volitve v
dr•avni zbor v samostojni dr•avi. Volilno nedeljo je
sicer zaznamovala novinarska stavka, kljub pa smo
vsi z zanimanjem prièakovali izide volitev. Kot smo
izvedeli v veèernih urah, je bila po zaèasnih
neuradnih podatkih volilna udele•ba pribli•no 60
odstotna. Zmagovalka volitev je Slovenska
demokratska stranka pod vodstvom Janeza Janše,
ki je prejela dobrih 29 odstotkov glasov. Liberalna
demokracija Slovenije, ki jo vodi dosedanji
predsednik vlade Anton Rop, je zbrala slabih 23
odstotkov podpore. Na tretje mesto se je uvrstila
Zdru•ena lista, ki jo vodi sedanji evropski poslanec
Borut Pahor, zbrala je 10 odstotkov glasov. Nova
Slovenija Andreja Bajuka, ki je bila zmagovalka na
volitvah za evropski parlament, je prejela 9 odstotkov
glasov. Slovenska ljudska stranka Janeza
Podobnika je zbrala slabih 7 odstotkov glasov. V
parlament sta se uvrstili še Slovenska nacionalna
stranka, ki je dobila dobrih 6 odstotkov in
Demokratièna stranka upokojencev, ki je za las
prestopila štiriodstotni prag za vstop v dr•avni zbor.
Dr•avna volilna komisija je omenjenim glasovom
teden dni zatem dodala še glasove, ki so jih
dr•avljani oddali na diplomatsko konzularnih
predstavništvih in glasove, ki so prispeli po pošti.
Skupaj je iz tujine prišlo 2597 glasovnic. Med temi
volivci jih je kar 40 odstotkov podprlo Novo Slovenijo,
pribli•no 20 odstotkov pa Slovensko demokratsko
stranko. Na osnovi omenjenih podatkov je znana
tudi sestava novega parlamenta. Tako imenovane
pomladne stranke Slovenska demokratska stranka,
Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka so
dobile 45 sede•ev. Sedanja vladna koalicija, v kateri
so Liberalna demokracija Slovenije, Zdru•ena lista
in Desus, pa je dobila le 37 sede•ev. Tako bo imela
pri oblikovanju nove vlade nekaj besede tudi
Slovenska nacionalna stranka, ki je prejela 6
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poslanskih mest, pri glasovanju za mandatarja, ki
bo sestavil novo vlado pa lahko odloèilno vlogo
odigrata •e predstavnika italijanske in mad•arske
manjšine v parlamentu Robert Batteli in Marija
Pozsonec, ki sta bila znova izvoljena. Ker je
zmagovalka parlamentarnih volitev Slovenska
demokratska stranka, bo predsednik dr•ave Janez
Drnovšek sestavo nove vlade verjetno zaupal
Janezu Janši. Slednji je dan po volitvah dejal: “Po
številu glasov je Koalicija Slovenija, ki jo sestavljata
Slovenska demokratska stranka in Nova Slovenija,
dobila bistveno veè glasov kot sedanja vladajoèa
koalicija.” Èe Koaliciji Slovenija prištejemo še
glasove Slovenske ljudske stranke, je zmaga veè
kot oèitna. Vse tri stranke so izšle iz tako imenovane
slovenske pomladi, obenem pa so na ravni
Evropske zveze èlanice Evropske ljudske stranke.
190 LET MARIJE POMAGAJ.
Bo•jepotna cerkev Marije Pomagaj na
Brezjah, ki je danes osrednje narodno svetišèe, je
bila posveèena 7. oktobra 1900, zato vsako leto na
prvo nedeljo v oktobru obhajajo obletnico posvetitve,
tako imenovano •egnanjsko nedeljo. Letošnje
praznovanje je zaznamoval še en jubilej, saj
praznujemo 190-letnico nastanka Marijine podobe
- leta 1814 jo je naslikal Leopold Layer. Na predveèer
praznika je slovesno bogoslu•je vodil franèiškanski
provincial p. Viktor Pape•, nedeljsko slovesnost pa
je imel apostolski nuncij v Sloveniji, nadškof Santos
Abril y Castello. Maševal je v slovenšèini. V svojem
nagovoru se je franèiškanom posebej zahvalil za
trud in ljubezen, s katero sprejemajo romarje,
spovedujejo, in poskrbijo za vsakogar, ki na tem
kraju išèe pomoè. Ob koncu pa je dejal: “Dragi
Slovenci, naj Marija Pomagaj ostane naša mati.
Èloveku zadostuje samo misel na mater in se zave,
èigav je in kaj je dobro zanj. Tako naj tudi kristjanu
zadostuje samo misel na Marijo, in ne bo pozabil,
kdo je in kaj ga nebeška Mati uèi … Prosimo ob
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podobi Marije Pomagaj, naj nam Gospod na njeno
priprošnjo pomno•i vero. Danes se Slovencem vere
ni treba sramovati. Nasprotno, ponosni smo lahko
na naše prednike. Ta cerkev in Marijina podoba
izra•ata njihovo vero, ki so nam jo posredovali.
Trudimo se, da bi jo tudi mi ohranili za prihodnje
rodove.”
•RTVAM VOJNE IN REVOLUCIJE.
Na nekdanjem taborišèu Bukov•lak na
Teharjah je bila v nedeljo, 10. oktobra, slovesnost
odprtja in blagoslova Spominskega parka Teharje s
spomenikom zamolèanim •rtvam vojne in revolucije.
Park je po naroèilu dr•ave v celoti zasnoval arhitekt
Marko Mušiè. Stoji na mestu, kjer je bilo teharsko
taborišèe, nato pa odlagališèe odpadkov, s katerim
je povojna oblast •elela zabrisati sledi tragiène
resnice. Na severni strani spominski park odpira
vhodni portal s kapelico Kristusovega bièanja.
Osrednje spominsko obele•je pa je postavljeno na
vzpenjajoèi se ju•ni strani taborišèa. Posamezne
dele parka, od vhodnega portala do osrednjega
spominskega obele•ja, povezuje pot spomina.
Slovesnost se je zaèela s polaganjem venca v
spomin pobitim domobrancem in drugim civilnim
•rtvam vojne in revolucije. Sodelovala je tudi èastna
stra•a Slovenske vojske, igral pa je Orkester
slovenske policije. Ob odkritju spomenika so
spregovorili celjski •upan Bojan Šrot, predsednik
dr•avne komisije za reševanje vprašanj prikritih
grobišè Peter Kovaèiè Peršin in predsednik
dr•avnega zbora Feri Horvat. Slednji je med drugim
poudaril, da spomenik pomeni tudi nov zaèetek
medsebojnega •ivljenja in konec loèitev duha, je
simbol za nazaj in opomnik za naprej, za spravo
med ljudmi. Spomenik in kapelico je nato blagoslovil
mariborski škof Franc Kramberger. Sledila je sveta
maša, pri kateri se je škofu pridru•ilo osem
duhovnikov. V pridigi je škof Franc Kramberger dejal,
“da stojimo na mestu, na katerem dolgo èasa nismo
smeli stati, in da prav na Teharjah slovenska zemlja
joka. Tukaj je prišlo do apokaliptiènega prelivanja
krvi. Teharske •rtve se niso mogle braniti, upale so,
da gredo domov, a šle so v smrt. Prav je, da te •rtve
stopijo iz anonimnosti, in da do njih ohranimo
spoštovanje.” V nadaljevanju je škof poudaril tri
stvari. Dejal je, naj skozi molitev prese•emo
sovraštvo. Zatem je opozoril na nujnost odpušèanja,
ki pa ne zanika pozabljanja. Nazadnje je pozval še
k spravi, ki pa ne sme zakriti resnice. Ob koncu pa
je škof Kramberger dejal: “Narodna sprava ni
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filozofija, ne beseda in tudi ne samo slovesnost.
Sprava je dogajanje, je ves èas navzoèa
pripravljenost podati vsakemu èloveku desnico miru,
je in bo zgodovinski napor vsakega naroda in vseh
generacij, mora biti del vzgoje in kulture našega
duha in srca. Samo tako bo slovenski narod postal
narod s prihodnostjo in narod brez strahu.”
KEKEC V FILMIH JO•E GALE.
Ko govorimo o slovenskem mladinskem filmu,
ne moremo mimo Kekca. V Ljubljani je 24.
septembra letos umrl njegov avtor, gledališki in
filmski re•iser, Jo•e Gale. Njegova •ivljenjska pot
se je zaèela leta 13. maja 1913 v Grosupljem. Leta
1938 je diplomiral v Pragi. Pred vojno je bil igralec,
potem pa se je preusmeril v re•ijo. Delal je v
ljubljanski Drami in Mestnem gledališèu
ljubljanskem. Bil je tudi profesor za filmsko re•ijo in
igro. Jo•e Gale je leta 1951 posnel celoveèerni film
Kekec. Film ni bil le prva domaèa uspešnica, marveè
tudi prvi mednarodni uspeh slovenskega filma, saj
je na festivalu v Benetkah leta 1952 prejel prvo
nagrado za mladinski film. Kekcu je leta 1963 sledil
nov film Sreèno, Kekec, ki je bil obenem prvi
slovenski barvni film. Gale je trilogijo o Vandotovem
junaku sklenil leta 1969 s filmom Kekèeve ukane.
SEMINAR ZA UÈITELJE SLOVENŠÈINE. V
Portoro•u in v Ljubljani je zadnje dni avgusta in v
zaèetku septembra potekal seminar za uèiteljice in
uèitelje slovenskega jezika in kulture iz Avstralije,
ZDA, Kanade, Argentine, Urugvaja, Srbije in Èrne
gore. Pripravila sta ga Urad za Slovence po svetu
in Zavod za šolstvo. Na seminarju so se udele•enci,
med katerimi so bile tudi Aleksandra Ceferin, Lucija
Srnec in Danica Šajn iz Avstralije, seznanili z
metodami pouèevanja slovenšèine kot drugega
jezika. Sreèali so se tudi z drugimi vsebinami, ki jih
potrebujejo, da bi mladim posredovali prvine njihove
izvirne kulture in jezika. K temu sodi tudi
spoznavanje naravne in kulturne dedišèine, s katero
so se seznanili na krajših ekskurzijah po slovenskem
Primorju. Obiskali so tudi slovenske skupnosti v
Pulju, Lovranu in na Reki.
STIÈNA 2004.
V cistercijanski opatiji v Stièni je 18. septembra
poteklo 23. sreèanje mladih pod geslom Hoèemo
videti Jezusa. Na njem se je zbralo veè kot devet
tisoè mladih. Sreèanje se je zaèelo z uvodnim
koncertom in meditacijo. Sledilo je evharistièno
bogoslu•je, ki ga je vodil upravitelj ljubljanske
nadškofije, škof Andrej Glavan. Z njim so
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somaševali še škofje Metod Pirih, Jurij Bizjak, Jo•ef
Smej in Anton Stres ter stiški opat Anton Nadrah.
Njim se je pridru•ilo še 184 duhovnikov. Koprski
škof Pirih je v nagovoru po evangeliju mlade povabil,
naj išèejo Kristusa v bo•ji besedi, v osebni in skupni
molitvi, v •upnijskih skupnostih in v vseh izzivih
vsakdanjega •ivljenja. V popoldanskem delu so se
mladi lahko udele•ili razliènih delavnic od glasbe in
športa do pogovorov in delavnico radia Ognjišèe.
PIRANSKI ZALIV.
V èasu pred volitvami so se v Piranskem zalivu vrstili
zapleti, ki krhajo odnose med Slovenijo in Hrvaško.
Èe so v njem na obmoèju slovenskega nadzora lovili
naši ribièi, so jih hrvaški policisti opozarjali na
nedovoljen polo•aj. Obenem so v slovensko morje
veèkrat prišli hrvaški ribièi, vsakiè ob spremstvu

Vaši darovi do 16.10.2004
ZA BERNARDOV SKLAD:$10.000: dar pokojne Štefke
Kotnik.$120:Marijana Frank. $50:Miha Ropret.$40:Anton
Ivanèiè, Danilo Sušelj, Angela Schatter, Jo•e Novak.
$20:Karlo Štrancar, Ljenko Urbanèiè, Jan in Marica Pal,
Maria Brgoè, Ivan Staniè, Maria in Janez Ritoc, Mihaela
in Viktor Semelbauer, Krista Mautner, Hubert Sterle,
Franc Hartman, Mirka in Bruno Zavnik, Peter Mandelj.
$10:Franc Krenos, Alojz Gomboc, Jo•e Vièiè, Bernarda
Zadel, Francis Truden, Justina Miklavec, O.E.Mazlo,
Štefan Plej, Dragica Šiftar, Ivan Gojak, Marija in Mirko

hrvaške policije. Do najhujšega zapleta pa je prišlo,
22. septembra, na kopnem pri mejnem prehodu
Seèovlje, kjer meja še ni doloèena. Hrvaška policija
je prijela poslanca Slovenske ljudske stranke Janeza
Podobnika in Ivana Bo•ièa ter še deseterico, ki so
se pred tem posadili lipo na domaèiji Joška Jorasa.
Na slovenskem ozemlju, med našim mejnim
prehodom in hrvaško nadzorno toèko so hrvaški
policisti najprej zahtevali dokumente. Ker jih skupina
s Podobnikom ni hotela pokazati, so jih vklenili in jih
odpeljali na policijsko postajo v Buje, kjer so pre•iveli
veè ur, preden so bili izpušèeni. Aretacija je izzvala
val ogorèenja v Sloveniji pa tudi drugod po svetu.
Ko so se oglasili tudi v Bruslju, so aretirane izpustili
na prostost. Ob tem dogodku so se odnosi med
dr•avama znova moèno zaostrili.
Godec, L. Jug. $5: Alojzija Gosak, Sergij Benèiè, Franc
Verko, Marija Grum. ZA PRIZADETE PO POTRESU V
POSOÈJU: $500:Marija Martin. ZA LAÈNE:
$100:T.A.Konda. $50:N.N iz Geelonga.$35:Alojzija
Gosak (za bo•iène praznike). $20:Mirka in Bruno Zavnik.
$10:M.T. Laznik, Dragica Šiftar.$5:dru•ina Jakliè. ZA p.
MIHA: $50:Marija Leich. $20:Cecilija Pirnat. ZA p.
STANKA ROZMANA:$50:Alojz Gašpariè, N.N. ZA g.
DANILA LISJAKA:$50:Petrina Pavliè. ZA p.
PEPIJA:$20:Ivanka Kleva.
ZA MISIJONE:$100: M.Š. $80:Tone in Pepi Mikuš.
HVALA ZA VAŠE DAROVE!

ZLATO POROKO sta obhajala v vsej slovesnosti s svojimi najdra•jimi otroci in njihovimi dru•inami
ter prijatelji LIDIJA in HUBERT STERLE iz Geelonga. Oba prihajata iz Primorske. V Avstralijo sta prišla
iz vasi Koritnice pri Kne•aku. Od doma sta odšla 7. julija 1954 in prišla v Trst v begunsko taborišèe San
Saba 8.8.1954. Poroèila sta se 19.8.1954 v Servoli. 8.3.1957. •ivljenje sta posredovala sinu in trem
hèerkam. Vsi otroci imajo dru•ine. Starejša hèerka Dragica ima dva sina, oba sta •e poroèena, tako ima
•e tri vnuke. Druga hèerka Mary ima dve hèerki, obe poroèeni in enega vnuka. Sin Frank •ivi v Clevelandu
v ZDA in ima hèerko in sina. Najmlajša hèerka Luèiana ima dva sina in hèerko. Najstarejši sin je umrl, ko
je imel tri tedne. Lidijino in
Hubertovo praznovanje so okrasili
vsi štirje otroci, devet vnukov in
štirje pravnuki. »To je naš ponos
in bogastvo. Hèerke in vnuki •ivijo
v naši bli•ini in naju obišèejo skoraj
vsak dan, sin pa nas redno obišèe
vsake tri, štiri leta. Tudi midva sva
ga veèkrat obiskala, ko sva bila
mlajša«, pravita Lidija roj. Zorza in
Hubert Sterle, zlatoporoèenca.
Iskrene èestitke za njun zlati
jubilej tudi iz uredništva Misli.
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p. Ciril A. Bo•iè, OFM
Marija An•iè, laièna misijonarka
Ss.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
HVALA BOGU, vse mnoge stvari in dogodke,
ki smo jih napovedali v septembrskih Mislih, smo
uresnièili. Za oèetovski dan smo imeli lep program,
le obisk je bil bolj slab, kajti na to nedeljo povabijo
otroci svojega oèeta in mamo na kosilo, kar je
seveda lepo in pohvalno. Toda to pomeni, da velika
veèina sicer rednih obiskovalcev nedeljske maše
prav na tak dan ne pride v Kew. Na seji pastoralnega
sveta 13. septembra smo med drugim sklenili, da
bomo odslej naprej skupno obhajali praznik oèetov
eno nedeljo prej, torej na zadnjo nedeljo v
avgustu. Tako bomo lahko kot skupnost v polnosti
proslavili praznik oèetov, na samo nedeljo pa se
dru•ine pove•ejo v praznovanju oèetov in starih
oèetov. Najmlajši oèe na praznovanju je bil Andrej
Fistriè, najstarejši oèe je bil Tone Brne, stara oèeta
z najveè vnuki sta Štefan Srnec (10 vnukov in 3
vnukinje) ter Lojze Jeriè (5 vnukov in 7 vnukinj).
Mnogi mladi, ki so mesec dni kasneje sodelovali na
30. slovenskem koncertu v Adelaidi, so nas
razveselili ta dan. Posebej navdušeni smo bili nad
folklorno skupino Iskra, ki se nam je predstavila v
belokranjskih in gorenjskih narodnih nošah in plesih.
Duša organizacije programa je bila Lidija Bratina z
dru•ino in sodelavci, Draga Gelt, Metka McKean,
•enski del pevskega zbora s harmonikarjem
Lentijem Lenkom in pesmimi Vrtec ogradila bodem,
Ro•a na vrtu zelenem cvete in Moj fantiè je Tirolsko
vandral; Natalie Bratina s pesmijo Mi se imamo radi,
Matthew pa Moj oèka; Leah Fistriè s pesmijo Push;
Melissa, Michelle, Leah in Simon Fistriè s pesmijo
Ljubezen do domovine; Andrej Fistriè s skeèem in
Anita s pomoèjo na odru; Zalika in Vinko Rizmal s
pesmijo Zvonovi zvonijo; Urška, Irena in Manca iz
Slovenije so pele in deklamirale, Martin Tegelj je
zaigral na klavir, društvo sv. Eme je pripravilo
pogostitev.
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MAŠA NARODOV je bila v katedrali sv. Patrika v
Melbournu v nedeljo,10. oktobra, ob 3. uri popoldne.
Pol ure prej – ob 2.30 popoldne – je bila na trgu
pred stolnico v èudovitem sonènem popoldnevu
procesija s kipom fatimske Matere Bo•je z molitvijo
ro•nega venca. Tam so bile tudi vse tri naše bandere
s podobami Marije Pomagaj, Svetogorske Matere
Bo•je ter Karmelske Matere Bo•je iz Podgraj.
Slovenska beseda se je slišala v morju govoric pri
ro•nem vencu (Anica Smrdel), pri petju lurške pesmi
(Tilka Lenko in Andrew Bratina) ter pri prošnjah za
vse potrebe med nadškofovo sveto mašo (Andrew
Bratina). Otroci so v narodnih nošah sodelovali pri
molitvi oèenaša in pri pozdravu miru.
MOLITVE IN MAŠE ZA POKOJNE: Na zadnji dan
oktobra, dan pred praznikom vseh svetih, v nedeljo,
31. oktobra, bodo molitve za pokojne na pokopališèu
Keilor ob 12. uri, ob 5. uri popoldne pa molitve za
pokojne èlane in prijatelje Slovenskega društva
Melbourne na Elthamu. Na praznik vseh svetnikov,
1. novembra, bosta v Kew paznièni sveti maši ob
10. uri dopoldne ter ob 7.30 zveèer, ob 11.30
dopoldne pa molitve na pokopališèu v Kew. V
soboto, 6. novembra, bo ob 11. uri dopoldne sveta
maša na pokopališèu Keilor v razliènih jezikih
narodov, ki imajo tam svoje pokojne. Sveto mašo
organizira uprava pokopališèa skupaj s pogrebnim
zavodom Tobin Brothers.
V GEELONGU bo 14. novembra ob 11.30 redna
nedeljska meseèna maša, po maši pa molitve za
pokojne èlane in prijatelje slovenske skupnosti na
slovenskem društvu Ivan Cankar.
ALBURY-WODONGA: Na zadnjo nedeljo v
novembru, na 1. adventno nedeljo, 28. novembra,
bodo ob 6. uri zveèer molitve za pokojne in blagoslov
grobov na pokopališèu v Wodongi ter nato ob 7. uri
zveèer sv. maša v cerkvi Srca Jezusovega v
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Wodongi. Rojaki mest dvojèkov lepo povabljeni!
v zalivu; Vitomil Zupan, Menuet za kitaro; Maja
OBNOVA CERKVE: •e dalj èasa smo v Novak, Karfanaum ali as killed. Èasopis Dnevnik je
pastoralnem in gospodarskem svetu iskali rešitev v znamenju sponzorstva Urški podaril te knjige
glede cerkvenega stopnišèa. Sedaj smo se odloèili Slovencem v Avstraliji. Iskrena zahvala Dnevniku,
za nekaj let uèinkovito in najcenejšo varianto. V Urški in še Manci in Ireni – trem dijakinjam, ki so
prvem tednu v oktobru smo prièeli z obnovo bile dobra dva meseca na študiju v avstralski srednji
zunanjšèine naše cerkve. Štefan Cek in Franjo šoli.
Kravos sta •e zadnji teden v septembru prepleskala ANSAMBEL SVETLIN - eden izmed vrhunskih
dvorano, potem pa oprala vse cementne površine ansamblov iz Slovenije, prihaja na turnejo po
cerkve in stopnišèa, zbrusila in oèistila razpoke ter Avstraliji. Nastopili bodo na slovenskem društvu
jih zacementirala s posebnim cementom. Z nebesno Planica v Springvale in sicer v soboto, 6. novembra,
modro barvo sta prebarvala vse kovinske ograje in ob 7. uri zveèer. Najprej bo polurni koncert, nato
vrhnje robove •lebov in nosilcev strehe, z belo druge zabava s plesom. V nedeljo, 7. novembra, bo
površine, ki so bile •e tudi sedaj bele, z rjavo pa praznovanje ob najstarejši trti pri McWilliams
nadstreške. Posebna barva v rjavem - glinenem Lillydale Vineyards v Seville, poleg zabave bo tudi
odtenku na stopnicah in ob cerkvi je po•ivila izgled promocija slovenskega gospodarstva – organizira
in predvsem prepreèila vodi, da bi prodirala v Vinko Rizmal. Potnike za avtobus, ki bo odpeljal iz
cementno plošèo – to, kar je bil •e dolgoletni prob- Kew ob 11. uri, zbira Gusti Vinko, telefon 9366 8575.
lem. Lansko leto smo za 35. obletnico blagoslovitve Cena prevoza je 15 dolarjev. V sredo, 10. novembra,
cerkev popolnoma prenovili znotraj, za 36. obletnico bodo nastopili v slovenskem društvu v Canberri, v
(20. oktobra 2004) pa je prenovljena njena zunanja èetrtek bodo imeli predstavitev Slovenije in njenega
podoba. Iskrena hvala najprej Štefanu in Franju, gospodarstva na Australian Chamber of Commerce
gospodarskemu in pastoralnemu svetu ter vsem and Industry, v petek, 12. novembra, bodo igrali na
dobrotnikom, ki s svojimi darovi poskrbite, da ne le slovenskem klubu Planica v Wollongongu, v soboto,
vzdr•ujemo naše versko in kulturno središèe, 13. 11. v nemškem klubu v Newcastlu, v sredo, 17.
ampak ga lahko še vedno izboljšujemo in lepšamo. 11. v klubu Lipa na Gold Coast ter v èetrtek, 18.
Bog povrni! Prva nedelja v novembru je zahvalna novembra, v nemškem klubu v Brisbanu.
nedelja, pa naj bo •e sedaj v Bo•je roke polo•ena KONZULARNE URE bodo v Kew v ponedeljek, 15.
zahvala za vse vas, dobre ljudi. Ko obnavljamo od novembra in nato 20. decembra, od 9.30 do 12.30.
zunaj pa ne pozabljamo tudi na
SLOVENSKO
DRUŠTVO
vsakodnevno notranjo obnovo
MELBOURNE – 50 LET: V zlatem
•ive Cerkve.
sijaju blešèi SDM. Vse leto
NOVE KNJIGE – darilo Dnevnika
potekajo razliène slovesnosti in
Baragovi knji•nici: Na oèetovski
praznièni dogodki. O sreèanju
dan je dijakinja Urška Mali iz
mladih 21. avgusta letos piše na
Škofijske klasiène gimnazije v
drugem mestu Lenti Lenko.
Šentvidu v Ljubljani podarila
Glavno praznovanje zlatega
Baragovi knji•nici deset novih
jubileja bo v soboto in nedeljo, 20.
knjig nove zbirke, ki jo je v 20
in 21. novembra. V soboto se bo
knjigah izdal èasopis Dnevnik v
prièelo osrednje slavje ob 5. uri
Ljubljani – Slovenska zgodba,
popoldne. Sveta maša za •ive in
DZS: Ivan Cankar, Hiša Marije
pokojne èlane in prijatelje društva
Pomoènice; Ivan Tavèar, Visoška
bo prvo nedeljo v decembru, na
kronika; Ivan Pregelj, Plebanus
Miklav•evo nedeljo, 5. decembra,
Joannes; Fran S. Fin•gar, Pod
ob 3. uri popoldne.
svobodnim soncem; Ciril
SLOVESNO SOMAŠEVANJE
Kosmaè, Pomladni dan; Drago
melbournskega nadškofa dr.
Janèar, Severni sij; Vlado •abot, Štefan Cek in Franjo Kravos na Denisa Harta, nadškofovega
strehi cerkve sv. bratov Cirila in
Volèje moèi; Boris Pahor, Mesto Metoda, ko lepšata njeno podobo. vikarja za pastoralo izseljencev in
14
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beguncev škofa dr. Hiltona Deakina ter izseljenskih
duhovnikov, ki delujemo v nadškofiji Melbourne, bo
v naši cerkvi v Kew v torek, 7. decembra, ob 10.
uri dopoldne. Lepo vabljeni dan pred praznikom
Brezmade•ne k tej sveti daritvi. Po maši bomo imeli
duhovniki sestanek z nadškofom in škofom ter nato
kosilo v jedilnici Baragovega doma.
KRSTI: Tanya Maree ŠTIBILJ, rojena 26.04.2004
v Claytonu VIC. Mati Susan Maree Mullins, oèe
Daniel Mark Štibilj. Botra sta Michelle Štibilj in
Darrren Mullins. Sv. Ciril in Metod, Kew, 28.08.2004.
Blake Anton DEBELAK, rojen 07.05.2004 v East
Melbourne VIC. Mati Sharyn Ann Debelak. Botra
sta Greta in Frank Prosenik. Sv. Ciril in Metod, Kew,
29.08.2004.
Nicholas BRGOÈ, rojen 23.04.2004 v Carltonu VIC.
Mati Patricia Surina, oèe Aleš Brgoè. Botra sta Julie
in David Krnel. Sv. Ciril in Metod, Kew, 19.09.2004.
Marcus James KATSOULOTOS, rojen 26.04.2004
v Mitchamu VIC. Mati Vivienne Carol Gomizel, oèe
Peter Katsoulotos. Botra sta Susana Jelovèan in
John Germov. Sv. Ciril in Metod, Kew, 26.09.2004.
Èestitke vsem novokršèencem, njihovim dru•inam,
botrom in ponosnim starim staršem!
POROKA: Justin Stuart FISHER in Sonja ANZELC,
hèerka Franca Anzelca in Zofije Kandare, sta
sklenila sv. zakon v naši cerkvi v Kew 04.09.2004.
Prièi sta bila Travis McNiven in Magda Anzelc.
Èestitamo!
ODŠLI SO:
DANIJEL (DANILO) LAH je umrl v Austin bolnišnici
v Heidelbergu VIC 19. 08. 2004. Rojen je bil
20.01.1942 pri Sv. Kri•u pri Ajdovšèini (Vipavski
Kri•) v dru•ini šestih otrok, rojenih oèetu Francu in
materi Hedviki roj. Ušaj. V Avstralijo je prišel leta
1960 v Sydney, dve leti pozneje pa v Melbourne,
kjer je delal kot pleskar, 25 let za obèino
Manningham. Rad je imel svoje delo in je bil
ponosen nanj. Leta 1968 se je poroèil z Danico
Pavletiè. Imata hèerko Lydio in sina Damijana in tri
vnuke, ki jih je imel izredno rad. Svoje veliko veselje
je našel v vrtu in obnovi starega pohištva pa tudi
ribarjenje ga je vleklo na morje. Bolezen, ki je
nastopila pred dvema letoma in pol, ga je ustavila.
Na predveèer smrti je v bolnišnici pri polni zavesti
prejel zakramente in pape•ev blagoslov. Veèer pred
pogrebom so bile v naši cerkvi v Kew molitve zanj,
pogrebna maša pa 24.8.2004 ter nato slovo v
krematoriju v Springvalu.
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STANISLAV PAVLETIÈ, oèe Danilove •ene Danice
Lah, je umrl v visoki starosti 89 let, osem dni za
Danilom, 27.08.2004 v Rosanna View Nursing Home
v Rosani VIC, kjer je pre•ivljal svoja zadnja štiri leta.
Rojen je bil 27.02.1915 v Biljah pri Gorici. Kmalu je
odšel kot mlad fant za kruhom in sicer v Egipt. Tam
se je leta 1939 poroèil z Zofijo roj. Jarc iz Dombrave
in obe hèerki Marija por. Bleeker in Danica por. Lah
sta bili rojeni v Aleksandriji. V Avstraliji je delal mnogo
let kot izvrsten mehanik pri Fordu v Moorabinu. •ena
mu je umrla pred štirimi leti. Molitve zanj so bile v
naši cerkvi veèer pred pogrebom, pogrebna maša
je bila 1.9.2004 in nato pogreb na pokopališèu
Springvale. Zapušèa hèerki Danico in Marijo z
dru•inama.
FRANÈIŠKA KENDA roj. Klavora, je sklenila pot
•ivljenja v domu Grace McKellar v Geelongu
6.10.2004. Rojena je bila 29.10.1923 v Bovcu. Imela
je še eno šest let mlajšo sestro Klaro, ki pa je •e
pokojna. Poroèila se je 23.10.1948 v Sesljanu pri
Nabre•ini v bli•ini Trsta z Maksom Kenda, ki je doma
tudi iz Bovca. V Avstralijo sta prišla 30.09.1950 z
ladjo Castelbianco v Melbourne. Dve leti sta delala,
kot je zahteval kontrakt. Maks je bil kuhar, Franèiška
pa je delala v obednici in nato v kuhinji. V Nelsonsbay
pri Newcastlu sta bila 4 mesece in nato 18 mesecev
v Goulbournu. V Geelong sta prišla aprila 1952.
Kupila sta hišo v Belmontu. Potem se je rodila hèerka
Jana (Janet), leto za njo sin Oskar. Ko sta otroka
nekoliko odrasla, se je spet zaposlila in delala
razlièna dela. Šest let je bila zaposlena tudi v Grace
McKellar, kjer je pre•ivela svoja zadnja štiri leta kot
bolnica. V nedeljo zveèer so molili zanjo v kapeli
pogrebnega zavoda King’s na Mayer Street v
Geelongu, v ponedeljek, 11. oktobra pa je bila v
cerkvi Holy Family v Bell Parku pogrebna sveta maša
ter nato pogreb na East Cemetery v Geelongu. Ob
koncu maše je sin Oskar pripravil lepo slovo mami
v èast v besedah, ki jih je povedala vnukinja Ana
Maria ter ob glasbi in multivizijski projekciji.
IVAN ŠANC je umrl v Melbournu 06.10.2004. Rojen
je bil 29.11.1937 v Trbovljah. V Avstralijo je prišel
okoli leta 1967. Poroèil se je s Slavico, tudi iz
Trbovelj. Pogrebni obred je bil v kapeli pogrebnega
zavoda Tobin Brothers v Frankstonu 11.10.2004.
Sledila je privatna kremacija.
Vsem •alujoèim iskreno so•alje v luèi vere v Vstalega
in veèno •ivega!
p. Ciril
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sv. druzina AdELAIDE
IZREDNO RAZGIBANO je bilo v zadnjih dveh Sintiè je pripravila in prebrala nekaj misli oèetom,
mesecih v našem verskem in kulturnem središèu. gospa Ana Likar pa s svojim lepim glasom obèuteno
V pripravi na koncert in sveto birmo smo našo cerkev zapela pesem, ki je ganila naša srca. Po konèanem
olepšali z novo preprogo. Stara je dotrajala in jo je evharistiènem slavju smo bili mo•je povabljeni v
bilo potrebno zamenjati. Naši rojaki so vedno radi dvoranico in so nas •ene pogostile! V imenu mo• in
pomagali, tako tudi sedaj. Seveda so nekateri menili, oèetov - •ene - prisrèna hvala!
da se ne splaèa, da nas je premalo in je vprašanje,
Drugega oktobra pa smo bili
kako dolgo bo še skupnost... Drugi so bili mišljenja, organizatorji 30. slovenskega koncerta pod
da zamenjavo preproge sedaj še zmoremo, kako streho in gostoljubjem slovenskega kluba
bo pa pozneje...? Gospa Marija pravi, da tudi èe ne Adelaide. O uspehu in samem koncertu je v tej
bomo veè dolgo, hoèem, da me odnesejo iz naše številki Misli veè napisanega. Za lep uspeh in
cerkve, kjer bo lepa preproga. Ko smo jo naroèili, je sodelovanje se bi na tem mestu posebej rad zahvalil
bil denar •e zbran. Ko sem v cerkvi omenil, da bodo vodju odra gospodu Pavlu Èeligoju. Vsak prizna,
zadnji avgustovski dnevi lepi in sonèni, so 22. da je bil na odru poklicni tehnik, ki je poskrbel, da je
avgusta Tone Jesenko, Lojze Poklar, Milan Èeligoj vse potekalo brez zastojev, ni le poskrbel za tehnièno
in Štelio Likar odstranili •e trièetrt stare preproge v izvedbo, rekli so, da bil je psiholog z avtoriteto.
èasu, ko sem maševal pri sestrah in se vrnil domov. Pomagala mu je gospa Anita Fistriè, gospa Draga
Naslednji dan so Nick Bric, Milan Èeligoj, Tone Gelt pa je pripravila vezni tekst in program koncerta,
Jesenko in Ivan Legiša odstranili klopi iz cerkve, na odru sta pomagal Slavko Sintiè in Vinko Lipovac,
zbrusili tla - èistile pa so Dana Bric, Albina Kalc, na vhodu so pomagali pri vstopnicah in pripravi odra
Angela Dodiè in Francka Wetzel. Tako so bila tla Christina in Ignac Šimenko ter Marija in Jo•e Vuzem.
pripravljena in v petek, 27. avgusta, so polo•ili novo Koncert sta povezovali Rosemary Poklar in Laura
preprogo, namestili klopi in oltar. Vsem, ki ste Premrl. Iskrena zahvala slovenskemu klubu, ki je s
velikodušno darovali za novo preprogo in pomagali tako gostoljubnostjo in sodelovanjem bil soudele•en
pri pripravi tal, posebno še Milanu in
pri 30. slovenskem koncertu.
Pavli Èeligoj, ki sta, kadarkoli je bilo
Seveda brez nastopajoèih ne bi bilo
potrebno, pripeljala najete stroje. Pred
koncerta. Zahvala rojakom iz
birmo smo dali tapecirati stole ob
Melbourna, posebej gospe Lidiji
oltarju. Dva klasièna stola smo imeli
Bratina, za veliko delo in tako
•e od p. Filipa, tretjega – veèjega, je v
uspešno organizacijo nastopajoèih in
istem stilu naredil Alex Zabolocki (po
tudi tistih, ki so opogumljali
vseh trgovinah s klasiènim pohištvom
nastopajoèe. Zahvala tudi vam
smo ga iskali, pa ga nismo mogli
staršem, ki ste prevzeli veliko skrb za
kupiti, ker takih stolov ni veè), gospod
svoje otroke in jih vsestransko podprli
Vinko Lipovac je stole tapeciral - vse
pri pripravi za koncert. Tudi našim
za gratis - iskren Bog povrni!
adelaidskim rojakom, vsem
Na prvo nedeljo v septembru,
nastopajoèim in vsem, ki ste prišli na
ki je posveèena oèetom, smo se pri Katehistinja Anèka Ahlin z koncert, iskrena hvala. Pregovor
sveti maši spomnili vseh naših •ivih adelaidskim nadškofom pravi: V slogi je moè. Ta pregovor se
in pokojnih oèetov. Gospa Stanka dr. Philipom Wilsonom.
je uresnièil pri pripravi in samem
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koncertu. Naj nas naše skupno
geslo letošnjega koncerta
”SKUPNO NA POTI” spremlja pri
naših skupnih prizadevanjih za
našo slovensko srenjo v Avstraliji!
V nedeljo, 3. oktobra, je bila
dopoldne ob 10. uri sveta maša
za melbournške rojake, ki so se
vraèali iz koncerta domov v
Viktorijo. Po sveti maši je bilo
kosilo v slovenskem klubu, ob
prijazni postre•bi in prijateljskem
pogovoru, a je •e bilo potrebno
na iti na pot. Vsi nasmejani in zadovoljni smo si rekli
nasvidenje drugo leto v Melbournu na 31. koncertu.
Za slovo smo naredili skupni posnetek in Lenti Lenko
je na svojo ‘frajtonarico’ izvabljal lepe melodije avtobusa z melbournškimi rojaki sta krenila na dolgo
pot proti Melbournu. Za•eleli smo jim sreèno in varno
potovanje.
V nedeljo zveèer, 3. oktobra, je bila druga velika
slovesnost za našo skupnost. Na pastoralni obisk
je prišel adelaidski nadškof dr. Philip Wilson. • e
ko se je rojevala ideja, da naj bo letošnji 30. koncert
v Adelaidi, me je p. Ciril, ko je bil za bo•iè na obisku
pri Jerièevih od njih poklical in mi povedal, da z
Lojzetom Jerièem naèrtujeta, kako bi me presenetili
ob koncertu. Dejal sem: »Kaj pa, èe preseneèenja
ne bom vesel?« Pater Ciril pravi: »Gospod Lojze
Jeriè bo napravil mozaik za vašo cerkev - sveto
Dru•ino.« Dejal sem, da to umetniško sliko •e
imamo. Naslikal jo je sedaj •e pokojni Stanislav
Ropotec. Rajši bi imel sliko Slomškove nedeljske
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šole z Ne•ico in Bla•etom. Ideja
je bila toplo sprejeta od Lojzeta
Jerièa. Sliko, ki jo je poslal
verskim središèem iz •upnije
Ljubljana-Viè pater Toma•, je
gospod Ernest Orel v svoji
tiskarni Finsbury Printing
poveèal in po pošti je romala v
Melbourne.
Pod umetniški prsti g. Lojzeta
Jerièa je iz èudovitih barvnih
kamenèkov nastajala umetnina podobe bla•enega Antona Martina Slomška, Bla•eta
in Ne•ice v nedeljski šoli. Ko je bil mozaik izdelan,
me je poklical Lojze in rekel: »Podoba je tako lepa,
da bi jo zadr•ali kar v Melbournu.« Preizkušal je
mojo pripravljenost - tudi v Adelaidi imamo radi kaj
lepega. Na poti na koncert so pripeljali mozaik v
Glenelg, kamor sta ga šla iskat Ignac Šimenko in
Jo•e Vuzem. Mozaik je spremljal umetnik Lojze,
Štefan Cek, ki je tudi napravil lep umetniški lesen
okvir in Aleks Bratina. V petek, 1. oktobra, so
slovesno namestili na glavno steno ob kri•anem in
svetem Franèišku umetnino Lojze, Štefan in Aleks
s pomoèjo Ignaca in Jo•eta in strokovno komisijo
p. Cirila, Marije An•iè in seveda rektorja svetišèa p.
Janeza (fotografija zgoraj).
V nedeljo, 3. oktobra zveèer, se je naša cerkev
napolnila. V procesiji z nadškofom, duhovnikisomaševalci in birmanci smo slovesno stopili v
cerkev, ki je bila za to prilo•nost posebej umetniško
okrašena - zamisel Sonje Zabolocki roj. Dodiè ob
pomoèi Stanke Sintiè in s pesmijo v èast Svetemu
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