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80. rojstni dan  je 
praznoval MATIJA 
CIMERMAN, le teden 
dni pred tem pa je prejel 
prvo sveto obhajilo 
MATHEW MARKIČ-
SMITH -  prva
in četrta generacija.

Veselje mladih družin med sveto mašo v Merrylandsu, 1. oktobra 2006.

Za očetovski dan v Kew.

Pri angleški maši je bila predstavljena novorojenka Ivana Perovic in družina. 
Zadaj oče Vinko in Ivana, p. Darko, brat Alex in spredaj Elaine Bavčar, ki jih je 
predstavila, mamica Nadia in mama Ani z vnukinjo Gabrijelo.

Chantel Zupančič 
pri maši narodov v Adelaidi.

Anita Polazer je dejavna v 
slovenski skupnosti v Adelaidi.
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Ti verzi avstralskega Slovenca Petra Košaka (1943 – 1993), ki jih je napisal v Melbournu (v Elwoodu) 
leta 1981 in jih je letos izdala kot uvod v pesniško zbirko »Ko misel sreča misel« urednica Stanka 
Gregorič, mi sporočajo marsikaj, o čemer mislimo in pišemo v teh oktobrsko-novembrskih Mislih. Najprej 
je veliko zapisanega in predstavljenega v fotografi jah o 32. slovenskem mladinskem koncertu, ki je bil 
30. septembra 2006 v dvorani verskega in kulturnega središča Merrylands v Sydneyu. Popolnoma jasno 
je, da so sedaj ti koncerti najvidnejši pokazatelji moči in ustvarjanja slovenskega občestva slovenskih 
korenin prve, druge, tretje in že četrte generacije, ki se zavestno in s trudom prizadeva ohranjati 
prehojene steze in poti, ko ubira nove. »Prijatelji za vedno« je bilo geslo koncerta.

Pesniško zbirko Petra Košaka si je mogoče sposoditi ali 
kupiti v Baragovi knjižnici v Kew.
Je pa mesec koledarskega leta 2006, kateremu se 
bližamo in ga začenjamo s praznikom vseh svetnikov 
in naslednji dan s spominom vseh rajnih, priložnost o 
razmisleku poti, ki jo mora vsak izmed nas prehoditi sam 
in vsi skupaj, kot pravi pesnik Peter Košak. V teh Mislih 
boste lahko prebrali toliko in toliko imen, pri katerih sta 
dva datuma: rojstvo – kot začetek poti na tem svetu in 
smrt – kot vstop v večnostna obzorja življenja. To so 
ljudje, s katerimi smo skupaj prehodili del poti na tem 
našem zemeljskem romanju. Zato je vsakoletna Matica 
pokojnih v novembrskih Mislih zgovorna priča našega 
spomina nanje in hvaležen spomin: Zaradi njihove 
bližine je bil svet tudi za nas lepši.
Veliko stvari se je nabralo v zadnjih dveh mesecih. 
Nekaj nam je ostalo še za decembrsko številko Misli, ki 
jo boste, če Bog da, prejeli skupaj s koledarjem za leto 
2007 v začetku letošnjega decembra.
Izročam Vam mnogo pozdravov, ki so mi jih naročili 
mnogi v Sloveniji. Vse te pa povezujem z verzom 
našega prijatelja Toneta Kuntnerja: “Kako biti ena sama 
luč in ena sama srčna dobrota.”
Prijetno branje in vse dobro Vam želim. Bog živi!          
                                                       p. Ciril
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To pot moramo prehoditi

To pot moramo prehoditi 
vsak zase. In vsi skupaj.
Tej poti moramo 
prisluhniti.
Vsak zase. In vsi skupaj. 
To pot moramo začutiti,
kako čas prebira kosti
in jih predaja sosedu
za – upaj.

Chantel Zupančič 
pri maši narodov v Adelaidi.
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Spoštovani g. urednik! 
V zvezi z osnovno šolo (OŠ) dr. Antona Trstenjaka v Negovi, s katero sem v stiku, sem obljubil, da Vam bom 
sporočil, oz. priložil vljudnostno prošnjo, če le mogoče, da objavite to v Mislih. Ta spomin je moje skromno darilo o 
poznanstvu duhovnika, tako velikega učitelja, profesorja, fi lozofa, psihologa ter vseh dodanih kvalifi kacij v ponos 
slovenskemu narodu in nikoli pozabljen spomin njegovega znanja in sposobnosti pomagati človeku v stiski, ga 
pomiriti in predvsem razveseliti v vseh ozirih in danostih našega življenja.
Iskren pozdrav ter vse dobro.                                                             Franci Bresnik, Cooma NSW

Spomini, spomini – malenkost v arhiv spominske sobe  
osnovne šole dr. Antona Trstenjaka v Negovi  

 iz Avstralije, Franci Bresnik 15.8.2006
Med drugim je napisal : „Zavedati se moramo, da smo smisel svojega življenja izpolnili že zgolj s tem,

                                         da smo bili vsaj kdaj komu tudi vir veselja. - In to ni težko.“

Fotografi ja je nastala po birmi na domu v 
Porčiču. Zadnja vrsta: gdč. Minka Pavalec, 
gospa Dimnikar, župnik Janko Nepomuk 
Breznik, gospa Lujza Pavalec, 
gdč. Lojzka Pavalec. Sredina: Micka Rep, Anzek 
Brunčič, Franc Breznik, Otilija Breznik, dr. Anton 
Trstenjak, gdč. Milica Langerholz, g. Dimnikar. 
Spredaj: 
gospa Ana Fekonja iz Lokavcev - Negova, 
birmanci: Lujzek Fras, Zofi ka Fras, Franček 
Breznik, Marica Breznik, Stanko Breznik 
in pater Ildefonz Langerholz. 

Dr. Anton 
Trstenjak in 
njegov birmanec 
Franček Breznik 
iz Zg. Porčiča, 
fara Sv. Trojica 
v Slov. Goricah, 
leta 1939. 
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p. Janez Tretjak OFM
HOLY FAMILY SLOVENIAN MISSION
51 Young Avenue
WEST HINDMARSH SA 5007
Tel.: 08 8346 9674
Fax.: 08 8346 2903
Email: tretjakj@picknowl.com.au     Adelaide

ZIMA JE ZA NAMI, letos je bila suha, pa zato nič 
ni prizanesla, saj je bilo kar krepko mrzlo, le dežja 
ni bilo, kakor v svetem pismu Stare zaveze, ko je 
bilo nebo zaprto za tri leta in šest mesecev, ko je 
bil prerok Elija poslan k ubogi vdovi v Serepto, in 
jo prosil, da mu je pripravila kruh... Tudi v tem času 
je življenje vse težje, mere se manjšajo, cene pa 
dvigajo - zaradi raznih vremenskih katastrof, ki jih 
je vedno več in je krivo človeštvo... ali bo nas kaj 
izučilo in približalo Stvarniku,.. Ob tem razmišljam, 
ko pišem ta članek, ko je zunaj izredno vroče za ta 
spomladanski čas.

In kaj se je zgodilo posebnega od zadnjega 
pisanja? Zadnjo nedeljo v mesecu avgustu, ko je 
nedelja posvečena izseljencem, smo v Adelaidi v 
naši nadškofi ji pripravili program, v katerega smo 
bili vključeni izseljenci. Popoldne ob 3. uri je bil 
kulturni program v kolegiju svetega Alojzija. Našo 
skupnost je zastopala Chantel Zupančič s fl avto. 
Zvečer ob 6. uri je bila sveta maša, pri kateri smo 
sodelovali izseljenci. Na začetku svete maše so 
iz različnih skupnosti prinesli predmete, s katerimi 
so pripluli z ladjami v Avstralijo in so bili del njihove 
prtljage - od potnega lista oziroma prepustnice, do 
kovčkov in drugih predmetov. Slovensko skupnost 
je zastopala Anita Polazer, prebrala je prošnjo za 
vse, ki so v kakršnikoli stiski in da bi bili odprti za 
potrebe novih priseljencev. Anita se vedno potrudi 
in prebere v lepi slovenščini, seveda gre velika 
zasluga staršema, ki ji rada pomagata in sta njena 
ne samo starša, ampak tudi učitelja. 
Prvo nedeljo v septembru, na očetovski dan, smo 
pri sveti maši molili za naše žive in pokojne očete, 
dobrotnike našega verskega središča. Ob koncu 
maše je gospa Stanka Sintič opisala lik očeta, 
Chantel pa je zaigrala na fl avto. Nato smo se 
preselili v dvoranico, kjer so bili očetje postreženi 
s kosilom.

Na praznik Marijinega rojstva je bila ob 10. 
uri sveta maša, po sveti maši pa srečanje 
upokojencev z družabnimi igrami in kosilom. 
Servirali smo prekmurski bograč. V prijetnem 
vzdušju je čas hitro minil in vsak je odšel 
zadovoljen domov. Ta srečanja imajo namen, 
da v prijaznem vzdušju pozabimo na vsakdanje 
tegobe in skrbi, ki nas spremljajo v vsakdanjem 
življenju. Za kosilo pa plačamo le toliko, da se 
stroški pokrijejo. Ni večjega zadovoljstva, kakor 
ga izrazijo besede: Bilo je lepo! To je največje 
plačilo hvaležnega srca.
V mesecu novembru se posebej spominjamo 
naših pokojnih, zato bomo obiskali pokopališča, 
kjer naši dragi počivajo in čakajo vstajenja. Ob 
grobovih bomo zanje molili in se jih spomnili s 
hvaležnostjo. Prvega novembra bo sveta maša 
dopoldne ob 10. uri in drugega novembra bo 
sveta maša zvečer ob 7. uri, nato sveti rožni 
venec, zmolili in darovali ga bomo za naše 
pokojne, ki počivajo na raznih pokopališčih v 
Sloveniji, Avstraliji ali drugod po svetu.

NAŠA POKOJNA 
Dne 19. septembra 2006 je v Royal bolnišnici 
umrla v 87. letu starosti FRANČIŠKA 
LAVRENČIČ. Rojena je bila 22. februarja 1919 
v Kanalu v bovški dolini. Leta 1949 se je poročila 
z Alojzem Lavrenčičem v Anconi v Italiji. Isto leto 
sta prišla z ladjo v Avstralijo. V zakonu sta imeli 
štiri otroke, eden je že pokojni. Mož ji je umrl mlad, 
star komaj 47 let. Dne 25. septembra je bila maša 
zadušnica in rožni venec v naši cerkvi. Nato smo 
jo pospremili na pokopališče Cheltenham, kjer 
čaka z možem in sinom na vstajenje.
Otrokom in sorodnikom izrekamo naše sožalje, 
pokojna pa naj počiva v miru Božjem in večna luč 
naj sveti!                                  p. Janez



6   misli | oktober - november 2006

p. Ciril A. Božič, OFM
Marija Anžič, laična misijonarka
Sts.CYRIL&METHODIUS SLOVENIAN MISSION
Baraga House, 19 A’Beckett Street
PO BOX 197,  KEW  VIC 3101
Tel.: (03) 9853 7787
Mobile: 0412 555 840 Fax: (03) 9853 6176
E-mail: cirilb@bigpond.com
DOM POČITKA - MOTHER ROMANA HOME

     Melbourne

V ponedeljek, 25. septembra 
2006, je bila 6. seja 
pastoralnega sveta, ki je 
bil izvoljen in potrjen lani za 
obdobje od 2005 do 2010. 
Načrtovali smo pastoralno in 
drugo delo od 1. oktobra 2006 
do 19. februarja 2007. Pred 
nami je polno dogodkov, nekaj 
jih je sedaj že za nami, drugo 
sledi – o vsem tem pišemo na 
teh staneh.
Najprej zahvala patru 
Valerijanu, ki je vestno in odgovorno skrbel 
za naš misijon v času od 28. avgusta do 23. 
septembra 2006. Med drugim je imel v tem času 
tudi en krst in tri pogrebe, dvakrat pa je moral še 
v Sydney – za poroko in pogreb. Pot Marije in p. 
Cirila v domovino je bila seveda polna družinskih 

in prijateljskih srečanj, najprej 
v Parizu z Rodetovimi, ki so 
naročili veliko lepih pozdravov 
za vse, ki so jih srečevali v 
Avstraliji in potem doma v 
Sloveniji ob praznovanju zlate 
poroke Marijinih staršev 
Francke in Miha Anžič 9. 
septembra na Brezjah in 
80-letnice Alojza Božiča, 
očeta p. Cirila, na Prepihu 
15. septembra. Med večerjo 
v gostišču v Bizoviku je prišla 

direktno iz snemanja v Zagrebu zapet Helena 
Blagne iz hvaležnosti za vse lepo, ki so ga z 
možem Mitjem in sinom Kristijanom doživeli v 
Avstraliji. S seboj je imela tudi strica, ki je bil pri 
njih na obisku iz Adelaide. Presenečenje pa je bilo 
tudi na praznovanju očetovega 80. rojstnega dne, 
ko so prišli pet možje okteta Zven iz Črnuč. Med 
nami v Avstraliji so bili v juniju za praznovanje 15. 
obletnice samostojnosti Slovenije. Presenečenje 
so naredili še ob slovesu na letališču Brnik, 21. 
septembra. Evropski poslanec Lojze Peterle je 
zaigral na orglice, dobil aplavz in kandidaturo za 
predsedniškega kandidata drugo leto. Za še eno 
presenečenje je poskrbel tudi Marko Pogorevc, 
ko je pripeljal s seboj opernega pevca Matjaža 
Robavsa. Iz Brezij je pripeljal avtobus prijateljev 
p. Cirila, ki so s pesmijo tudi obogatili večer, saj 
je bilo precej cerkvenih pevcev. Zahvala velja 
tako zares mnogim v domovini in seveda tudi 
vsem tukaj, ki ste ob p. Valerijanu skrbeli za 
misijon, Sandri Krnel in kuharicam v domu matere 
Romane, kjer je bil p. Valerijan vedno dobrodošel 
in tolikim dobrotnikom, Angelci in Jožetu Veedetz, 
Dragi Gelt in še tolikim. Hvala! Nekaj ur sem bil 
lahko po dobroti Francija Stroja iz Dvorske vasi 

Ata in mama patra Cirila.

Z Rodetovo družino v Franciji.
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p. Ciril A. Božič, OFM
Marija Anžič, laična misijonarka
Sts.CYRIL&METHODIUS SLOVENIAN MISSION
Baraga House, 19 A’Beckett Street
PO BOX 197,  KEW  VIC 3101
Tel.: (03) 9853 7787
Mobile: 0412 555 840 Fax: (03) 9853 6176
E-mail: cirilb@bigpond.com
DOM POČITKA - MOTHER ROMANA HOME

zopet tudi v zraku – v helikopterju. Pristali smo 
med drugim tudi na Sveti Gori pri Gorici in pa 
ob Bogovičevi hiši v Ravnah pri Krškem. Kratek 
je čas štirih tednov, pa vendar se je tokrat le še 
našel čas za zobozdravnika, očesnega zdravnika 
in CT slikanje glave v bolnišnici na Jesenicah, 
kjer so odkrili poleg že starih polipov tudi benigni 
dva in pol centimetra velik tumor v glavi, ki 
raste okrog slušnega živca. In tako so mi dali 
še dodatno delo, ki ga sedaj nadaljujem v St. 
Vincent’s Hospital v Melbournu. Hvaležen sem dr. 
Simonu Vogrinu, dr. Chrisu Plummerju in ekipi za 
vso pomoč ter mnogim za dobre nasvete, želje in 
molitev. V četrtek, 9. novembra, imam srečanje z 
nevrokirurgom dr. Jackom Kennedyjem. Upam, 
da sledi ugodno nadaljevanje!
V četrtek, 28. septembra, sta odpeljala iz Kew dva 
avtobusa na 32. slovenski mladinski koncert v 
Sydney, kjer je v soboto, 30. septembra, nastopilo 
tudi 31 članov naše skupnosti. Rojakom v Sydneyu 
se zahvaljujemo za prisrčen sprejem in odlično 
organizacijo koncerta in drugih srečanj. Iskrena 
zahvala za bogato pogostitev v Merrylandsu in v 
petek zvečer na klubu Panthers-Triglav. Zahvala 
in pohvala tudi vsem našim nastopajočim ter 
njihovim družinam za ves trud ter hvala Lidiji 
Bratina za vso organizacijo potovanja in bivanja 
v Sydneyu. Iskrena hvala učiteljicama plesne 

skupine Iskra Michelle Fistrič in Dragi Gelt, ki sta 
plesalce »zavrteli« do visoke kvalitete. O samem 
koncertu in vseh nastopajočih imamo v teh Mislih 
poseben članek in fotoreportažo. Tu objavljamo 
vtise, ki jih je zbrala Draga Gelt:
Naš 32. slovenski koncert v Sydneyu je bil zelo 
uspešen – iskrene čestitke vsem nastopajočim in 
organizatorjem, posebno še patru Darku.
Publika je navdušeno pozdravila plesalce folklorne 
skupine Iskra, ki so jih razveselili s spletom 
prekmurskih plesov: Vsaka ftica je vesela, Marko 
skače, Kalamajka, Po zelenoj trati, Šamarjanka, 
Točak in Tkalečka v prekmurskih narodnih 
nošah iz Goričkega in splet gorenjskih plesov v 
gorenjskih narodnih nošah.
Lepo je bilo videti kar deset mladih parov na 
odru.
Plesalci so bili navdušeni – brali smo to iz 
njihovih nasmejanih obrazov; bili so zadovoljni, 
disciplinirani in, kar je bilo najvažnejše, sodelovali 
so z veseljem.
Narodne noše smo imeli iz verskega središča v 
Kew, nekaj plesalcev je imelo svoje gorenjske 
narodne noše, nekaj prekmurskih in nekaj 
gorenjskih narodnih noš pa smo si sposodili pri 
Slovenskem društvu Melbourne.
Iskrena hvala gospema Anici Smrdel in Dragici 
Gomizelj za vso skrb pri organizaciji narodnih noš 

Na zlati poroki Marijinih staršev na Brezjah.
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in za pomoč pri izbiri in poskušanju ter urejevanju 
kompletov ter Angelci Povh za šivanje novih, Anici 
in Toniju Vrisk ter Veroniki Seljak za podarjene 
narodne noše verskemu središču. Zahvala 
gospem, ki so neutrudno urejevale, zlagale, 
likale, zaznamovale, pa ponovno likale v Sydneyu 
vse narodne noše: Aniti Fistrič (vodji posadke), 
Michelle Fistrič, Lidiji Bratina, Veri Brne, Ani Zec, 
Helen Trinnick in Ani Tegelj. Anita Fistrič je zložila 
s pomočjo moža Andreja in hčerk Michelle in 
Melisse vse narodne noše v plastične škatle, za 
škornje in čevlje pa naredila posebne vrečke, da 
so bile narodne noše lepo urejene in spravljene za 
dolgo potovanje v avtobusu.
Hvala tudi vsem v Sydneyu, ki so nas lepo sprejeli 
ob prihodu, gospem, ki so vsem Melbournčanom 

in nastopajočim pripravile okusno večerjo v 
četrtek ob prihodu in v soboto po koncertu, kakor 
tudi kosilo pred vrnitvijo v Melbourne. Še na 
popotnico so mislile in nam napolnile »popotno 
malho« z dobrotami. Hvala!
Potovanje je bilo prijetno in zabavno in mladi 
plesalci so se obnašali vzorno - bili zadovoljni in 
so se veselili nastopa.
Ponosni smo na vas, mladi plesalci in hvala vam. 
Veliko pohvale je bilo slišati med publiko in od 
nekdanjih plesalcev – pogumno naprej!
                                            Draga Gelt OAM
Hvala Dragi za vse njeno delo pri pripravah na 
koncert, za poučevanje prekmurskih plesov, 
urejevanje narodnih noš, za nastop in tudi za to 
poročilo!

VTISI MLADIH S KONCERTA
It was wonderful to be part of a large group of 
young Slovenians who have great enthusiasm 
and pride in their heritage. We all enjoyed our 
weekend in Sydney, and we thank the group for 
welcoming our family with open arms.  
Damian and Samantha Pisotek and family. 
Cheers,
                       Sam Pisotek, Melbourne VIC

This year's dance trip was fabulous and I 
have never felt prouder of my Slovenian 
Heritage. Thank you to every single person in 
the group and on the trip, you are all a fantastic 
group of people and hopefully we can continue 
having tons of fun, planning heaps more trips 
and spreading the Slovenian culture.
                Michele Hervatin, Melbourne VIC

Naši zakonski jubilantje: prva vrsta z leve: Iva in Peter Mandelj, Marija in Tone Brne, Max Hartman, Bruna in 
Nino Burlovič, Mila in za njo stoji mož Werner Remšnik. Druga vrsta: Peter in Angela Vorič, Miro in Marija 
Gregorič, Marija in Matija Cimerman, Marija Dewa, Irma Barič, Anica in za njo Tone Poklar. Tretja vrsta z 
leve: Marta in za njo Janez Kohek, Bernard in Palmira Šajn, za njima Rex in Dorothy Gregorič, p. Ciril in pred 
njim Silva in Franc Krčmar, Ema in Rudi Iskra, za njima Mary in Stanko Prosenak, Marija in Ivan Valenčič.
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KRALJICA VENCA ROŽNEGA, 
naj celi svet ti hvalo da.
Je človek star že ali mlad,
 naj rožni venec moli rad.

V mesecu oktobru večkrat odmeva ta pesem v naših 
cerkvah. Rožni venec molimo v Kew 20 minut 
pred mašo ob nedeljah ter ob petkih in sobotah 
po maši, ki je ob 10.00 dopoldne. Poživimo pa 
to čudovito molitev tudi po naših domovih. V 
novembru jo lahko še posebej namenimo za naše 
rajne starše, sorodnike, prijatelje, dobrotnike in za 
pozabljene duše v vicah.
V stolnici sv. Patrika v Melbournu smo se 
drugo nedeljo v oktobru udeležili maše narodov. 
Najprej smo molili rožni venec med procesijo 
po parku pred katedralo, sledila je slovesna 
nadškofova maša ob somaševanju škofa Hiltona 
Deakina in izseljenskih duhovnikov. Naše 
narodne noše so ponovno budile pozornost. 
Minibus je vozil Valentin Lenko, potnike je 
zbrala Tilka, Lenti Lenko je pel lurško pesem, 
Anica Smrdel pa molila po slovensko v množici 
jezikov, ki so oblikovali Zdravamarije. Lepo je bilo, 
zunaj nekoliko vetrovno, ampak polno sonca, na 
obrazih in v srcih.
V nedeljo, 15. oktobra, smo pri deseti sveti maši 
obhajali zakonske jubileje. Po maši smo imeli v 
dvorani družinsko kosilo; pouk je imela Slomškova 
šola, v dvorani Baragovega doma je potekal tečaj 
slovenskega jezika za odrasle.
Naši letošnji zakonski jubilantje: Marija in Tone 
Brne – 61 let, Marija in Maks Hartman – 60 let, 
Marija in Matija Cimerman - 57 let, Angela in 
Peter Vorič – 56 let, Mila in Werner Remšnik – 51 
let, Bruna in Nino Burlovič – 51 let, Iva in Peter 
Mandelj – 51 let. Zlatoporočenci – 50 let zakona: 
Marija in Miro Gregorič, Pepi in Tone Mikuš, Kati 

in Tone Cevec, Marija in Ivan Valenčič, Marija 
in Slavko Jernejčič, Emi in Rudi Iskra, Silva in 
Franc Krčmar. 45 let zakona so praznovali: Mary 
in Stanko Prosenak ter Anica in Tone Poklar. 40 
let zakona: Irma in Ivan Barič (prav na ta dan, 
15.10.2006), Lucija in Štefan Srnec, Palmira in 
Bernard Šajn (bila na obisku iz Trsta) in Mirjam in 
Djana Dewa (na obisku iz Ljubljane, mož Djana je 
bil še na obisku doma na Baliju). Jubilej 30 let sta 
praznovala Marta in Janez Kohek; Dorothy in Rex 
Gregorič pa srebrni jubilej in še eno leto. Vemo 
tudi, da Anna in Janko Tegelj praznujeta 20 let. 
Vsem letošnjim zakonskim jubilantom čestitamo.
V petek, 20. oktobra 2006, je minilo 38 let od 
blagoslovitve naše cerkve svetih bratov Cirila in 
Metoda. Bogu hvala za vse milosti, ki smo jih in jih 
še prejemamo v tem prvem slovenskem svetišču 
na avstralskih tleh.
Maša v dvorani slovenskega društva Planica 
bo v nedeljo, 29. oktobra, ob 2. uri popoldne ter 
nato ob 3.30 molitve za pokojne na pokopališču 
Springvale. Prvo nedeljo v novembru, 5. 
novembra, bodo molitve za pokojne ob 12. uri 
na pokopališču Keilor, ob 5. uri popoldne pa na 
Slovenskem društvu Melbourne na Elthamu.
V soboto, 11. novembra, bo 11.00 dopoldne sv. 
maša na pokopališču Keilor, ob enih popoldne 
pa sveta maša v dvorani slovenskega društva 
v St. Albansu ob začetku praznovanja 25. 
obletnice društva.
Drugo nedeljo v novembru, 12. novembra 
2006, bo sv. maša v Kew, tako kot vsako drugo 
nedeljo v mesecu, ob 9. uri dopoldne, ob 11.30 
pa v Geelongu. Po maši bomo imeli molitve za 
pokojne ob spomeniku na zemljišču slovenskega 
društva Ivan Cankar. Ob 5. uri popoldne bo sv. 
maša v St. Albansu.

Po krstu Oliverja Debrincat.
Draga Gelt in Drago Zec  pripravljata 

potrebno za ogled fi lma o patru Baziliju.
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Na tretjo nedeljo v 
novembru, 19. novembra, 
bomo imeli pred družinskim 
kosilom kulturni program v 
spomin na stoto obletnico 
smrti goriškega Slavčka, 
pesnika Simona Gregorčiča. 
Pripravlja kulturni odbor pod 
vodstvom Drage Gelt.
Četrto nedeljo v novembru, 
na praznik Kristusa Kralja 
vesoljstva, zadnjo nedeljo 
v tem cerkvenem letu, 26. 
novembra 2006, bomo 
imeli ob 6. uri zvečer molitve na pokopališču v 
Wodongi ter nato ob 7. uri zvečer sv. mašo v 
cerkvi Srca Jezusovega v Wodongi.
Miklavž bo obiskal otroke v Kew prvo nedeljo 
v decembru, 3. decembra 2006, po deseti sveti 
maši.
Adventno romanje bomo imeli letos v soboto, 9. 
decembra. Romarski cilj bo cerkev Our Lady Star 

of the Sea v kraju Inverloch, župnija Wonthaggi v 
škofi ji Sale - tako se nam bodo lahko pridružili 
tudi rojaki iz Gippslanda. Avtobus bo odpeljal iz 
Kew ob 8.30 zjutraj. Cena vožnje je $22. Prijave 
sprejema Fani Šajn osebno ali po telefonu 9853 
1946.
Zahvala za prostovoljno delo: Hvala vsem, 
ki so bili zadnjo nedeljo v avgustu 2006 na 
različne načine vključeni v pripravo praznovanja 
očetovskega dne. Hvala Gustiju in Emi Tomažič 
za jagenjčka in še vsem drugim, ki ste prispevali 
dobitke za srečolov – v glavnem starši članov 
plesne skupine Iskra. Zahvala mnogim za pripravo 
in izvedbo programa, za okrasitev dvorane Metki 
McKean, Anici Smrdel, Aniti in Simonu Fistrič, Lidiji 
Bratina, Dragi Gelt, Veronici Roberts-Smrdel; za 
pogostitev, peko krofov in akcijo nabiranja sredstev 
za mlade udeležence koncerta. Posebna zahvala 
Angelci Povh za šivanje bluz za narodne noše 
in peko krofov, s sodelavkami Majdo Brožič, Ivo 
Jerič, Zito Žnidaršič in Ano Zec, vsem za dobrote 
skupne mize, društvu sv. Eme (Marti Krenos, 
Hildi Vidovič, Ana Mariji Cek, Mariji Debelak) za 
počastitev očetov. Simonu Grilju in Dragu Zecu za 
razsvetljavo in ozvočenje. Nastopajočim Zdenki 
Novak, otrokom Slomškove šole, Stephanie 
Paoluci, Melissi, Leah in Michelle Fistrič, Heleni 
Trinnick, Veri Brne, Lentiju Lenku, pevcem 
Viktorju Ferfolja, Jožetu Grilju, Ninu Burloviču, 
Valentinu Lenku, Ivanu Horvatu, pevovodkinji 
Metki McKean, plesalcem folklorne skupine Iskra 
in njihovim staršem, učiteljicam Michelle Fistrič 
in Dragi Gelt, Aniti Fistrič za program in ureditev, 
Lojzetu Jeriču za povezovanje, Yanyi Srkulj in Zita Žnidaršič, Angelca Povh, Majda Brožič in Ivanka Jerič. 

Zita Žnidaršič, Majda Grilj in Silva Trček. 
Čestitke Majdi za dopolnjenih 60 let.

Nikoli preveč utrujeni, 
da se ne bi poveselili po opravljenem delu.

Dva krsta na očetovski dan v Kew: Carla Ruby Anderson in Callum James Moloney.
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Mary Žele za prodajo krofov in kuhanje kapučina. 
Bog povrni vsem!
Jožici Gerden iz Mildure za popravilo in barvanje 
križa v Baragovi dvorani; zahvala Rudiju Iskra 
za ureditev grobov p. Bazilija, m. Romane, 
s. Eme in Julke. Pred meseci je Lojze Jerič s 
sodelavci Alexom Bratino, Stankom in Garryjem 
Debelakom položil nove granitne robnike, sedaj 
pa je Rudi Iskra sam kupil in plačal ter nasadil 
primerne rastline in zagotovil skupaj z ženo Emo 
še dveletno oskrbo. Bog lonaj!
Družinska kosila vsako tretjo nedeljo v mesecu so 
tudi zelo uspešna. Zahvala vsem prostovoljkam 
in prostovoljcem ter članicam društva sv. 
Eme in njihovim sodelavcem. V juliju je kosilo 
pripravilo društvo sv. Eme, Cilka in Oto Baligač 
pa sta naredila in poklonila krvavice; v avgustu je 
kuhala skupina s slovenskega društva Jadran, v 
septembru je kuhala skupina iz St. Albansa in v 
oktobru skupina iz Campbellfi elda. Hvala vsem 
za zastonjsko delo.
K R S T I : Carla Ruby ANDERSON, rojena 
02.10.2005, Fitzroy VIC. Oče Christopher Julius 
Anderson, mati Anita Susan Sluga. Botra sta Stephen 
Sluga in Roslyn Prentice. Sv. Ciril in Metod, Kew, 

med nedeljsko sv. mašo, 27.08.2006, ob 
praznovanju očetovskega dne.
Callum James MOLONEY, rojen 08.05.2006, 
Fitzroy VIC. Oče Christopher Simon Moloney, 
mati Yelka Marica Kutin. Botri so Tania in 
Peter Grganović in Johnathon Hayward. Sv. 
Ciril in Metod, Kew, med nedeljsko sv. mašo, 
27.08.2006.
Oliver DEBRINCAT, rojen 01.02.2006, Carlton 
VIC. Oče Paul Debrincat, mati Linda Štolfa. 
Botra sta Louise Mizzi in Daniel Debrincat. Sv. 

Ciril in Metod, Kew, 09.09.2006.
Isabella Niovi Berta MASLO, rojena 05.05.2006, East 
Melbourne VIC. Oče Dušan Frank Maslo, mati Helen 
George Michael. Botri so Rosseta Ogrizek, Chris 
Phlorides in Andrew Michael. Sv. Ciril in Metod, Kew, 
07.10.2006.
Bianca Elizabeth MORRIS, rojena 05.03.2006, Fitzroy 
VIC. Oče Alan John Morris, mati Rose Marie Butinar. 
Botra sta Angela in Tony Van Eekelen. Sv. Ciril in 
Metod, Kew, 14.10.2006.
Chloe PFISTER, rojena 28.06.2006, Carlton VIC. 
Oče David John Pfi ster, mati Jessica Balbo. Botra sta 
Mark Pfi ster in Stacey Flack. Sv. Ciril in Metod, Kew, 
15.10.2006.
O D Š L I   S O :  
STANA KNAFLIČ je umrla 14.08.2006 na svojem 
domu v Kew. Pred nekaj dnevi se je vrnila z obiska 
pri sestri v Kanadi. In potem so jo prijatelji pogrešali. 
Našemu mežnarju Maksu Koržetu je obljubila, da pride 
na obisk in ker je ni bilo in ni bilo nobenega odgovora 
na telefon ne na ropotanje po oknih, sta Maks in Jože 
Žugič poklicala policijo, ki je našla Stano mrtvo v hiši. 
Umrla je za posledicami krvnega strdka v žili, h čemur 
je pripomoglo tudi dolgo potovanje. Rojena je bila 
06.03.1925. Pokopana je bila 25.08.2006 v Springvale. 
V nedeljo, 27.08.2006, se je naši skupnosti zahvalil 
njen nečak Ranislav, ki je skupaj z Branislavom in 
Branko prišel na pogreb iz Kanade. V Kanadi zapušča 

sestrični Dragico in Jelo ter 
nečake Branko, Ranislava, 
Branislava in Nedjo.
VID MARIĆ je bil rojen 
03.02.1933 v Banja Luki v Bosni 
in Hercegovini. V Avstralijo je 
prišel leta 1968. Pater Bazilij ga 
je leta 1978 poročil s Terezijo 
Butković iz vasi Kaniška Iva 
pri Bjelovarju. Vid je delal v 
gradbeništvu in nato v tovarni 
– silosu. Rad je prihajal v našo 
cerkev in bil dobrotnik cerkve. 
Zadnja leta je živel v Kew, kjer 
si je sezidal lepo hišo. Imel je kar 

V kuhinji dvorane v Kew je vedno pestro in veselo.

Dva krsta na očetovski dan v Kew: Carla Ruby Anderson in Callum James Moloney.
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nekaj prijateljev med Slovenci. Lepo pripravljen je umrl 
v Caritas Christi Hospice v Kew 23.08.2006. Zapušča 
ženo Terezijo, sestri Dragico Stojanac v Nemčiji in 
Ano Lovrić na Hrvaškem. Dragica je prišla na obisk 
k bolnemu bratu in je bila tudi na pogrebu. Molitve 
za pokojnega so bile v naši cerkvi v Kew 29.08.2006 
ter naslednji dan pogrebna maša ter nato pogreb v 
mavzoleju pokopališča v Box Hillu.
PAVLA HUMMEL roj. ERJAVEC, poznana po priimku 
KLEMENČIČ je umrla 08.09.2006 v domu onemoglih 
v Ringwoodu. Rojena je bila 26.06.1914 v Muti ob 
Dravi (Sv. Jernej). Doma je delala v tovarni poljskega 
orodja Muta. V Avstralijo je prišla 2.11.1959. Bila je 
skrbna družinska žena in mati. Delala je na vrtu, šivala, 
kleklala. Bila je članica upokojencev na Elthamu. Dve 
leti je bivala tudi v našem domu matere Romane, nato 
pa v Ringwoodu. Zapušča hčerko Emo, poročeno 
Janič, hčerko Lucy, poročeno Damič in sina Franca 
Klemenčiča, 6 vnukov in 13 pravnukov. Molitve zanjo 
so bile v torek, 12.09., v naši cerkvi v Kew in naslednji 
dan, 13.09.2006, pogrebna maša. Pokopana je bila na 
Anderson’s Creek pokopališču v Warrandyte
JANEZ ŠIVEC je umrl na svojem domu v Coburgu 
29.08.2006. Rojen je bil 25.12.1940 v vasi Ščurkov pri 
Cerknici kot najmlajši od petih otrok: Najstarejša sestra 
Francka živi v Postojni, brat Franc v Melbournu in v 
Sloveniji, sestra Angela je umrla v Sloveniji leta 1989, 
sestra Ivanka živi v Ložu. V Avstralijo je Janez prišel 
leta 1965. Delal je v tovarni. Bil je samski. Pogrebna 
maša je bila v naši cerkvi v Kew 05.09.2006, pred mašo 
je bil rožni venec. Pokopan je bil na Keilor pokopališču. 
Zapušča le nečakinjo Marie Pase in brata Franca, ki je 
bil ob tem času v Sloveniji.
IVO LEBER je umrl 29.09.2006 v Monash Hospital v 
Claytonu. Rojen je bil 27.05.1921 v Mariboru – Tezno, 
sicer pa njegov rod izhaja od Sv. Jurija, na meji med 
Slovenijo in Avstrijo, kjer sedaj na velikem posestvu 
– tudi po Ivovi dobroti – gospodari mladi rod njegovega 
polbrata Frančeka, Alenka in Ivan Vračko. Ivo je študiral 
klasično gimnazijo v Mariboru, v Grazu dopolnjeval 
znanje nemščine, univerzo v Ljubljani – industrijsko 
kemijo, ki jo je poučeval na ljubljanskih šolah in 
sodeloval s solkansko tovarno cementa za proučevanje 
trdnosti asfalta. Med vojno so ga Nemci zaradi njegove 
inteligence namesto v smrt odpeljali v Nemčijo, kjer so 
mu dali lepo prisilno delo: delal je v Frankfurtu na banki. 
Iz Nemčije je prišel domov s kolesom leta 1945. Poročil 
se z Marijo Vdovič iz Svečine; kmetiji sta imeli meje 
skupaj. Znanje jezikov in splošna razgledanost sta Iva 
vodili večkrat med ljudi na vplivnih mestih. Tako je prišel 
tudi na jesenski velesejem v Zagrebu. Ker je govoril pet 
jezikov in je bil komunikativen, je od tujih poslovnežev 
zvedel marsikaj o fi nančnem poslovanju najvišjih 
komunističnih veljakov. Pravočasno je zvedel, da ga 
zaradi »preveč je vedel« čaka Goli otok, zato sta na 

hitrico z ženo Mio zapustila domovino. V Avstralijo sta 
prišla leta 1952 v Bonegillo. Najprej je delal na kmetiji, 
kjer je videl mnogo kač, nato je polnil marmelado. Ko ga 
je videl njegov šef, da ima težave z ročnim delom, a ima 
bistro glavo, mu je preskrbel delo v CSIRO. V Avstraliji 
sta se rodili hčerki Sonia in Michelle. Delal pri CSIRO 
kot znanstvenik preučevanje trdnosti cementa in asfalta 
– tudi za tla katedrale sv. Pavla v Melbournu. Žena 
Marija je bila talentirana za ročna dela. Ivo pa je začel 
v najboljših trgovinah Berkovich s prodajo luči. Delala 
sta Marija in njen brat Pavel Vdovič, Ivo pa je kupoval 
in prodajal (judovska kri štiri ali pet rodov nazaj). Leto 
1972  je bilo zaznamovano z delom za organizacijo 
prve turneje slovenskega ansambla Slaki in Ivo je bil 
spet kot dober organizator naprošen za pomoč. Pri 
tem delu sta se srečala Ivo in Helena Van de Laak 
in to srečanje je potem vodilo Iva v delo za slovensko 
skupnost, na radiu, v društvu, pisanju in nastopanju z 
govori, pri organizaciji likovnih razstav, pa tudi v ločitev 
od žene Marije in v nov zakon s Heleno. To je bil tudi 
čas gradnje slovenskih domov: Našli so zemljišče za 
slovensko društvo SDM: Lojze Kranjc, pokojni Jaka 
Korošec, pokojni Ivo Leber in Helena tedaj Van de 
Laak, s pomočjo gradbenega odbora SDM. Na praznik 
sv. Frančiška Asiškega,  4. oktobra 2006, smo se od Iva 
poslovili z desetko rožnega venca in pogrebno sveto 
mašo v naši cerkvi v Kew ter nato s slovesom pred 
kremacijo v Springvalu. Ker je Ivo z enako ljubeznijo 
ljubil obe domovini – Slovenijo in Avstralijo – je želel, 
da polovico pepela njegovega telesa položijo k počitku 
v Avstraliji, drugo polovico pa v družinski grob pri Sv. 
Juriju, kjer so mu v času pogrebne maše pol ure zvonili 
zvonovi domačega kraja. Obe družini – Leber in Van 
de Laak - sta se ob množici ljudi, ki so prišli na pogreb, 
lepo poslovili od Iva: žena Helena  s svojima sinovoma 
Adrianom in Pierom ter njuni družini, Ivova hčerka Sonia 
z Davidom in hčerko Alice ter Ivova hčerka Michelle s 
hčerko Bello, Mija Leber – Ivova prva žena, njen brat 
Pavle z ženo Miciko, nečakinja Rebecca. V Sloveniji 
zapušča Ivo polbrata Frančeka in sestro Pepco Vračko 
z družinama. Namesto cvetja ob pogrebu so sorodniki 
namenili darove za naš dom matere Romane ($2.305), 
za kar jim izrekamo najtoplejšo zahvalo.
ROZA STAMENKOVIĆ roj. JANEŽ, je bila rojena 
12.09.1923 v Trbovljah v družini desetih otrok, štirje 
so še živi. Roza je s hčerko pobegnila v Nemčijo in 
se pozneje preselila v Avstrijo, kjer je živela tri leta. 
V Avstralijo je prišla leta 1960. Tu ima še sestro Ivo 
Štravs. Kmalu po prihodu v Avstralijo so ji odkrili 
raka na prsih. Pozdravili so jo, toda spet se je pojavil. 
Imela je 16 operacij. Sin živi z družino v Nemčiji (ima 
tri otroke), in je bil v letošnjem februarju pri mami na 
obisku. Hčerka Boža z možem Ernestom, ki imata 
hčerko in sina ter že 3 vnuke, živi v Melbournu, kjer je 
zadnjih sedem let skrbela za svojo mamo, ki je umrla 
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15.09.2006 v Caulfi eldu v njeni navzočnosti. Nekaj 
časa je Roza bivala v našem domu matere Romane. 
Pokopana je na Springvale pokopališču. 
IVAN VESEL, rojen 18.07.1940 v vasi Globel 
pri Sodražici,  je umrl med dopustom v Sloveniji, 
27.09.2006. Mlademu Ivanu je oče svetoval, naj se gre 
učit za peka in ne bo nikoli lačen. Res se je izučil tega 
poklica in se zaposlil v Piranu kot pek. Tam je spoznal 
svojo ženo Lilijano. Poročila sta se leta 1960 v Trstu in 
kmalu odplula za Avstralijo. V zakonu sta se jima rodila 
hčerka Ester in sin Eric. Ko sta videla, da sta otroka na 
dobri poti, sta se z veseljem večkrat vračala v domače 
kraje. Zadnjega obiska se je Ivan še posebej veselil, 
saj se jima je pridružila hčerkina družinica z namenom, 
da bi tudi oni spoznali prelepo Slovenijo. Dva dni pred 
odhodom ga je doletela nesreča. Po štirih tednih 
zdravljenja v bolnišnici, v upanju, da bo okreval, se 
je stanje poslabšalo. Pepel telesa pokojnega Ivana so 
pripeljali v Avstralijo.

ZAHVALA V PREMIŠLJEVANJU
Na dan 29. septembra tega leta smo se za vedno 
poslovili od ustvarjalnega zemeljskega življenja mojega 
in vašega sopotnika IVA LEBERJA.
Naše prvo srečanje gre tja v januarski mesec 1972. leta. 
V takratnem domu Slovenskega društva Melbourne na 
Princess Street v Carltonu smo na sestankih modrovali, 
kako naj bi uspešno razveselili dobro, pošteno, delavno 
in živahno, zdravo slovensko družino v Avstraliji… Takrat 
je bilo potrebno vsako poslovno ali zabavno prireditev 
še usklajevati preko komunističnih uradov in vsi povojni 
prišleci vemo, da ni bilo lahko. Sedaj že pokojni, tedaj 
pridni delavci v slovenski družini: Elka Mesar/Peršič 
in Frank Sajovic ter Marjan Peršič so me kot takratno 
tajnico SDM naprosili, da pisno povabim na poslovno 
pomoč Iva Leberja in v marcu 1972 je na Moomba 
povorki in v Sir Dallas Brooks Hall pred tri tisoč 
glavo množico že nastopil Lojze Slak s Fanti s 
Praprotna. V sodelovanju s Slovensko izseljensko 
matico in konzularnim predstavništvom takratne 
Jugoslavije je ansambel Slak gostoval po vseh 
slovenskih središčih v Avstraliji. Sledili so mu 
Slovenski oktet, Ljubljanski oktet, ansambel 
Otavija Brajka, Šraufciger in Prekmurski 
ansambel, Simona in priljubljeni športniki Olimpije 
iz Ljubljane, košarkarji na invalidskih vozičkih in 
še in še… Zgradil se je slovenski dom Melbourne 
na gričku Research, postavljeni so bili novi 
slovenski domovi Jadran, Planica, pozneje Veseli 
lovci, medtem, ko sta stala dom Ivana Cankarja 
in slovenska cerkev svetih bratov Cirila in Metoda 
že v prej. 
Iz želja in nuje za sodelovanje med našo slovensko 
družino v Avstraliji je nastal Svet slovenskih 

organizacij Viktorije (SSOV)  in pozneje Slovenski 
narodni svet Viktorije (SNSV), slovenske radijske 
oddaje na radiu  SBS in 3 ZZZ, kakor tudi slovensko 
časopisje in revije, nogometne in balinarske, lovske, 
kulturne in molitvene skupine, glasbeni ansambli, pevski 
zbori ter igralske skupine, mladinski koncerti, društvo sv. 
Eme, predvsem pa dom matere Romane, naši slovenski 
izseljenski ustvarjalci, umetniki: pesniki, pisatelji, slikarji, 
znanstveniki in gospodarstveniki, …
Poleg osebnih premišljevanj je v dveh dneh in nočeh 
v bolnišnici prišlo do glasne misli zgoraj navedeni 
razgovor, ko mi je Ivo naročal ZAHVALO ZA VSE 
NAŠEMU NARODU DOBRO STORJENO na tem 
petem kontinentu in drugod.
Naj to velja iskreno tudi od mene, dragi rojaki.
                                  Helena Leber, Melbourne VIC

ŠTEFAN BATORI, rojen 27.12.1927 v Prekmurju, je 
umrl v noči od 26. na 27.08.2006 na svojem domu v 
Avondale Heights. V Avstralijo je prišel leta 1959 na ladji 
Aurelia. Živel je v Sydneyu in Canberri, preden je prišel 
v Melbourne. Obiskal sem ga v bolnišnici letos junija. 
Ima tri hčerke: Vero, Anko in Marico. Marica je našla 
očeta mrtvega. Pogrebne molitve so bile 31.08.2006 v 
kapeli pogrebnega zavoda Neville Brother’s v Sunshine. 
Pokopan je na pokopališču Keilor. V Sloveniji zapušča 
sestro Hermino in nečakinjo Majdo.
JOŽE ŠTURM, star 92 let, je umrl 27.09.2006 na 
domu v svoji hiši Bunyp VIC v Gippslandu, kjer so našli 
mrtvega. Rojen je bil v Senožečah. V Avstraliji je bil 
53 let in je živel bolj samotarsko življenje. Nikoli ni bil 
poročen. V Sydneyu je imel sestro Tončko, v Sloveniji 
ima brata Rudolfa.
Vse naše pokojne priporočamo Božjemu usmiljenju, 
sorodnikom pa sožalje v luči vere v Vstalega Gospoda.
                                                         p. Ciril
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V slovenskem domu Ivana Cankarja v Geelongu smo drugo nedeljo v oktobru, 8. 10. 2006, pripravili zanimivo in pestro 
razstavo cvetja. Razstavljalo je 15 ljubiteljev, moški in ženske, prva in druga generacija. Na razstavi je bilo veliko 

orhidej in menda vsi kaktusi iz te družine, poleg tega tudi mini drevesa – bonzai in še veliko drugega cvetja: rezano 
cvetje (v vazah), lončnice in posušene rože (herbarij) v okvirjih. Pogled na razstavljene rože je bil balzam za dušo in 

oči. Nihče ni bil razočaran, nasprotno, vsak je občudoval lepoto barv in rastlinja. Lep pozdrav vsem! 
                                                                                                                  Lidija Čušin, foto: Gusti Glavnik, Geelong VIC

RAZSTAVA CVETJA V GEELONGU

Na letošnji letni skupščini je vodilno mesto 
predsednika SDM prevzela mlada Julija Čampelj, 
delo, katero je že opravljala zadnjih osem mesecev 
skupno s Stankom Pencem, odkar je umrla Milena 
Brgoč. Julija je v Avstraliji rojeno dekle in se že vse 
iz otroških let, ko je redno prihajala s svojimi starši 
na elthamski grič, udejstvuje pri klubu. Že kot otrok 
je veliko nastopala na odru in nas presenečala s 
svojim lepim petjem in pogumnostjo, nato je kot 
mladenka pomagala vsepovsod, kjer se je pokazala 
potreba. Pred  leti se je pridružila upravnemu odboru 
in več let zvesto opravljala blagajniška dela. Iskrene 
čestitke, Julija, in veliko uspeha!
Ostali člani upravnega odbora so še: Stanko Penca 
- podpredsednik, Lily Conlon – tajnica ter odborniki: 
Alek Kodila, Jože in Danila Štolfa, Palma Ašenberger, 
Milka Kristan in Karel Fekonja.
                              Anica Markič, Melbourne VIC

LETNA SKUPŠČINA SLOVENSKEGA DRUŠTVA MELBOURNE 

Julie, čestitke - pravi Stanko Prosenak.

VAŠI DAROVI - Bog povrni!
ZA BERNARDOV SKLAD: $70: Peter in Ivica Krope. $60: Angela Schatter. $50: Tatjana Tee. $40: Emilija 
Kuzma, Štefanija Smole. $30: Alojz Semenič, E. Pupaher. $20: Anica Markič, N.N., Valerie Sedmak, Jože 
Kalc, Anton in Danica Šuštar, Franjo Majerič, Danilo in Sofi ja Šajn, Herman in Gizela Šarkan. $10: Frances 
Dejak, Marica Vogrinčič, Franc Gomizel, Marija Boelckey, Slavko Uršič. $8: Jože Simčič. $5: Branko 
Kresevič. Anka Brgoč, Marko Zitterschlager, Ivanka Kuzmanovič, Alojz Rus, Sofi ja Krojs. 
ZA LAČNE: $30: Alojz Gašperič. $20: Marija Boelckey. ZA MISIJONE: $20: Marta Ogrizek. 
ZA BOLNIŠNICO NANGOMA: $1000: N.N
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Škofi ja Wollongong ima vsako leto mašo narodov 
zadnjo nedeljo v avgustu. Vse katoliške narodnosti 
so povabljene, da sodelujejo pri tej maši, tako da je 
resnično maša narodov. Z organiziranjem je veliko dela, 
kar gre zahvala Rosanni Ganasin, ki je koordinator 
za pastoralno delo v škofi ji. Potrebno je, da imamo 
sestanek dva ali tri krat, da se razdeli in določi delo za 
vse skupine. Spored pa je ta: Sveta maša se začne s 
sprevodom zastav. Napovedovalec na kratko opiše 
vsako zastavo in kaj pomenijo barve ter grb na zastavi. 
Slovensko zastavo je tokrat nosil Frank Sirc. Med mašo 
sodeluje vsaka skupnost. Nekateri berejo prošnje v 
svojem jeziku, drugi pa, ki imajo pevske zbore, pojejo 
med mašo. Slovenski skupnosti je bilo dodeljeno branje 
drugega berila, ki ga je brala Blanka Košak. Po maši 

me je nekdo vprašal, zakaj se ni 
slišala slovenska pesem v cerkvi. 
Upam, da se bodo vsi tisti, ki so 
letos pogrešali slovensko pesem, 
pridružili cerkvenemu pevskemu 
zboru, tako da bo mogočno 
zadonela slovenska pesem pri maši 
narodov drugo leto. Največ vernikov 
je bilo iz Samoe in predstavili so 
svoj način sodelovanja pri maši, 
kar je bilo presenečenje za ostale 
vernike. Oni so tudi spletli vence in 
jih podarili vsem duhovnikom, ki so 
somaševali.
Po maši smo bili vsi povabljeni 

v dvorano pri St. Mary’s Star of the Sea College na 
koncert, prigrizek in ogled stojnic, kar so ga organizirale 
multikulturne skupine in tam predstavile svojo staro 
domovino. Slovenska stojnica je bila dobro obiskana 
in tudi precej pohval smo dobili, da je bilo pecivo 
imenitno in stojnica s slovenskimi predmeti in brošurami 
lepo urejena. Hvala Veleposlaništvu RS v Canberri 
in turistični agenciji Beyond Slovenia za podarjeno 
reklamo Slovenije in vsem, ki so podarili pecivo, da 
je slovenska stojnica lepo uspela. Hvala tudi vsem, 
ki so prišli pomagat, da je bila dvorana pripravljena 
za koncert in tudi tistim, ki so pomagali pospravit 
dvorano po koncertu. Naloga slovenske skupnosti 
je bila, da pripravi dvorano in po koncertu organizira 
čiščenje  dvorane. Dobili smo tudi posebno pohvalo od 
škofi jskega urada, da smo naše delo odlično opravili. 
Priloženih je tudi nekaj slik, da vidite, kako lepo je bilo.

Naj tudi omenim, da smo pri klubu 
Planica (Wollongong) imeli letni 
občni zbor 26. avgusta 2006. 
Velike spremembe ni bilo, dva 
odbornika sta odstopila, trije novi 
pa so se nam pridružili, tako, da 
imamo sedaj v odboru 12 članov. 
Predsednik je še vedno Ivan 
Rudolf, podpredsednica je Ema 
Mailow, blagajničarka Tereza 
Kropič, tajnica Margaret Hatežič, 
ostali odborniki pa so: Franc 
Tehovnik, Karlo Kerčmar, Marica 
Kerčmar, Andrew Žičkar, Frank 
Sirc, Vinko Kropič, Božo Biletič 
in Peter Stepančič (na fotografi ji 
levo). 
               Margaret Hatežič 
              Wollongong NSW

Maša narodov v katedrali St. Francis Xavier v Wollongongu

Pri slovenski stojnici: Margareth Hatežič, Hedvika 
Košak, Barica Brodnik, Olga Žičkar in Ivan Košak. 
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p. Darko Žnidaršič OFM
p. Valerijan Jenko OFM, OAM
ST. RAPHAEL SLOVENIAN MISSION
313 Merrylands Road, PO BOX 280
MERRYLANDS NSW 2160
Tel.: (02) 9637 7147 in (02) 9682 5478
Mobile: 0409 074 760; 0419 236 783 
Fax: (02) 9682 7692
E-mail: darko@pacifi c.net.au                                    
      valerian@pacifi c.net.au     Sydney

POMLADNI DNEVI so se začeli 
prijetno topli, bilo nam je že vroče, pa 
je mala maša (8.9.) »ne samo vprašala 
za suknjo«, ampak kar poskrbela zanjo. 
Štiri dni je pošteno namočilo naše kraje. 
Na Slomškovo nedeljo jo je zagodel 
brat veter. Drugače pa sonce sedaj kar 
vztraja.
Našo pomlad in prvi pomladni mesec 
smo okronali s SLOVENSKIM 
KONCERTOM. Sestajali smo se in 
načrtovali kar pridno, je pa še veliko 
negotovosti in si na trnih, ker je le prvo 
leto in prvi koncert zame, ki tole pišem. Prvi koraki 
in izkušnja so zdaj tukaj in bilo je nepozabno, 
res smo bili velika slovenska družina na našem 
koncertu in potem v nedeljo pri sv. maši. HVALA 
VSEM, KI SMO IN STE POPRIJELI: V kuhinji 2. 
delovna skupina, v dvorani, na odru, na dvorišču, 
v cerkvi in še kje!
RAFAELOVO IN ZAKONSKE JUBILEJE smo 
praznovali teden kasneje, v nedeljo, 8.10. 
Tokrat je za obed poskrbela 3. delovna skupina, 
tudi njim Bog povrni. JUBILEJE PRAZNUJEJO: 
Vinko in Marija Ovijač, 61 let, Aleksander in Albina 
Kuret, 50 let, Stanko in Marija Kolar, 45 let, Alojz 
in Zofi ja Hrast, 45 let, Štefan in Angela Trstenjak, 
45 let. V januarju sta praznovala biserno poroko 
Ivan in Slava Hozjan iz Newcastla. Čestitamo Vam 
in še drugim!
ZA OČETOVSKI DAN, 3.9., smo se tudi spomnili 
očetov in voščili, le otroke naše Slomškove šole, 
ki naj bi nastopili v programu ob koncu maše, 
smo pogrešali, meni, patru, pa nihče ni prišel 
povedat, da jih ne bo, ali da ne morejo. Škoda. 
Ko enkrat začnemo popuščati, ali pa so druge 
stvari važnejše, kot to, kar je – naše, gre rado 
navzdol. Da pa spet nismo bili čisto brez spomina, 
sem povabil otroke, ki so prišli v cerkev, da so se 

zahvalili in voščili svojim očetom, pa žene svojim 
možem ali tistim, ki so najbližji. – Za kosilo je 
poskrbela 1. delovna skupina.
MOLITVENA SKUPINA Srca Jezusovega je 
pripravila srečanje za bolnike in upokojence v 
četrtek, 7.9. Maševal in govoril je g. Vlado Bizjak, 
duhovni vodja in prefekt v Slomškovem dijaškem 
semenišču v Mariboru. G. Vlado, bogoslovec 
Sebastijan Kristovič in dr. Zdenka Zalokar – Divjak 
so najeli avto in naredili krog od nas v Melbourne, 
Adelaide, gor na sever do Darwina in Cairnsa 
in nazaj mimo Brisbana in Zlate Obale spet v 
Sydney. Zvečer 7.9. so šli domov.
ČEZ 14 DNI pa smo po četrtkovi maši spet 
praznovali in razrezali torto za 39. rojstni dan 
p. Darka. V NEDELJO pa so voščili otroci pri 
družinski maši ter Andrejka Andrejaš in Kristina 
Šuber. Voščilo je prebral ministrant Luke Bleesing. 
– Hvala vsem!
TONI ŠAJN je zadnji teden v avgustu prepleskal 
razred pri zakristiji. Barve je nabavil in vsa dela 
opravil za Božji lon. Bog mu povrni!

SV. MAŠE SO V MERRYLANDSU med tednom 
ob 7.00 zvečer, razen ob četrtkih, ko je dopoldne 
ob 10.30. V zimskih mesecih – junij, julij, avgust 

Na koncertu med odmorom. Prilika za kratek klepet.
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– so ob 6.00 zvečer. Poleg naših ljudi prihajajo tudi 
drugi. Zanimivo: ko sva ob koncu šmarnic oznanila 
spremembo, so me prišli nekateri od teh slednjih 
vprašat, zakaj ni sv. maša ob 7.00. Odgovoril sem 
jim, da imamo v zimskih mesecih uro prej. Čez tri 
mesece pa, ko sem oznanil spet sedmo uro, me 
pridejo isti ljudje (!) vprašat, zakaj ni sv. maša ob 
6.00. Nekaterim pa res ne ustrežeš! Dal sem jim 
vedeti, da sem tukaj šele prvo leto, potem bomo 
naredili kaj več. Res pa je, da je bil že prvi dan 
septembra prvi petek, dan je bil toplejši in že daljši, 
zvečer ob 7.00 pa lepa udeležba pri sv. maši in 
litanijah, bilo nas je 25 in v oktobru prav tako. V 
juliju in avgustu nas je bilo na oba prva petka 
malo, obakrat samo 10.
V MESECU OKTOBRU molimo rožni venec 
vsak četrtek, petek, soboto in nedeljo pred sv. 
mašo. Sveti oče Benedikt XVI. posebej naroča, 
naj molimo za mir v svetu. Tudi doma zmolimo 
na dan kakšno desetko. – Vsak četrtek ob 10.00 
je redno srečanje molitvene skupine, sv. maša je 
lepo obiskana, za marsikoga od nas, ki težje pride 
zvečer, ko je tema, pride zelo prav. 
VSAK PETEK je uro pred sv. mašo MOLITEV 
PRED NAJSVETEJŠIM. Nekaj naših molivcev je 
že pri nebeškem Očetu. Jezus pa vabi še nove 
molivce in naprej k molitvi. »Žetev je velika,...«
Pri sosednji prezbiterijanski cerkvi so že napisali 
na velikem oglasnem panoju ravno za nedeljo 
Dobrega Pastirja (7.5.): »Jezus, Dobri Pastir, 
pogreša marsikoga tukaj. Morda tudi Tebe?«
V NOVEMBRU bomo spet obhajali bogoslužje 
za naše rajne in obiskali grobove. Na prvo 
nedeljo v novembru (letos 5.11.) bo sv. maša na 
slovenskem delu pokopališča v Rookwoodu in 
molitve za rajne – ob 9.00 dopoldne. – Molitvene 
namene za rajne lahko že naročite, prav tako 
sv. maše. Po skoraj treh mesecih sva spet dva 
patra v Merrylandsu. Dar za sv. mašo je $20, za 
spomin $5. Lahko pa naročite spomine v nedeljo 
in opraviva sv. maše potem med tednom (v tem 
primeru je dar $20). Tako imajo urejeno v Kew: 
Spomini ob nedeljah so maše, opravljene med 
tednom. Sv. maše naročite lahko tudi za žive člane 
družin ali znance, pa za razne potrebe, za zdravje, 
za duhovne poklice, za srečno zadnjo uro, v dober 
namen idr. – Ko se udeležujemo pogrebov naših 
rojakov in sv. maš zanje, ne pozabimo na sv. maše 
za 7. in 30. dan, kot je navada pri nas v Sloveniji. 

Če se domači ne spomnijo, naj poskrbi kdo od 
sorodnikov in prijateljev ali nekdo iz našega 
občestva. Nekaj se vas je že odzvalo - naj zgledi 
vlečejo naprej!   

NAPOVEDNI KOLEDAR
FIGTREE – WOLLONGONG

Sv. maši sta vsako 2. in 4. nedeljo v mesecu ob 
5.00 popoldne.
V nedeljo, 12.11., praznujemo ŽEGNANJE in 
ZAHVALNO NEDELJO.
V decembru bo sv. maša na 2. adventno nedeljo, 
10.12., ob 5.00 popoldne. 
Na 4. adventno nedeljo, 24.12., pa je že sv. 
večer, zato bo takrat sv. maša ob 8.00 zvečer 
– zgodnja božična polnočnica. (Ob 5.00 popoldne 
ne bo sv. maše.).
Sv. maši bosta tudi na novo leto, 1.1.2007, in na 
nedeljo Gospodovega razglašenja, 7.1., obakrat 
ob 5.00 popoldne.

CANBERRA – GARRAN
Sv. maše so vsako 3. nedeljo v mesecu: 15.10., 
19.11. in 17.12. ob 6.00 zvečer. Sv. maša bo tudi 
na Božič, 25.12., ob 6.00 zvečer.
V četrtek, 9.11., bo pri Slavku in Mariji Godec, 
394 Budgen Avenue, Fadden, ACT spet 
srečanje Kolpingove družine in duhovna obnova. 
Začnemo ob 7.00 zvečer. Svoj obisk sporočite 
čimprej Slavku in Mariji, tel. 6291-7899, e-mail:
smgodec@bigpond.com 

QUEENSLAND – KRALJIČINA DEŽELA
P. Darko bo obiskal rojake od 28. do 31.10. Sv. 
maše bomo obhajali:
na Gold Coastu v soboto, 28.10., ob 7.30 
zvečer,
na Planinki - Cornubia v nedeljo, 29.10., ob 
10.30. Po sv. maši gremo v sprevodu h kapelici, 
kjer bomo molili za rajne. Vabljeni v čim večjem 
številu že k sv. maši.
Popoldne ob 5.00 bo sv. maša v Buderimu.

PERTH, WA
Fredu Pestotniku se zahvaljujemo za pozdrave 
iz Pertha. Sporočil je nov naslov slovenskega 
kluba: SLOVENIAN CLUB OF PERTH W.A. 
INC., 6/225 Beechboro Road, Embleton, WA 
6062. Prejšnje prostore kluba so morali žal 
prodati.
Letos je Božjo službo za tamkajšnje rojake opravil 
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župnik iz Pirana g. Zorko Bajc, ki je obiskal 
svojega strica v mesecu maju. S p. Darkom sta 
se dogovorila na željo rojakov. G. Zorko je bil 
zelo navdušen in bo v tem mesecu predstavil 
v Avditoriju v Portorožu fotografske posnetke iz 
Avstralije.
Do naslednjega obiska je še nekaj mesecev 
(velika noč je 8.4.). Ker letos - tudi zaradi bolezni 
p. Darka - nisva mogla obiskati vaše skupnosti, se 
lahko dogovorimo še za kakšen obisk, kakor bo 
mogoče in boste za to.
 
KRST: Thomas Janez DOBAJ, Rouse Hill, NSW, rojen 
20.5.2006. Oče Dominik Dobaj, mati Michelle, rojena 
Brcar. Botri: Augustin in Linda Gomez; Julie Brcar 
(sedaj v Nemčiji). Merrylands – Sv. Rafael, 24.9.2006.
POROKA: Aaron Scott NOLAN, sin Stevena in Erike, 
rojene Haider, in Amanda ANDREJAŠ, hči Jožeta in 
Andrejke, rojene Sodja. Priči sta bili Natalie Andrejaš in 
Trent Nolan. -  Oak Hill College Chapel, 16.9.2006.

Vesel 39. rojstni dan,  p. Darko!
Pri družinski maši v Merrylandsu smo 24. 
septembra 2006 proslavili tudi rojstni dan našega 
patra Darka. Skoraj eno leto je že, odkar se nam 
je pridružil p. Darko tukaj pri sv. Rafaelu. Verjetno 
je bilo tudi zanj to prvo leto po prihodu, tako kot 
za vse priseljence, čas največjih preizkušenj in 
težav. Boriti se je moral z domotožjem, jezikom, 

vožnjo po drugi strani ceste, seznanjanjem z 
novimi ljudmi, dolgimi potovanji, ki ga vodijo v 
Wollongong, Newcastle, Canberro, Brisbane 
in seveda tudi na vsakdanje kratke poti. Tudi 
zdravstveni problemi mu niso prizanesli. Imel je 
močno infekcijo v kolenu, zaradi katere je moral 
v bolnišnico v Westmead, vendar je vse težke 
trenutke premagal s pozitivnim odnosom, močno 
voljo in našo podporo z molitvijo in obiski. V 
molitvi in mislih so ga spremljali tudi njegov dragi: 
oče Alojz in sestra Janja z družino in sobratje 
ter prijatelji v Sloveniji. Vse težave je prenašal s 
potrpežljivostjo in vdanostjo. Njegova toplina in 
prisrčnost, njegova večna pripravljenost pomagati 
vsakemu, ki je bil pomoči potreben, vse to ga je 
kmalu približalo slovenski skupnosti v Sydneyu in 
drugod. Njegova vesela in topla narava je vidna 
v njegovem veselem petju pri maši in ob drugih 
priložnostih. Pater Valerijan mu je po očetovsko 
pomagal v tej prehodni dobi, ko je sprejemal 
zahtevno vlogo predstojnika našega verskega 
središča in našega dušnega pastirja.
Ob koncu angleške družinske maše so otroci 
Slomškove šole navdušeno zapeli “Happy 
Birthday”, mu poklonili šopek avstralskega cvetja 
ter mu zaželeli še mnogo zdravih in zadovoljnih let 
med nami.
                    Andrejka Andrejaš, Sydney NSW

 Čestitke patru Darku in Vilmi Kobal, ki sta na isti dan praznovala rojstni dan. 
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Prvi mesec letošnje koledarske in še ene naše 
pomladi smo okronali s slovenskim koncertom – že 
dvaintridesetič. Zares smo odmevali, saj smo recitirali, 
zaigrali, zapeli, zaplesali Gospodu v slavo, razvedrili 
drug drugega iz srca. Nastopilo je kar 28 skupin in 
posameznikov in bili smo pisana druščina od blizu in 
daleč: iz Melbourna, Adelaide, Canberre, Wollongonga, 
Zlate Obale, Brisbana ter seveda domači iz Sydneya in 
okolice. Veseli smo bili drug drugega in znova smo se 
počutili in dokazali, da smo velika slovenska družina.

1. Koncert smo začeli s slovensko in avstralsko 
himno, ki so jo zapeli domači mešani cerkveni zbor 
sv. Rafaela, moški pevski zbor Rožmarin pod Južnim 
soncem in pevski zbor iz Brisbana. »Žive naj vsi narodi, 
ki hrepene dočakat dan, da, koder sonce hodi, prepir iz 
sveta bo pregnan...« - »Australian all let us rejoice, for 
we are young and free...«
2. Napovedovalca Karl in Donna Lukežič sta 
pozdravila častne goste in se zahvalila sponzorjem 
letošnjega koncerta.
Častni gostje: p. Ciril A. Božič, misijonarka Marija 
Anžič, novi odpravnik poslov Veleposlaništva RS v 
Canberri g. Gregor Kozovinc, častni generalni konzul 
Republike Slovenije za NSW g. Alfred Brežnik, 
predsednik Slovenskega društva Sydney g. Robert 
Fisher, predsednik Kluba Panthers-Triglav g. Peter 
Krope, predsednik slovenskega društva Planica iz 
Wollongonga g. Ivan Rudolf, predsednik Avstralsko-
slovenske konference g. Cvetko Falež, predsednica 
Slovenskega društva Melbourne gdč. Julie Čampelj, 
predsednik Slovenskega društva Planica Melbourne g. 
Jože Rozman.
Opravičili so se: gospa Božena Forštnarič, tretja 
sekretarka Veleposlaništva Republike Slovenije; p. 
Janez Tretjak, gospa Karolina Antauer (SBS Radio), 
g. Ivo Klopčič, predsednik Slovenskega društva Tivoli 
v Newcastlu.
Sponzorji koncerta: Slovensko društvo Sydney, 
Slovensko versko središče 
sv. Rafaela Merrylands, Klub 
Panthers – Triglav, Royal 
Guardian Mortgage Corporation, 
Emona Instruments, HIS 
Electrics Pty. Ltd., Art of The 
Heart Jewellery & Floral Design, 
Ivan’s Kitchens, družina Konda.
3. Gospod Alfred Brežnik, 
častni generalni konzul Republike 
Slovenije za NSW, je predstavil 

novega odpravnika poslov Veleposlaništva Republike 
Slovenije v Canberri, g. Gregorja Kozovinca, ki je 
nasledil dosedanjega odpravnika poslov g. Bojana 
Bertonclja. Gospod Gregor Kozovinc je doma iz 
Celja in nas je v tem večeru prav prijazno nagovoril. 
Dobrodošlico smo mu izrekli z velikim aplavzom.
4. Ženski pevski zbor iz Brisbana je zapel pesem 
»Sem v Sydney je luštno priti«, ki jo je sestavila Anica 
Cuderman po napevu »Na planincah luštno biti«. 
Zapele so nam: Anica Cuderman, Albina Vah, Slavka 
Maver, Jožica Polak, Marička Judnič, Fanika Knap, 
Vlasta Burcul.
5. Cerkveni mešani pevski zbor Sv. Rafael je zapel 
pesmi »Slovenska dežela« in »Sonce čez hribček 
gre«. Zbor vodi Uroš Ergaver, na orgle in pianino igra 
Carmen Fuderanan, pojejo: Marija Kužnik, Milka Stanič, 
Štefka Slatinšek, Marija Ovijač, Zofi ja Brkovec, Lojzka 
Husarek, Olga Vatovec, Jerica Grželj, Jože Košorok, 
Jože Modrijančič, Rudi Jaksetič, Lojze Magajna, Lojze 
Husarek in Franc Daneu. Opravičeno odsoten je bil 
Mirko Lukežič.
6. Naslednja je nastopila Nataša Kukanja z recitalom: 
SEM (I AM). Njeni starši prihajajo iz Slovenije, ki jo je 
Nataša obiskala lani. Zanima se za slovenščino in bi se 
rada izpopolnila v njej.
7. Znana pesem se začenja: »Vsakdo mora imeti 
prijatelja...« Med prijatelji, sosedi ali znanci gotovo 
nekoga, s katerim za trenutek prideta skupaj, popijeta 
kavo ali kakšen kozarček vinca ali žganega. Domačinki 
Tončka Stariha in Anica Konda sta nas, kakor lani, 
tudi letos nasmejali s svojimi doživljaji in dovtipi, 
slovenska kava – »Barcaffe« pa je prijetno dišala in 
še prijetneje zdramila in premamila po popoldanskem 
počitku. (50:50 Comedy).
8. Otroci Slomškove šole v Merrylandsu so pod 
vodstvom učiteljice Olge Konda in pianistke Carmen 
Fuderanan zapeli pesem duhovnika Franca Juvana 
»Mi smo mladi, veseli kristjani«. Gospod Franc Juvan 
je župnik župnije Ljubljana – Šmartno ob Savi, znan 

glasbenik in pisec besedil, 
ustvaril je že več kot 200 pesmi 
– cerkvenih, mladinskih, za razne 
čase in praznike cerkvenega leta 
in tudi za veselo družbo se najde 
kakšna. – Našo Slomškovo šolo 
so zastopali: Nicholas in Olivia 
Kobal, Luke in Mitchell Bleesing, 
Nicholas in Dominic Mc Auley, 
Veronika Konda, Lauren in Kate 
Stariha, Tania, Kathryn in John 
Murray, Dejan in Mateja Lukežič, 
Noah Skubla, Luka Mesnik, 
Thomas Laznik.

»PRIJATELJI ZA VEDNO« - »FRIENDS FOR EVER«
32. SLOVENSKI - MLADINSKI KONCERT, SYDNEY-MERRYLANDS 

Umetnik Lojze Jerič
in diplomat Alfred Brežnik.
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9. Kraljičino deželo je prav tako zastopal podmladek: 
nastopili so brata James, 11, in Ryan Cuderman, 10 in 
sestra Mariah Cuderman, 14. James je recitiral molitev 
Tebe ljubim, Stvarnik moj. Mariah je zapela pesem Stoji 
učilna zidana, Ryan pa vasovalsko Okoli hišice so same 
rožice. Oba sta že stara znanca na naših koncertih.
10. Matthew Bratina iz Melbourna je star 11 let in je 
zapel »Regiment po cesti gre«. Rad pleše, igra in poje, 
sodeluje v narodnem otroškem zboru in pleše v folklorni 
skupini Iskra.
12. Za njim je nastopila njegova sestra Natalie Bratina 
z baletom in Forrest Gump Feather Theme. Na naših 
koncertih nastopa že vrsto let in tudi letos nas je 
navdušila.
13. Alojz Jerič je recitiral pesem »Soči« (To River Soča) 
pesnika Simona Gregorčiča. Letos obhajamo stoletnico 
smrti velikega pesnika, ki je s to pesmijo, kakor bi slutil, 
predvidel kasnejše žalostne dogodke. Soča in bistri nje 
izvir pa vedno spominjata, da začenjamo v življenju 
znova. Simon Gregorčič je bil duhovnik in je ravno 
med daritvijo svete maše dokončal daritev svojega 
zemeljskega življenja. Še ena njegova pesem se glasi: 
»Daritev bodi ti življenje celo! Oltar najlepši je – srca 
oltar!«
14. Mladinski zbor Južne zvezde poje vsako četrto 
nedeljo v mesecu pri družinski maši pri Sv. Rafaelu. V 
njem pojejo Perina in Rebecca Keen, Marjeti Mc Auley, 
Danica Grželj, Danica Šajn, Erika Frankin, Irenka Bell 
in Carmen Fuderanan. Predstavili so nam »Vanilla 
Supremes«.
15. Iz Adelaide je prišla Chantel Zupančič, ki jo tudi že 
poznamo z naših koncertov. Na fl avto je zaigrala skladbo 
Garotte (J. Gossec), potem pa v slovenščini povedala 
basen Muha in vol, ob kateri smo se nasmejali od srca. 
Hvala Ti, Chantel, in pozdravi Adelaide in rojake!
16. Fantje treh mest: Lenti Lenko, novopečeni ženin Rudi 
Črncec in Peter Grivic so nam zaigrali in zapeli skladbo 
ansambla Lojzeta Slaka En, 
dva, tri in skladbo ansambla 
Borisa Kovačiča Čez hrib in 
dol. Še eno Slakovo skladbo 
je zapela Vesna Poch, ki je 
prvič nastopila s slovenskim 
ansamblom domače glasbe: 
»Minili sta že leti dve...«
17. Člani Folklorne skupine 
Iskra so sklenili prvi del 
koncerta s prekmurskimi 
plesi, med katerimi je 
najzanimivejši ples Tkalečka, 
pri kateri fantje podajajo 
robce iz roke v roko pod 
dvignjenimi koleni in tako 
posnemajo tkanje. Folkloristi: 

Daniel Andreotti, Matthew in Mellissa Bratina, Luka Brne, 
Melissa in Michelle Fistrič, Amanda in Michelle Hervatin, 
Damian in Matthew Lavrič, Alexander, Damian, Natasha 
in Samanta Pišotek, Tanya Brown, Dion in Sasha Srkulj, 
Martin in Štefan Tegelj, Jessica in Shannon Trinnick 
ter Kristina Zec. Učiteljici sta Michelle Fistrič (gorenjski 
plesi) in Draga Gelt (prekmurski plesi). Za glasbo je 
poskrbel Lenti Lenko. 
ODMOR
II. del koncerta:
18. Drugi del smo odprli domači fantje: pevci zbora 
Rožmarin pod Južnim soncem.  Zapeli smo pesmi 
»Sinoči sem na vasi bil« in »To sladko, zlato vince«. 
V zboru pojejo: Franc Danev, Damijan Fortuna, Lojze 
Husarek, p. Darko Žnidaršič, Lojze Magajna, Jože Lah, 
Jože Modrijančič, Rudi Jaksetič, Karl Lukežič in dirigent 
Uroš Ergaver.
19. Iz Canberre so prišli med nas organistinja Brigita 
Bezjak, Simona Osolnik ter njena sestra Jožica 
Koštrica z otrokoma Simonom (10 let) in Matejo 
Koštrica (6 let). Brigita, Simona in Jožica so zapele 
venček pesmi: prekmursko »Sam se šetau,« koroško 
»Tam, kjer teče bistra Zila« in »Snočkajšnja noč«, 
Simon in Mateja pa »Na kmetiji je lepo« (Old Mc 
Donald Has a Farm), »Žabe« (The Frogs), »Sinička se 
je usedla gor na drobno vejico« in »Mamica je kakor 
zarja«. Simon in Mateja pridno ministrirata pri sv. mašah 
v Canberri – Garranu in sta prvič nastopala na našem 
koncertu. Simon se tudi uči igrati na harmoniko, klavir in 
rad prisede k Brigiti za orgle po sv. maši v Garranu, da 
se še kaj naučita.
20. Luke Bleesing, 12 let, naš ministrant v Merrylandsu, 
učenec Slomškove šole, dejaven v športu in drugih 
področjih, je nastopal že lani na našem koncertu. Letos 
je recitiral molitev v slovenščini »O Jezus, blagoslovi 
me« in v angleščini »Jesus be my friend and guide«. 
Lep spomin in opomin za nas vse, da se znamo sredi 

dela in vrveža ustaviti in 
podariti trenutek Jezusu, 
Gospodu in prijatelju. – Hvala 
ti, Luke!
21. Alojz Jerič in Andrew 
Fistrič sta doživeto zaigrala 
skeč »Brat v Avstraliji« in nas 
dodobra nasmejala.
22. Martin Tegelj, tudi iz 
Melbourna, je zaigral na 
pianinu skladbe »Sehr 
Langsam«, »Racht Abier 

Dobra soseda svetega 
Rafaela, Gizela in Herman 

Šarkan.
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Leicht« in Preludium skladatelja Frederica Chopina. 
Martin postaja pravi mojster.
23. Novoporočenca Tanja in Rudi Črncec ter Tanjin 
brat James Andrejaš so prav tako že naši stari 
znanci na koncertih. Predstavili so nam »Love 
Serenade« (The Waifs). Kako lepo je odmevala pesem 
mladoporočencev.
24. Veronika Konda je na fl avto zaigrala »Amazing 
Grace«, spremljal jo je stric Martin Konda na pianinu. 
Veronika igra fl avto dve leti, igra tudi v šolskem orkestru 
v St. Ambrose Primary School v Concordu, ob nedeljah 
pa sodeluje kot ministrantka pri našem Sv. Rafaelu. Na 
slovenskem koncertu je na tukajšnjem odru nastopila 
drugič, lani tudi v Melbournu.
25. Tončka Stariha je spet nastopila kot Jake The Peg 
– našemljena v možakarja s tremi nogami in skladbo 
»I am Jack the Peg with my special leg...«. Neverjetna 
Tončka!
26. Melissa Fistrič je zapela pesem Sarah Mc 
Lachlan »Angel«. Melissa je nastopala že na večih 
naših koncertih in prireditvah v zadnjih desetih letih. 
V prostem času se rada ukvarja z glasbo, atletiko in 
odbojko in se uči francoščino. Njeni nastopi so vedno 
sproščeni in dovršeni.
27. Carol Hunter, Draga Gelt, Andrew Fistrič in 
Alojz Jerič so uprizorili skeč »Gospodinji sanjata« – 
»Housewives Dreaming«. Carol in Draga sta dovršeno 
zaplesali venček avstralskih valčkov in Avstralski tango. 
Carol je plesna učiteljica in z Drago sta skoraj plavali po 
plesišču v spretnosti duha in gibov.
28. Moški kvartet Lipa: Mirko Godec, Štefan Šernek 
st., Štefan Trstenjak, Alojz Kmetič in harmonikar 
Rudi Črnčec so zaigrali in zapeli: »Po jezeru bliz’ 
Triglava«, »Pod klančkom sva se srečala«, »V dolini tihi 
je vasica mala« in »Ta sosedov Francelj«. Pevci so že 
pred desetletji prepevali v moškem pevskem zboru, ki 
ga je vodil pokojni tukajšnji organist in pevovodja Ludvik 
Klakočer in v pevskem zboru Slovenskega društva 
Sydney, ki ga je vodil Jože Urbas in Štefan Šernek. Na 
povabilo p. Darka so se znova zbrali, povadili in okrepili 
zasedbo domačih skupin na koncertu.
29. Skupina Rdeči cvet: Helena Trinnick, Anna 
Tegelj in harmonikar Lenti Lenko so nastopali že na 
prvem mladinskem koncertu in na naslednjih koncertih 
do danes. Zaigrali in  zapeli so:  »Eno rožco ljubim« in 
»Siva pot«. Poslušali bi jih še kar naprej, je povedalo 
občinstvo z aplavzom.
30. P. Darko Žnidaršič, novi predstojnik in voditelj 
Slovenskega verskega središča sv. Rafaela, je podelil 
priznanja nastopajočim in se zahvalil organizatorjem 
in sodelujočim. »Prvi koncert je zame, prvo leto, veliko 
negotovosti, vendar, smemo reči, da smo drug drugemu 
sporočali: NISI SAM. Tako spoznavamo drug drugega, 
gradimo skupnost, družino in družbo. Tako postajamo 

prijatelji - in prijatelji za vedno. Ko se ne videvamo 
ali več ne vidimo, ostajajo hvaležni spomini, molitev, 
pesem, zgled, ki ga nadaljujemo.«
31. Koncert smo sklenili z gorenjskimi plesi, ki so jih 
zaplesali člani Folklorne skupine Iskra iz Melbourna. 
Deset parov v razkošju gorenjskih narodnih noš in 
v lepoti plesnih gibov. Hvala vam, mladi plesalci iz 
Melbourna!

Po skoraj peturnem koncertu se je prilegla večerja, 
pa seveda kozarček, druženje, pesem, smeh, klepet. 
Druga delovna skupina je opravila veliko delo, pripravila 
večerjo in v nedeljo samopostrežno kosilo, možje so 
poskrbeli za dobro kapljico. Za veselo razpoloženje, 
glasbo in ples so poskrbeli Fantje treh mest: Lenti 
Lenko iz Melbourna, Peter Grivic iz Wollongonga in 
Rudi Črnčec iz Sydneya. Vem, da so čutili, da smo jim 
iz srca hvaležni.

Za dobrodošlico našim prijateljem iz Melbourna 
so poskrbeli: Klara Brcar, p. Valerijan Jenko in p. 
Darko Žnidaršič, Sonja Fisher, za večerjo Irenka 
Bell, Andrejka Andrejaš, Vesna Poch. Kasneje se je 
pridružil še Igor Poch.
Za osvetlitev so skrbeli Matthew Košorok, Danilo 
Šuber in Walter Šuber.
Za ozvočenje Franci Mramor, Andrej Konda in Martin 
Konda.
Za tehnično organizacijo: Marjeti Mc Auley, Olga Konda, 
p. Darko Žnidaršič, Marija Anžič.
Vstopnice sta prodajali: Klara Brcar, Martha 
Magajna.
Organizacija skupine iz Melbourna: Lidija Bratina.

Na rožnovensko in Frančiškovo nedeljo smo obhajali 
skupno sv. mašo v naši cerkvi sv. Rafaela, somaševali 
smo patri Darko, Ciril in Valerijan. Jaz, p. Darko, ki 
sem vodil bogoslužje, sem v homiliji izpostavil sv. 
Frančiška kot tistega, ki je mladim blizu v pridnosti 
in razposajenosti, v pesmi in veselju, pri igri. Išče in 
najde, obenem pa vztrajno zaupa Gospodu, ki deluje. 
Po skupnem kosilu smo si obljubili, da se spet vidimo. 
Po rednem zaporedju bi moral biti koncert v letu 2007 
v Adelaidi. 
Obljubili smo si prijateljstvo za vedno! Želimo si, da bi 
res držalo, saj, kot pravi pisatelj Malega princa Antoine 
de Saint Exupery: »Oddaljenosti ne določa daljava.«

Naj sklenem članek z mislijo, ki jo rad reče triglavski 
župnik – moj dober prijatelj od otroških let pa do danes 
– g. France Urbanija: »Bog lonaj, k’ smo pr’jat’lji!« Hvala 
vam in Bog živi!                           
                                           p. Darko Žnidaršič



22   misli | oktober - november 2006

Spoštovani naši frančiškanski očetje, p. Valerijan, p. Ciril 
in p. Darko, misijonarka Marija, predstavniki slovenskih 
organizacij, vsi nastopajoči, gostje iz Slovenije in drugih 
mest Avstralije. 
Prav posebno bi pa ob tej priliki želel pozdraviti in 
zaželeti dobrodošlico gospodu Gregorju Kozovincu, 
novemu odpravniku poslov slovenskega veleposlaništva 
v Canberri. Gospod Kozovinc zamenjuje g. Bojana 
Bertonclja, kateremu se je iztekel štiriletni rok 
službovanja in se je vrnil na novo službeno mesto v 
Slovenijo. Gospod Kozovinc je bil nazadnje zaposlen 
v kabinetu ministra za zunanje zadeve, pred tem pa 
štiri leta na veleposlaništvu RS v Ottawi v Kanadi. V 
Avstralijo je prišel zaenkrat kar sam, vendar se mu bo 
sredi decembra pridružila soproga Vlasta, osemletni 
sin Luka in pa štiriletna hči Zala. Želimo mu in seveda 
družini dobro počutje med nami.
Najprej bi se želel zahvaliti patru Darku in ostalim 
organizatorjem za povabilo za udeležbo in, da na 
kratko spregovorim na tem našem že 32. slovenskem 
mladinskem koncertu - tokrat tukaj v Merrylandsu. 
Žal se lanskega koncerta v Melbournu nisem utegnil 
udeležiti, spomnim se pa koncerta pred tem v Adelaidi, 
ko me je pater Janez vprašal, da bi moj nagovor zaradi 
mlajših članov naše skupnosti bil v angleščini. Zato tudi 
danes nekaj besed v angleščini. 
It is indeed a great pleasure and honour to address this 
Slovenian largest annual cultural event in Australia – 
The Slovenian Youth Concert, 32nd in succession.  This 
year’s slogan is “PRIJATELJI ZA VEDNO – FRIENDS 
FOR EVER” - how appropriate for the present time in 
our own multiethnic Australia, as well as the rest of 
the world, where the divisiveness and hatred are so 
common.

You, the Australian – Slovenian youth, mostly of the 
second and third generation, are to be congratulated 
for your enormous efforts, persistence, determination 
and many sacrifi ces to stage this cultural event on the 
annual basis, thus making sure that our cultural heritage 
will be sustained for future generations. All this would 
not be possible without your deep love and affection for 
all that is Slovenian, instilled into your hearts by your 
parents and grandparents.  And we must not forget the 
infl uence of our Franciscan fathers – Father Valerian 
Jenko, Father Janez Tretjak, Father Ciril Božič and 
Father Darko Žnidaršič, and many others that preceded 
them. Without them and without their guidance, as well 
as their total dedication to serve our community in a true 
Christian spirit, we would not have churches, no halls, 
no cultural centres, no Slomškova šola and no concert 
today. So, we thank you our dear Fathers from bottom 
of our hearts for all you have done and continue doing 
for our community.
Many in our community are saddened by the fact 
that the numbers of young performers, particularly 
Slovenian spoken, are dwindling from year to year. I 
do not see in this a tragedy. Contrary, I see in this an 
exemplary community, which demonstrates its real 
intention by being a migrant, i.e. – fi rst and foremost 
being an Australian. However, this doesn’t mean that 
we must forget our heritage our roots and our culture. 
We must continue to cherish our culture, which like 
many other ethnic groups’, is infl uencing, contributing to 
and is part of the unique Australian culture. 
With these few word I‘ll conclude. My sincere 
congratulations again to all involved. We are proud of 
you all. God bless and thank you for listening.

Australian – Slovenian Concert
Speech by Alfred Brežnik

Med odmorom koncerta. Mladi glasbeniki na koru.



Folklorna skupina Iskra v 
prekmurskih narodnih nošah.

Ob poslušanju slovenske in avstralske himne na koncertu.

Tončka Stariha.

Brisbanski pevski zbor. 

Alexander Pišotek.



Carol Hunter in Draga Gelt.

Folklorna skupina Iskra.

Veronika Konda Luke Bleesing Mariah Cuderman

Nataša Kukanja Anna Tegelj in Helena Trinnick.

Natalie Bratina

Karl in Donna Lukežič.

Alexander Pišotek
 in Mathew Bratina.

James in Ryan Cuderman.




