MAJ - JUNIJ 2012

PRINT POST APPROVED PP318852/00020

Misli

LETO - YEAR 61
ŠTEVILKA - NUMBER 3

misli | maj - junij 2012

Thoughts
http://www.glasslovenije.com.au

1

2

misli | maj - junij 2012

Jubileji - mejniki
»Jubileji so v življenju posameznika,
skupnosti, župnijskega občestva, društva ali
kakršnekoli organizacije - važni mejniki.
Tudi zakonci praznujejo svoje pomembne
obletnice poroke - jubileje. To so znamenja
zvestobe in služenja Bogu v zakramentu svetega zakona. Duhovniki, redovniki in redovnice
tudi slavijo svoje jubileje kot znamenja zvestobe
v njihovem poklicu. Vsak življenjski ali poklicni
jubilej pa nas vabi k zahvali Bogu za opravljena
dela in doživetja. Saj brez Božje pomoči ne moremo nič dobrega storiti in ne vztrajati, zato gre
zasluga Bogu po besedah psalmista: »Ne nam,
Gospod, ne nam, ampak svojemu imenu daj čast!«
Tudi papež proglasi vsako petindvajseto leto za
jubilejno leto, v katerem so razpisani posebni
odpustki …«
Tako je zapisal pred več kot desetimi leti pater
Valerijan Jenko, ob praznovanju zlatega jubileja
delovanja slovenskih frančiškanov v Avstraliji in
potem svoje zlate maše. Sedaj se je izpisala številka 60, kar pomeni biserni jubilej: 60 let delovanja slovenskih frančiškanov, kar smo praznovali lani skupaj s provincialnim ministrom
patrom Stanetom Zoretom in sedaj v maju 2012
biserni duhovniški jubilej patra Valerijana.
V njegovem Merrylandsu so mu pripravili veličastno praznovanje v nedeljo, 20. maja 2012. Pater
Valerijan je bil posvečen v duhovnika 18. maja
1952 v Chicagu in pel svojo novo mašo 25. maja
1952 na ameriških Brezjah v Lemontu, Illinois,
ZDA. Prvo nedeljo v juniju, na praznik Svete Trojice, 3. junija 2012, je biseromašnik obhajal svoj
jubilej skupaj z občestvom pri svetih bratih Cirilu
in Metodu v Melbournu, kjer je bilo tudi veličastno.
V teh Mislih boste lahko veliko brali in si ogledali
utrip slavja na mnogih fotograﬁjah. Florjan Auser,
direktor Slovenian Media House iz Sydneya in član
Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu in tujini,
ki je pripravil celostno podobo praznovanja in razstavo o biseromašniku, je za te Misli pripravil dvajset strani posebne priloge in bo patra Valerijana
tudi spremljal v Slovenijo, kjer bo v domači župnijski cerkvi sv. Frančiška v Šiški pater Valerijan med
svojimi domačimi obhajal svoj biseromašni jubilej v
nedeljo, 24. junija 2012.
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Prav v času praznovanj patra Valerijana je v Londonu praznovala svoj biserni jubilej služenja kraljica
Elizabeta II. Pravijo, da po letu 1612 še ni bilo tako
veličastnega praznovanja na reki Temzi in ob njej.
Biserni jubilej so v začetku tega leta praznovale
tudi naše Misli in v maju katoliški tednik Družina
v Sloveniji.
In ker smo že pri jubilejih: Papež Benedikt XVI.
je v maju dopolnil 85 let. Visoke jubileje smo
praznovali tudi po naših skupnostih: Naš rojak je
letos v Melbournu dočakal sto let, prav tako imamo
v našem Domu matere Romane sto let staro gospo;
sto let je dopolnila Slovenka v Queenslandu – vse
te smo predstavili v Mislih, marec – april 2012; 90
let življenja jih je dopolnilo že tudi kar nekaj, nekatere pa to čaka v letošnjem letu, 85 in 80-letnikov
ter 75 in 70-letnikov pa je seveda precej v naših
slovenskih skupnostih širom Avstralije. Vsem, ki ste
ali boste letos praznovali svoje pomembne jubileje,
iskrene čestitke! Vendar ne pozabimo, da je vsak
dan življenja pomemben in dragocen Božji dar!
Čestitke tudi članom Slovenskega društva
Sydney ob jubileju 55 let delovanja ter članom
Kluba Triglav v Sydneyu za 40. obletnico.
Pol tisočletja - 500 let - pa je minilo od prikazanja Matere Božje v Strunjanu in letošnje šmarnice v maju so bile posvečene temu velikemu
jubileju. Pater Niko Žvokelj, ki je sedaj župnik v tej
romarski cerkvi, je s sodelavci pripravil velika praznovanja, ki bodo dosegla vrh v vigiliji in na praznik
Marijinega vnebovzetja v sredo, 15. avgusta 2012.
Tisti, ki boste letos obiskali Slovenijo, poromajte
tudi k strunjanski Materi Božji in tudi pater Niko, kot
nekdanji Avstralec, Vas bo vesel.
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Slovenijo bo letos julija obiskal nadškof Melbourna dr.
Denis J. Hart DD, ki je bil letos 4. maja v Sydneyu izvoljen za predsednika Avstralske škofovske konference
(Australian Catholic Bishops Conference – ACBC). V petek,
6. julija 2012, bo zvečer ob 7. uri maševal v naši frančiškanski cerkvi Marijinega oznanjenja v Ljubljani na Tromostovju.
V soboto bo poromal na Brezje in Bled ter popoldne obiskal
Dolenjsko. V nedeljo, 8. julija, bo ob 10. uri maševal skupaj s
škofom Metodom Pirihom na Sveti Gori pri Gorici.
Pridružila se jima bova p. Valerijan in p. Ciril. Rojaki, ki boste
na dopustu v domovini, povabljeni na Sveto Goro!

Year of Grace – Leto milosti
Preidimo sedaj od jubilejev še na sedanjost, na dani
trenutek, na dan, teden, mesec in leto, v katerem živimo.
Na letošnji binkoštni praznik, 27. maja 2012, je celotna
katoliška Cerkev v Avstraliji pričela na željo in pobudo
naših škofov LETO MILOSTI – YEAR OF GRACE. Naši
škofje so razmišljali, kako bi se čim bolj približali življenju
Jezusa Kristusa v molitvi in v svojih dnevnih aktivnostih ter
kako bi k temu povabili celotno katoliško Cerkev v Avstraliji.
Leto milosti, ki so ga razglasili naši škofje, ima svoj temelj
v apostolskem pismu blaženega papeža Janeza Pavla II.
»Novo millennio inneunte« (Ob začetku novega tisočletja), ki
nas vabi, da »razmišljamo o Kristusovem obličju« in ob njem
začnemo znova.
Leto milosti je klic za obogatitev in poglobitev duhovnega
življenja posameznikov, družin, župnij, skupnosti in skupin
znotraj celotne Cerkve v Avstraliji.
Leto milosti je čudovita priložnost za priznanje in klicanje milosti v našem življenju, ki se lahko prične s preprostim vprašanjem: Kje je Jezus v mojem življenju? In ko začenjamo
ponovno globlje odkrivati Jezusovo obličje, spoznavamo, da
je v našem življenju vse milost. Leto milosti se bo poglabljalo
z molitvijo, branjem in premišljevanjem Svetega Pisma, z
obhajanjem evharistije – svete maše, priznanjem krivde in
poboljšanjem ter z odprtostjo Božjemu Duhu.
Veliko pobud nam bodo skozi vse leto dajali naši škofje in
škoﬁjske službe za evangelizacijo. Lahko obiščete internetno stran:
www.cam.org.au/evangelisation
ali: www.yearofgrace.catholic.org.au
Prijetne in tople zimske urice Vam želim tudi ob prebiranju
teh Misli. Mir in dobro. Bog živi!
p. Ciril
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IZPOD TRIGLAVA
Tone Gorjup

ŠKOF BIZJAK NOVI KOPRSKI ORDINARIJ.
Papež Benedikt XVI. je 26. maja 2012 sprejel odstop
dosedanjega koprskega škofa Metoda Piriha, ki je
lani dopolnil petinsedemdeset let in za njegovega
naslednika imenoval škofa Jurija Bizjaka, ki je bil
od leta 2000 pomožni škof v tej škoﬁji. Škof Metod
Pirih, ki odhaja v pokoj po sedemindvajsetih letih
škofovske službe in petindvajsetih letih vodenja
koprske škoﬁje, je o svojem nasledniku dejal: „Škof
Jurij je že dvanajst let pomožni škof. Dobro pozna
razmere in potrebe v škoﬁji ... je blag, dobrohoten
in plemenit človek, ki zna navdušiti...“ Novi koprski
škof Jurij Bizjak je ob imenovanju izrekel zahvalo
Bogu, zatem papežu za očetovsko zaupanje, ki mu
ga je z imenovanjem izkazal in mu zagotovil „možato
zvestobo v življenju in sinovsko predanost v službi“.
Hvaležen je tudi apostolskemu nunciju, svojemu
predhodniku škofu Metodu in vsem vernikom, ki ga
spremljajo z molitvijo. Ob tem je spomnil še na svoje
škofovsko geslo, ki ga bo ohranil tudi v novi službi:
„Pogum, vse ljudstvo v deželi! Na delo! Zakaj jaz
sem z vami, govori Gospod ...“ Novi koprski škof
Jurij Bizjak bo slovesno umeščen v soboto, 23.
junija 2012, v stolni cerkvi v Kopru.
Dopis urednika: Pater Ciril je po telefonu čestital
novemu koprskemu ordinariju msgr. dr. Juriju
Bizjaku ter mu naročil tudi hvaležne pozdrave za
škofa msgr. mag. Metoda Piriha, ki je v maju obhajal
27. obletnico škofovskega posvečenja in je bil
dvakrat na obisku med rojaki v Avstraliji – leta 1991
in leta 2008. Tudi škofu Juriju je že povedal, da ga
bodo še posebej njegovi Primorci, ki jih je v Avstraliji
zelo veliko, izredno veseli, če jih bo obiskal, kakor
seveda tudi ostali slovenski rojaki.
BARAGA KORAK BLIŽJE OLTARJU. Papež
Benedikt XVI. je 10. maja 2012 odobril odlok o
priznanju herojskih kreposti božjemu služabniku
Frideriku Ireneju Baragi. S tem je odprta pot za
njegovo beatiﬁkacijo. Na isti stopnji je bil na primer
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pred dvema letoma postopek za beatiﬁkacijo škofa
Gnidovca. Slomškov sodobnik Friderik Baraga se je
rodil 29. junija 1797 na graščini Mala vas pri Dobrniču.
Leta 1830 je odšel v misijone med severnoameriške
Indijance. Poleg oznanjevanja evangelija jih je učil
brati, pisati in obdelovati zemljo. Leta 1853 je postal
škof v Marquettu in tam 19. januarja 1868 tudi umrl.
Zaradi zglednega in strogega življenja so ga mnogi
spoštovali in se mu po smrti začeli priporočati v
raznih potrebah. Za njegovo beatiﬁkacijo so se že
med obema vojnama zavzeli slovenski frančiškani v
Združenih državah Amerike in v ta namen ustanovili
Baragovo zvezo, uradni škoﬁjski postopek za
razglasitev za blaženega pa se je začel leta 1952.
TAIZEJSKO SREČANJE V LJUBLJANI. Med
prvomajskimi prazniki je v slovenski prestolnici
potekalo mednarodno srečanje mladih pod geslom
„Odločitev za zaupanje“, ki ga je pripravila Skupnost
katoliške mladine v sodelovanju z brati iz Taizeja.
Na štiridnevnem shodu je sodelovalo nad tisoč
mladih iz več kot dvajsetih držav. Mlade so gostile
ljubljanske župnije, zvečer so se srečevali pri skupni
molitvi v cerkvi Sv. Jožefa na Poljanah, sklepno
srečanje pa je bilo v stolni cerkvi. Brat Alois - po
smrti brata Rogerja je prevzel vodenje ekumenske
skupnosti, ki deluje v mali francoski vasici Taizé - je
sodeloval tudi na prvem srečanju mladih v Ljubljani,
maja 1987. Kot je dejal, so imeli takrat drugačne
skrbi in upe, vir njihovega zaupanja pa ostaja isti Jezus Kristus. Tokrat je mladim govoril o zaupanju
v Boga, ki v sodobnem, hitro spreminjajočem se
svetu lahko postane izvir življenja. Kot je dejal, je v
času, ko se naša družba izjemno hitro spreminja in
se sooča z negotovostjo in ekonomskimi težavami,
ključno, da spoznamo, da materialne dobrine,
čeprav pomembne, niso edino merilo človeka.
SPRAVNI VEČER V STRUNJANU. V župniji
Marijinega prikazanja v Strunjanu so na praznik
Gospodovega vnebohoda pripravili spravni večer
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z naslovom Pod križem: „Oče, odpusti jim, saj
ne vedo kaj delajo!“Z njim so se p. Niko Žvokelj
in domači verniki odzvali na drug zažig križa na
vrhu strunjanskega klifa, ki so ga ribiči in mornarji
po zaobljubi prvič postavili že leta 1600, da bi
jih varoval na morju. Pred letošnjo 500-letnico
Marijinega prikazanja pa so ga lani obnovili. V imenu
„umetniške svobode“ ga je v začetku maja tako kot
prvič zažgal nek primorski kulturnik. Spravni večer
se je začel z molitveno uro v nabito polni romarski
cerkvi. Sledila je maša, ki jo je daroval koprski škof
Metod Pirih. V nagovoru je dejal, da se povzročitelji
zažiga strunjanskega križa ne morejo izgovarjati,
„da nas niso želeli žaliti, ko smo jim že pred desetimi
leti jasno povedali, da nas to dejanje žali. Ni prav,
da požigalci križa s sovražnimi dejanji do kristjanov
sebi ustvarjajo publiciteto. Nikoli ne smeš svoje
sreče graditi na nesreči drugih. Vsako sovražno
dejanje v družbi, tudi zažig križa, ne prispeva k
sožitju med različnimi skupinami ljudi, ki žive na
Obali...“. Sledil je prikaz Zgodbe o stvarjenju, grehu
in odrešenju na ploščadi pred cerkvijo. Sklepni del
spravnega večera je bila procesija z lučkami do
strunjanskega križa, ki je potekala v tihoti. Pri križu
je škof zmolil krajšo molitev, vsi drugi so mu tiho
sledili in na koncu kraj zapustili v tišini in zbranosti.
Na zažig strunjanskega križa so se sicer odzvali
v komisiji Pravičnost in mir, v Združenji katoliških
laikov Tudi piranski župan nasprotuje uničevanju in
skrunitvi verskega znamenja v umetniške namene.
Križ sicer stoji v Krajinskem parku Strunjan, kjer je
med drugim prepovedano zažiganje in kurjenje.
PRVI MESECI JANŠEVE VLADE. Sredi maja
je minilo sto dni, odkar je mandat začela deseta
vlada v samostojni Sloveniji. Ekipi Janeza Janše
je v tem času uspelo zmanjšati število ministrskih
mest, pripravila je rebalans proračuna in varčevalne
ukrepe, kar je potrdila tudi večina sindikatov;
pripadajoča zakona so podprli tudi v državnem zboru.
Dosegla je dogovor o prekinitvi stavke v javnem
sektorju, vendar pa sta oba policijska sindikata
začela stavko stopnjevati in z zbranimi podpisi v
državni zbor vložila pobudo za referendum. S tem
bi bila lahko izničena vsa dosedanja prizadevanja,
posledice pa bi bile za državo katastrofalne. Ne
glede na vse to je Janez Janša med drugim dejal:
»Če že govorimo o uspehu, potem je verjetno, če
bo tako obstalo in ne bo rušenja paketa zakonov z
raznimi proceduralnimi zapleti, daleč največji uspeh
za državo v tem času nekakšen premik v miselnosti
in spoznanju, da je nekaj potrebno storiti.“ Slovenijo
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so na realna tla postavila nekatera dejstva, kot
so visoka brezposelnost, znižanje bonitetnih
ocen mednarodnih ﬁnančnih ustanov, vse dražje
zadolževanje pa tudi skoraj dvajset odstotna razlika
med pričakovanimi prihodki in porabo iz državne
blagajne v proračunu, ki ga je sedanja vlada
podedovala od prejšnje.
STAVKA JAVNEGA SEKTORJA. Razprava o
rebalansu proračuna in zakonu o uravnoteženju
javnih ﬁnanc ni potekala gladko. Največ težav je
bilo pri slednjem, saj prinaša varčevalne ukrepe
na številnih področjih in ob tem posega v štirideset
zakonskih ureditev. Med drugim zakon posega tudi v
plače in druge prejemke javnih uslužbencev oziroma
vseh tistih, ki dobivajo denar iz državne blagajne
od šolarjev do upokojencev. Dogovor na primer
predvideva, da se bodo plače z junijem znižale za
osem odstotkov, hkrati pa se bodo odpravila plačna
nesorazmerja. Varčevalnim ukrepom so nasprotovali
v opozicijskih strankah, najbolj glasni pa so bili
sindikati, medtem pa so delodajalci opozarjali, da
je vlada še premalo varčevalno naravnana. Čeprav
so pogajanja še potekala, so sindikati javnega
sektorja za 18. april napovedali splošno stavko in
jo tudi izvedli. V njej je po ocenah sindikalne strani
sodelovalo sto tisoč javnih uslužbencev. Najbolj so
jo občutili starši, saj so bile zaprte šole in vrtci, zato
so mnogi vzeli dopust. Delno so jo občutili tudi tisti,
ki so bili naročeni za zdravniške preglede. Sindikat
so po njej ocenili, da je bila uspešna, mnogi pa so
še zdaj prepričani, da stavka ni rešila ničesar. Temu
so pritrdili tudi gospodarstveniki. Nekdanji prvi mož
Luke Koper Bruno Korelič je na primer dejal, da so
razmere v gospodarstvu in družbi resne. Realni
sektor že čuti večino posledic, javni sektor pa skoraj
nobene. Tudi v javnem sektorju bodo morali spoznati,
da tako ne gre. Po njegovem mnenju vlada Janeza
Janše v tem primeru deluje verodostojno. Dodal je,
da ni privrženec politične opcije, ki je na oblasti, a v
tem primeru ima po njegovem mnenju prav. Lastnik
Alpine Matjaž Lenassi pa meni, da v stavki ni bilo
zmagovalcev niti poražencev. Načrtovane ukrepe je
bilo preprosto treba sprejeti. Lenassi pravi, da se
sindikati tega očitno še ne zavedajo, vendar bodo
to morali spoznati.
KAKO SO GRADILI DRŽAVO. Pri Mohorjevi družbi
v Celovcu je ob 22. obletnici prve demokratično
izvoljene slovenske vlade izšla knjiga zgodovinarke
in novinarke Rosvite Pesek „Osamosvojitvena
vlada“ s podnaslovom »Kako so gradili državo«.
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Avtorica je v prvem delu na podlagi dokumentov
podrobno in kritično prikazala prvo demokratično
izvoljeno vlado, ki je svoj mandat nastopila 16.
maja 1990 pod vodstvom krščanskega demokrata
Lojzeta Peterleta. Ustavila se je pri pomenu in
izvedbi plebiscita, oblikovanju samostojnih struktur
od vojske do tolarja in vsega potrebnega, da smo
dobili neodvisno in mednarodno priznano državo.
Zgodovinskemu delu, ki je bogato opremljen z
dokumentarnim in slikovnim gradivom, je dodala
pogovore s člani vlade, ki so nastali ob lanski dvajseti
obletnici samostojnosti Slovenije. Rosvita Pesek je
na predstavitvi svoje knjige med drugim dejala, da
iz nje bralec lahko dobi vtis o ekipi, ki je s svojim
delom pomembno „trasirala“ prvi demokratični
mandat, predvsem pa je gradila državo ter se tako
z veliko in z zlato začetnico vpisala v slovensko
zgodovino. Predsednik Mohorjeve iz Celovca Jože
Kopeinig pa je dejal, da želi ta dokumentacijska
knjiga izreči osamosvojitveni vladi zasluženo
priznanje ter zahvalo zapisati tudi v spominsko
zavest slovenske države in naroda. Kot je dodal, se
je „pred komaj dvaindvajsetimi leti uresničil tisočletni
sen slovenskega naroda po lastni državi in da bi
slovenskim rojakom ne vladali tuji ali drugi, temveč
da bi si sami dali in dajali zakone, določali pravice
in dolžnosti ter ustvarjali svoje posebno mesto v
družbi evropskih in svetovnih narodov. Slovenski
narod naj bi bil prepoznaven po lastni melodiji v
koncertu drugih držav, ki so že zdavnaj pred nami
pele svoje narodne himne.«
UMRLA MIMI MALENŠEK. V Podbrezjah so se
sredi aprila poslovili od pisateljice in prevajalke Mimi
Malenšek, ki je umrla 13. aprila 2012 v Ljubljani.
Rojena je bila ob koncu prve svetovne vojne v Dóbrli
vasi na Koroškem, odraščala pa je v Podbrezjah.
Prvo povest Pesem polja je izdala že pri osemnajstih
letih. Temu so sledile povesti in romani, ki se jih je
nabralo več kot trideset. V njih je bralcem predstavila
nekatere zgodovinske osebnosti kot so Trubar,
škof Hren, Gallus, čebelar Anton Janša, Kette,
Murn in drugi. Novejšo zgodovino je obravnavala v
romanih Sonce je obstalo in Temna stran meseca;
ker je v slednji spregovorila o domobranstvu in
obleganju Turjaka, v šestdesetih letih niso objavljali
njenih knjig. Poleg tega je prevedla več deset del
francoskih in nemških avtorjev. Mimi Malenšek je
pogosto poudarjala, da ne smemo pozabiti na svojo
preteklost in da ljubezen do domovine ne sme biti
prazna beseda: „Kdor ne pozna svoje preteklosti
in preteklosti svojega naroda, je nekje izgubljen.
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Ne ve, kje pravzaprav živi. Ne ve, kje so njegove
korenine. In tudi ljubezen do domače zemlje ... Vse
to danes zveni kot nekam romantično, kot ostanek
iz ne vem kakšnih časov ... Ampak to ni ostanek.“
Po njenih besedah so se ljudje skozi vso zgodovino
bojevali za svojo domovino; tudi kri in življenje so
dali zanjo, odrekli pa so se ji redkokdaj.
MATEVŽ LENARČIČ DRUGIČ OBKROŽIL SVET.
Ekstremni pilot Matevž Lenarčič, ki je v začetku
januarja 2012 z brniškega letališča poletel na pot
okoli sveta, je 19. aprila pristal tam, kjer je svoj
podvig začel. V dobrih treh mesecih je z ultra lahkim
Pipistrelovim letalom preletel svet. Na tej poti je
šestkrat preletel ekvator, prečkal več kot šestdeset
držav na vseh celinah sveta, sto dvajset nacionalnih
parkov in tri oceane. Med drugim je preletel tudi
najvišjo goro sveta, Mount Everest. Sredi meseca
marca se je nekaj časa zadržal tudi v Broome v
Zahodni Avstraliji, kjer so mu letalo pregledali in
popravili. Na pot se je pripravljal dobro leto dni.
V ajdovskem Pipistrelu so medtem izdelali zanj
letalo, ki je bilo sposobno prenesti vse ekstremne
vremenske razmere. Ko so ga vprašali, kaj je bilo
najlepše in kaj najtežje pri tej izkušnji, je dejal, da
je vse stvar perspektive. »Tudi Slovenija ni najlepša
država, je pa ena najlepših. Še lepše pa bi bilo, če
ne bi bilo mej, kakor jih tudi iz zraka ni videti. Nisem
videl nobene meje, meje so samo v naših glavah,«
je dodal. Na poti je naredil veliko posnetkov iz zraka,
obenem je meril prisotnost saj nad posameznimi
predeli sveta. Biolog, fotograf in alpinist Matevž
Lenarčič je na pot okoli sveta prvič poletel že leta
2004. Tokratno pot in dognanja namerava popisati v
monograﬁji, ki bo tudi bogato ilustrirana.

SLOVENSKO
SOCIALNO SKRBSTVO
IN INFORMACIJSKI URAD Inc.
Telefon/Fax: 03 9853 7600
e-mail: slovwelfare@slovenianwelfare.org.au
internetna stran: www.slovenianwelfare.org.au
Urad je odprt vsako 1., 3. in 4. nedeljo
od 11.00 do 12.00 ure in vsak prvi in tretji četrtek
v mesecu od 10.00 do 12.00 ure, če se predhodno
dogovorite po telefonu.
Naslov: 19 A’Beckett Street
KEW VIC 3101
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Avstralska Reciprocal Health Care Agreement
(recipročna pogodba o zdravstveni negi)
Informacije Centrelinka
Odpravljam se na potovanje ven iz Avstralije. Ali lahko v primeru, da se mi v tujini kaj zgodi,
uporabljam zdravstveno kartico Medicare?
Ne, svoje zdravstvene izkaznice Medicare ne morete uporabljati v tujini. Toda po Vzajemnem
zdravstvenem dogovoru - Reciprocal Health Care Agreement - lahko dobite pomoč v delni povrnitvi
stroškov nekaterih zdravstvenih uslug.
Kaj to pomeni?
Avstralija ima dogovor z Belgijo, Finsko, Italijo, Malto, Novo Zelandijo, Nizozemsko, Republiko Irsko,
Slovenijo, Švedsko in Veliko Britanijo. Če se vam v teh državah karkoli zgodi in potrebujete nujno
medicinsko pomoč, ko se nahajate v eni izmed teh držav, boste lahko dobili povrnjene stroške.
Kaj moram storiti, če potrebujem zdravstvene usluge v eni od teh držav?
Ko dobite nujno zdravniško pomoč v eni od teh držav lahko, poveste zdravniku ali medicinski sestri, da
vas obravnavajo po Vzajemnem zdravstvenem dogovoru z Avstralijo – po angleško: Reciprocal Health
Care Agreement with Australia. Ne pozabite pokazati svoje avstralske zdravstvene kartice Medicare ali
potni list, da dokažete, da ste avstralski državljan.
Kje lahko dobim več informacij o Vzajemnem zdravstvenem dogovoru - Reciprocal Health Care
Agreement?
Več o tem dogovoru - Reciprocal Health Care Agreement - in kako vam lahko pomagajo, najdete na
internetni strani: humanservices.gov.au
Oglasite se na vašem najbljižnjem Service Centre, ali za pomoč v slovenskem jeziku pokličite prevajalski
servis Translating and Interpreting Service na telefonsko številko 131 450. Cena telefonskega klica bo
odvisna od vašega telefonskega operaterja. Klici iz javnega ali mobilenega telefona so dražji.

VAŠI DAROVI

ZA BERNARDOV SKLAD: $450: Marko Pintar. $200: Štefan Žalik. $150: John Zemlič, Anna Zorzut.
$70: Slavko & Linette Drezga. $50: Ferdy Jelerčič, Maria & Janez Rotar, Vlado Kutin, Zinka Škraba,
Miroslav Bole, Dr. Tatjana Tee, Ema & Lojze Kovačič, Alma Sdraulig, Franci & Fini Bresnik, Frank Berlič,
Alojz Semenič, Matilda Žagar, Mihaela Semelbauer. $35: Marta Zrim. $30: Franc Rozman. $20: Ivan &
Milenca Barat, Albert Logar, Marjan Vihtelič, Rozina Tkalčevič, Graciela Remec, Silvo Tomšič, Frances
Namar, Slavko Jernejčič, Marjana & John Smith, Maria Penko, Franc Tanšek, Olga Saulig, Marie Pase,
Anica Župančič, Tone Jesenko, Elizabeth Vajdič, Walter & Tereza Prosenak, Ivanka Krempl, Matilda
Martinčič. $10: Hermina Volk, Angela Gostinčič, Matija Štukelj, Izabela Bukarica, Maria & Štefan Blaževič,
Jože Kapusin, Danilo & Soﬁa Šajn, Jože Dekleva, Anka Dominko, Kristina Furlan, Kristina Slavec, Anka
Brgoč, Olga Gale, Frida Celin, Slavka Lah, Ivan Nadoh, Francka Wetzel, Ivan Legiša, Ivanka Jaušovec,
Štefania Andlovec, Maria Skok, Franjo Brisavec, Slavka Ambrožič, Jerica Grželj, Štefan Šernek, Ivan
Rudolf, Peter & Ivica Krope, Ivan Zic, Emilia Jaksetič, Albina Barbiš, Mimica Iskra, Jože & Emma Simčič
$5: Mimi Horvat, Otmar Verdenik.
ZA LAČNE: $100: N/N. $50: Anica Lapuh, Tone Dolinar, Alexander Braletich. $20: Jože & Jana Čeh.
ZA MISIJONE: $50: Ivanka Bajt. $15: Marta Zrim. ZA p. STANKA ROZMANA: $300: Frank Rozman.
ZA g. PETRA OPEKA: $300: N/N. $100: Slovensko Australsko Društvo Canberra (E. Čulek). $50: Anica
& Renato Smrdel. Za BARAGOVO ZADEVO: $500: Toni Šajn. BOG POVRNI VSEM DOBROTNIKOM!
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INVITATION
All Slovenian Meeting of Slovenes from Neighbouring and Other Countries
at the National Assembly of the Republic of Slovenia on Intergenerational
Dialogue
Dear Slovenes,
We kindly invite you to attend the gathering of all Slovenes living outside the borders of the Republic of
Slovenia. This year's meeting will be devoted to intergenerational dialogue of Slovenes in neighbouring and
other countries.
The meeting will take place on Thursday, 5 July 2012 in the Large Hall of the National Assembly, Šubičeva 4,
starting at 10 a.m. and lasting until approximately 6 p.m.
At parliamentary level, we wish to devote particular attention and closely follow the activities of the
Government's Ofﬁce for Slovenes Abroad which has drafted, in the ﬁeld of integration of the young, the
Action Plan Regarding Cooperation and Support to Young Slovenes Living in Neighbouring Countries
and Abroad containing strategic guidelines, objectives and measures as a result of a thorough analysis of
the situation.
In July 2012, the European Parliament announced the year 2012 as the European Year for Active Ageing
and Intergenerational Solidarity. The purpose of the European Year of Active Ageing and Intergenerational
Solidarity is to raise awareness on how to confront the challenges of ageing, as well as to share good
practices. According to the European Commission, active ageing gives the elderly the opportunity to remain
in the sphere of work and to pass on their experience to younger generations, as well as continue playing an
active role in the society and leading a fulﬁlling life.
Considering the fact that this year is devoted to intergenerational dialogue, and being aware that the interest
of the young as regards cooperation in Slovene associations and organisations is greater in some countries
and smaller in others, and that modest interest of the young is a consequence of generational differences
and a lack of intergenerational cooperation, we suggest that we use this occasion to talk about those projects
which might stimulate cooperation or communication between younger and older people, thus transferring
knowledge and experience across generations. Your suggestions and experience will provide a valuable
basis for upgrading and formulating policies of the Republic of Slovenia towards Slovenes living outside
Slovenia's borders.
We also see opportunities for cooperation in increased promotion of studies in Slovenia, in the learning of
Slovene language and summer schools in Slovenia, as well as in greater participation in economic cooperation.
In 2011, a series of events aimed at increasing the cooperation of young people in the activities of the
Slovene community were held under the auspices of the Ofﬁce for Slovenes Abroad of the Republic of
Slovenia. One of these was the international scientiﬁc conference titled »Intergenerational Differences
as a Challenge for Slovene Emigrant Communities and the Slovene Communities in Neighbouring
Countries in Comparative Perspective« which took place between 27 and 28 June 20011 on the premises
of the Research Centre of the Slovene Academy of Sciences and Art. The following conclusions, having the
objective to enhance intergenerational dialogue which may also serve as the basis for this discussion, were
adopted at the conference:
http://www.uszs.gov.si/si/znanost_mladi_gospodarstvo/mladi/izvedene_aktivnosti_v_letu_2011/
mednarodna_znanstvena_konferenca_generacijske_razlike_kot_izziv_za_izseljenske_in_zamejske_
skupnosti_v_primerjalni_perspektivi/.
Moreover, the First Parliament of Young Slovenes from Neighbouring and Other Countries will be simultaneously
held in the National Council Hall. At the conclusion of both meetings, we will address the proposals for better
and more fruitful intergenerational cooperation of Slovenes in neighbouring and other countries.
Like in the past years, this meeting will end with a cultural programme.
For more information, please contact the Secretary of the Commission Mr Tomo Malnarič at:
tomislav.malnaric@dz-rs.si .
We look forward to meeting and collaborating with you.
Franc Pukšič, l.r., Chair
misli | maj - junij 2012

9

SLOVENSKI FESTIVAL V QUEENSLANDU 2012

Slovenska verska in kulturna središča Avstralije: Sydney, Melbourne, Adelaide

VABIJO
na 38. slovenski-mladinski koncert
BOŽJA LJUBEZEN JE PESEM – PESEM JE MLADOST!
GOD’S LOVE SONG – KEEPS YOU YOUNG AT HEART!
v soboto, 6. oktobra 2012, ob 4. uri popoldne
v dvorani Whites Hill State College,
138 Burn Street, Camp Hill QLD 4152.
Po koncertu bo večerja in glasba za ples.

Prijave za nastop sprejemajo verska in kulturna središča
v Adelaidi, Sydneyu in Melbournu do 16. septembra 2012.
Prijavnice so na razpolago v vseh misijonskih središčih in na internetni strani
Stičišča avstralskih Slovencev: www.glasslovenije.com.au
KONCERT JE DEL SLOVENSKEGA FESTIVALA V QUEENSLANDU,
ki vključuje srečanje rojakov Queenslanda z rojaki iz drugih držav Avstralije tudi v četrtek in petek,
4. in 5. oktobra 2012, kar bomo naredili v dogovoru z vodstvom slovenskih klubov Planinka in Lipa.

V petek, 5. oktobra 2012, vabimo na redno letno romanje v Marian Valley,
Canungra, QLD (namesto romanja v septembru).
Romarska sv. maša bo ob 11.00 dopoldne
in nato procesija k slovenski kapelici Marije Pomagaj. (www.marianvalley.org/events.html).

Tudi pri tej maši bomo počastili biseromašnika patra Valerijana Jenka
in ta dan bo tudi največ časa za druženje rojakov pri kosilu, popoldne in zvečer.

V soboto pred koncertom bo ob 1. uri popoldne srečanje,
namenjeno prvi in novi generaciji Slovencev v Queenslandu.
Srečanje bo vodil veleposlanik Republike Slovenije dr. Milan Balažic.

V nedeljo, 7. oktobra 2012, bo ob 10. uri sveta maša, ponovitev biserne maše p. Valerijana
v dvorani, kjer je bil prejšnji večer koncert. Po maši bo tam kosilo.
Podrobnejši in celoten program bomo objavili v prihodnji številki Misli,
verskih središčih, preko radia in Stičišča avstralskih Slovencev.
p. Darko Žnidaršič
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Prijave sprejemajo:

02 9682 5478, 0409 074 760

E-mail: darko@pacific.net.au

p. Janez Tretjak

08 8346 9674

E-mail: tretjakj@gmail.com

Marija Anžič

03 9853 7787

E-mail: misli@bigpond.com

Irena Jernej

0438 315 678

E-mail: irena.si@hotmail.com
misli | maj - junij 2012

»BOŽJA LJUBEZEN JE PESEM - PESEM JE MLADOST!«
PRIPRAVO
letošnjega
38.
slovenskega
mladinskega koncerta v Brisbanu ima na skrbi
slovenski misijon v Sydneyu in voditelj misijona
pater Darko Žnidaršič je v Brisbanu poveril
gospo Ireno Jernej kot koordinatorko koncerta.
V tej vlogi se je oglasila z naslednjim pismom:

V petek pred koncertom, 5.10.2012, bo naše redno
letno romanje v MARIAN VALLEY, Canungra, QLD
(namesto romanja v septembru). Romarska sv.
maša bo ob 11.00 dopoldne in nato procesija k
slovenski kapelici Marije Pomagaj.
(www.marianvalley.org/events.html)

Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji že
38 let prirejajo vsako leto slovenski-mladinski koncert
v raznih krajih, kjer živimo in delujemo Slovenci pod
Južnim križem. Letos smo končno prišli na vrsto tudi
v Brisbanu oziroma v Kraljičini deželi Queenslandu
in to s SLOVENSKIM FESTIVALOM, več dnevnim
dogajanjem.
Kar precej časa in truda smo potrebovali, da smo
uspeli najti primerno dvorano za koncert. Zdaj je
dokončno odločeno: koncert bo v dvorani šole
Whites Hill State College v soboto, 6. oktobra 2012,
ob 4. uri popoldne. Po koncertu bo večerja, zabava
in ples.
Prisrčno ste vabljeni vsi, ki imate radi pesem, glasbo,
skeče, ples, vsi, ki radi nastopate, da upravičimo
geslo letošnjega koncerta: »BOŽJA LJUBEZEN JE
PESEM - PESEM JE MLADOST!«

Pred koncertom bo srečanje z našimi patri
frančiškani in z veleposlanikom Republike Slovenije
dr. Milanom Balažicem – v soboto, 6.10., ob 1.00
popoldne.
Ta srečanja: petkovo romanje, naš slovenskimladinski koncert v soboto in sv. maša v nedeljo so
namenjena vsem mlajšim in starejšim generacijam
Slovencev, da se med seboj bolje spoznamo in
še bolj med seboj sodelujemo, da se srečamo in
družimo stari in novi prijatelji iz vse Avstralije, naše
gore listi, in damo priliko mladim in mladim po srcu,
da se predstavijo s pesmijo, glasbo, skeči, plesi in
dejanji!
Pravočasno vam bom poslala zemljevid, da boste
lažje prišli do dvorane.

Vsi, ki bi želeli potovati na koncert iz Sydneya z
avtobusom (ali, glede na Vaše želje, z letalom), se
lahko prijavite patru Darku na tel: 0409 074 760,
e-pošta: darko@paciﬁc.net.au.
Za vse ostale informacije in morebitno pomoč pri
rezervaciji prenočišč v Brisbanu pa lahko pokličete
mene: Irena Jernej, 0438 315 678 ali email:
irena.si@hotmail.com

V nedeljo, 7. oktobra 2012, bo sveta maša v dvorani
koncerta ob 10. uri dopoldne. Sv. mašo bo vodil p.
Valerijan, ki letos obhaja svojo biserno mašo – 60
let duhovniške službe in bo obhajal svoj jubilej še
z nami. Po maši sledi kosilo in zabava. Upam, da
boste s svojo prisotnostjo na tej svečani obletnici
počastili patra Valerijana.
Lepo pozdravljam vse Slovence širom Avstralije in
se veselim srečanj v Queenslandu!
Irena Jernej, Brisbane QLD

60 let - Misli Thoughts - Božje in človeške - Misli Thoughts - 60 let

Religious and Cultural Bi-Monthly Magazine in Slovenian language. Informativna dvomesečna revija za versko in
kulturno življenje Slovencev v Avstraliji | Ustanovljena (Established) leta 1952 | Published by Slovenian Franciscan
Fathers in Australia. Izdajajo slovenski frančiškani v Avstraliji | Glavni urednik in upravnik (Editor and Manager):
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prostovoljcev v Kew, ki pripravi Misli za na pošto. | Naslov: MISLI, PO Box 197, KEW VIC 3101 | Tel.: 03 9853
7787 | Fax: 03 9853 6176 | E-mail: misli@bigpond.com | Naročnina za leto 2012 je 50 avstralskih dolarjev, zunaj
Avstralije - letalsko 100 dolarjev | Naročnina se plačuje vnaprej | Bančni račun pri Commonwealth Bank v Kew,
BSB: 06 3142. Številka računa: 0090 1561 | Poverjeništvo za MISLI imajo vsa slovenska verska središča v Avstraliji
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Vnašanje in priprava strani (Typing and Lay-out): MISLI, 19 A’Beckett Street, Kew VIC 3101 | Tisk (Printing):
Distinction Printing Pty. Ltd., 164 Victoria Street, BRUNSWICK VIC 3056 | Tel.: 03 9387 8488 | Fax: 03 9380 2141.
Misli na internetu: | Florjan Auser | http://www.glasslovenije.com.au - Tam kliknite na MISLI. | ISSN 1443-8364

misli | maj - junij 2012

11

Avstralija – izkušnja, ki bogati in gradi
pater Krizostom Komar OFM

Razmišljanje za uvod
Noben zakrament ni za smrt, ampak
Dragi rojaki Slovenci in vsi, ki prebirate
za življenje, tako je maziljenje, če je
revijo Misli, ki obhaja častitljivih 60
pač zadnje, za večno življenje in ne
let izhajanja - glede na praznovanje
za smrt. No, pa sem že začel pisati
nove maše ali poroke je to biserni
o trpljenju in smrti. Vendar realno
jubilej - prav lepo pozdravljeni! Tisti,
gledano je bilo v mojem času bivanja
ki prebivate pod Južnim križem, ste
v Melbournu kar pet pogrebov in
o meni že kar precej slišali, bodisi
tri sem opravil sam, obiskal sem
pri svetih mašah, osebnih pogovorih
bolnike in jim prinesel tolažbo v
in priložnostnih srečanjih ali ko ste
zakramentih in besedi, z mnogimi
poslušali slovensko radijsko oddajo
preizkušanimi sem se pogovarjal,
na radiu SBS ali 3ZZZ. Skratka, v
tako z oskrbovanci v Domu matere
dobrih dveh mesecih smo se mogli
Romane in tudi drugod. Realnost,
Patra Krizostom in Darko
videti, slišati in brati. Minuli čas je bil
da se starost Slovencev v Avstraliji
s Petrom Kropejem pri
v Cerkvi čas posta in praznovanja Cankarjevem spomeniku ob pač viša in je že v mnogih primerih
klubu Triglav.
velike noči, sam pa sem temu
med 70 in 80 let je pač takšna, in jo
praznovanju dodal še čudovite in nepozabne je potrebno sprejeti, pa naj bo to tisti, ki nosi križe
izkušnje preživljanja dela sobotnega leta med rojaki let ali duhovnik, ki se srečuje s takimi ljudmi. Kljub
Slovenci, največ v Melbournu, po en teden pa tudi v včasih trpeči in bridki realnosti pa moramo biti kot
Adelaidi in v Sydneyu. Na južni polobli se je pričela kristjani polni optimizma in upanja, da je z nami
jesen, na severni, kjer je naša domovina Slovenija, Bog, ki nam pomaga. Bogu hvala, da moremo v
pa pomlad. Vse te okoliščine in še druge so njega verovati in tudi Bogu hvala, da so med vami
narekovale tempo ali ritem posameznim dnevom, rojaki Slovenci še vedno slovenski duhovniki, ki
ki so minevali zelo hitro. Marsikaj sem ali smo vam delijo zakramente in razlagajo krščansko vero
načrtovali, kar nekaj pa je bilo tudi nenačrtovanega, ter skrbijo, da se ne izgubite v prostranosti vaše
vendar je bilo potrebno sprejeti kot novo dejstvo. nove domovine Avstralije.
Bil sem poslan ali prišel sem v pomoč sobratu p.
Srečevanja s Slovenci
Cirilu, vendar je bilo zaradi njegove odsotnosti, smrt Avstralija ponuja človeku tisto, kar potrebuje, da
očeta in potovanje na Kitajsko, potrebno sprejeti more uresniči samega sebe, da je srečen in da
vso odgovornost za izvedbo recimo pogreba ali so ob njem srečni tudi drugi. Samo po sebi pa
nedeljskih svetih maš in še
drugih dogodkov, ko sem kot
duhovnik v vsej razsežnostih
mogel opravljati svoj poklic;
dvakrat sem ponesel poslednje
maziljenje
ali
zakrament
bolniškega maziljenja bolniku,
enkrat v zgodnjih jutranjih urah,
drugič pa zvečer; obakrat je
bilo maziljenje resnično zadnje,
čeravno ga kot kristjani ne bi
smeli jemati kot zadnje, temveč
kot pomoč v trpljenju in bolezni.
V Melbournu se je skupini
pridnih žena in otrok Slomškove
šole pridružil tudi p. Krizostom v
soboto pred cvetno nedeljo.
12
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ne pride prav nič, to morete potrditi v večini
vsi starejši rojaki, ki ste pred 40., 50. ali 60.
leti prišli tako daleč od svoje domovine v
upanju, da vam bo boljše. Ni tekel med, bilo
je vse prej kaj drugega; rastlini, kot sta pelin
in kopriva morda najbolj ponazarjata začetek
bivanja več tisoč Slovencev in ljudi mnogih
drugih narodov na začetku bivanja v tej
veliki deželi. Pogumno ste se lotili spopadati
z novimi izzivi v življenju. Hvala vam za vse
zaupane zgodbe, ki mi jih je bilo dano slišati.
Res sem v njih začutil veliko trpljenja, hkrati
pa veliko volje in želje po življenju in uspehu; v
veliki večini ste uspeli. Ohranili ste vero, ohranili ste
prijaznost, ki sem jo mogel okušati in spoznavati
na vsakem koraku. Vaša druženja po nedeljski
sveti maši in ob raznih praznovanjih, tako državnih
kot cerkvenih praznikih ali na festivalih kažejo, da
znate praznovati in da znate v ta praznovanja še
kako dobro vdihniti slovenskega duha. Mnogi ste
obdarovani s čudovitimi darovi, s katerimi bogatite
slovenske skupnosti v vseh krajih, kjer so razni
klubi in seveda slovenski katoliški centri, ki jih vodijo
frančiškani. Ostaja mi nepozaben spomin druženja
z rojaki Slovenci na 13. Slovenskem festivalu
v Slovenskem društvu Planica – Springvale v
Melbournu: domačnost, sproščenost in spontanost
so narekovali, da smo se vsi lepo počutili. Na drugo
nedeljo v maju pa sem bil tudi na krajšem kulturnem
programu ob materinskem dnevu – Mothers Day v
Geelongu v klubu Ivan Cankar. Kolikokrat smo bili
deležni skupaj s p. Cirilom in Marijo povabila na
kosilo ali večerjo, ne bi našteval – hvala!
Dotik Avstralije – mest in raznih znamenitosti
Naslednja izkušnja so številni ogledi mest, kot so
sprehodi po Melbournu, Adelaidi in Sydneyu pa
tudi krajši sprehod in vožnja po glavnem mestu
Canberra. Z Marijo in p. Cirilom sem obiskal otok
pingvinov Phillip Island, Great Ocean Road – obalo
Dvanajstih apostolov, katero sem si ogledal tudi iz
helikopterja, skupaj smo se sprehodili po lepi poti
čez avstralski pragozd. Z Marijo sva po sveti maši
v Wodongi drugi dan obiskala Snowy Mountains
– Snežene gore, ko sem se mogel bolj sprehoditi
kot povzpeti na najvišjo goro Avstralije - Mount
Kosciuszko, visoko 2228 metrov; ustavila sva se
tudi na velikih travnikih, polnih kengurujev in si
ogledala hidro elektrarno. Gospod Bruno Pavšič
iz Melbourna me je popeljal v hribe – Dandenong
Ranges, kot se reče nekoliko višjim hribom na
vzhodnem delu štiri milijonskega Melbourna, pa tudi
do parka, kjer je mogoče hraniti kokije in druge ptice
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ter do vodnega rezervoarja Cardinia Reservoir. Z
zakoncema Jožetom Rozmanom in Rožico sem
obiskal kraje na polotoku Mornington Peninsula
in si ogledal pelikane. Zlato pa sem v Ballaratu
iskal z zakoncema Tilko in Valentinom Lenko. V
tednu bivanja pri p. Janezu v Adelaidi sva si skupaj
ogledala polotok Victor Harbor in živalski vrt v
bližini. Lahko bi šla skupaj še kam, če ne bi Bog
predvidel, da mora p. Janez za tri dni v bolnišnico,
da mu vgradijo defribrator za srce. Dober in skrben
sodelavec na misijonu v Adelaidi, gospod Jože
Vuzem, me je peljal v zgodovinsko nemško vas
Hahsdorf in na hribček Mt. Loggfty Summit, od koder
se lepo vidi Adelaida, potem smo šli še v živalski
vrt Monarto; drugi dan pa sva z Jožetom obiskala
še velik zadrževalnik vode in si ogledala vinograde
in vinarne v dolini Barossa Valley. Teden dni sem
preživel tudi pri p. Darku in p. Valerijanu v Sydneyu.
Z Darkom sva obiskala Blue Mountains – Three
Sisters, zajetje vode Warragamba Dam, v nedeljo
sva maševala doma v Merrylandsu in zvečer v 270
kilometrov oddaljeni Canberri in si drugi dan ogledala
še mesto: parlament in stolnico, slovensko društvo
in obiskala sva veleposlanika Republike Slovenije v
Avstraliji dr. Milana Balažica; na poti domov sva se
ustavila še v Penrose Parku, kjer je veliko kapelic
raznih narodov – tudi slovenska, osrednja zgradba
pa je romarska cerkev Naše ljube Gospe Matere
milosti s samostanom patrov pavlincev. En dan
sva s p. Darkom obiskala tudi oba kluba v Sydneyu
(Slovensko društvo Sydney ter Triglav Panthers
Club) in hrvaški center s cerkvijo sv. Nikolaja
Tavelića ter zadnji dan stolnico škoﬁje Parramatta
(zahodni del Sydneya, kamor spada tudi slovenski
misijon v Merrylandsu), sydneyski olimpijski park in
veliko pokopališče Rookwood. Seveda pa ne bom
pozabil prvih dni po prihodu v Avstralijo, ko smo šli
na romanje v Ta Pinu – Bacchus Marsh, uro vožnje
zahodno od Melbourna, kjer je prav tako lepa
slovenska kapelica, posvečena Sveti Družini in z
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lepim mozaikom Marije Pomagaj na pročelju. Vtisnil
se mi je v spomin tudi park v mestu Daylesford,
kamor smo se odpeljali iz Bacchus Marsha. To pa
je samo nekaj od vsega, kar mi je bilo dano videti
v dobrih dveh mesecih. Pri vsaki stvari bi se mogel
še ustaviti, vendar to ni pomembno. Rad bi zapisal
iskreno zahvalo vsem in vsakemu posebej, ki si je
vzel čas zame in me popeljal ter pokazal raznorazne
znamenitosti. Bog povrni, dragi rojaki!
Srečanje s sobrati frančiškani
Ta moj zapis bi bil nepoln, če ne bi zapisal nekaj
misli še o mojih dragih sobratih frančiškanih in
sodelavki na misijonu v Melbournu laiški misijonarki
Mariji Anžič. Želja, izražena v prošnji za sobotno
leto je bila, spoznati življenje in delovanje p. Cirila
v Melbournu in drugih bratov v Avstraliji. V polnosti
mi je bilo omogočeno, kar ste že lahko zaslutili iz
začetka mojega opisovanja: maše ob nedeljah,
obredi velikega tedna, pogrebi, spovedovanja,
obiski bolnikov, obiski v Domu matere Romane,
bil sem poleg pri dveh porokah, krstu in tudi sem
mogel eni mami razložiti skrivnosti svetega krsta
ob pripravi na krst otroka. Skratka, deloval sem še
kako pastoralno kot duhovnik. Dragi p. Ciril, hvala
za Tvoj bratski sprejem, vodstvo in usmerjanje
ter ne nazadnje veliko zaupanje. Hvala tudi
sodelavki na misijonu v Melbournu Mariji Anžič,
s katero sva prevozila precej kilometrov: Marija,
ostani pogumna, vesela in še naprej z izjemnim
darom od Boga za sprejemanje in nagovarjanje
številnih ljudi, tako osebno na misijonu kakor tudi
po telefonu. Človek se ob videnem in slišanem
lahko samo uči in se trudi posnemati. Hvala, Marija,
da „brat osel“ (tako sv. Frančišek Asiški imenuje
telo) ni omagal, ko je bil lačen in žejen. Seveda
je bilo za „brata osla“ poskrbljeno povsod, tudi v
Adelaidi preko gostoljubnega in izredno dobrega
kuharja p. Janeza, kakor tudi v Sydneyu, ko sta
se patra Darko in Valerijan izkazala vsak na svoj
način. Bog vam povrni za vse. Pri p. Janezu sem
začutil veliko skrb in ljubezen do ljudi, s katerimi
se srečuje, pa tudi za številne živali, s katerimi vsa
leta živi. S patrom Darkom sva ponovila in obnovila
marsikatero narodno pesem, šalo in tudi mnogotere
novice; pokazal pa mi je tudi, kako skrbno ureja
kroniko dogajanja na misijonu v Merrrylandsu v
Sydneyu. Pater Darko, hvala za Tvoj čas in trud;
biseromašnik pater Valerijan pa z ljubeznijo očaka
bdi nad vsem delovanjem mlajšega sobrata. Hvala
Vam, p. Valerijan, za zgled in bratsko odprtost in
sprejemljivost.
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Z obiskom Avstralije sem tako spoznal celotno našo
provinco, v kateri sem že preko dvajset let. Leta
1995 sem spoznal samostane in brate v Ameriki,
letos pa v Avstraliji.
Življenje se nadaljuje z bogato izkušnjo Avstralije
Avstralija je torej izkušnja, ki bogati in gradi. Da,
res sem bogatejši in polnejši ob vsem doživetem
in preživetem. Spoznal in začutil sem tudi utrip
številnih narodov in ver v prostrani deželi. S p.
Cirilom sem bil enkrat tudi na sestanku emigrantskih
kaplanov velike nadškoﬁje Melbourne. V torek v
velikem tednu sva se udeležila krizmene svete
maše v melbournski katedrali sv. Patrika, ki jo je
daroval melbournski nadškof dr. Denis Hart ob
somaševanju nad dvesto petdeset duhovnikov. Po
maši smo bili vsi na kosilu z nadškofom v bližnjem
hotelu. S p. Cirilom sva sedela poleg melbournskega
najmlajšega pomožnega škofa, Vietnamca po rodu,
minorita p. Vincenta Long Van Nguyena OFM Conv,
ki dobro pozna patra Miha Benedikta Majetiča OFM
Conv. Opazoval sem številne uniformirane otroke v
osnovni in srednji šoli, med katerimi po oblekah ni
prav nobenih razlik. In ne nazadnje sem tudi malo
ponovil in obnovil angleški jezik. Dvakrat sem v
Adelaidi celo moral maševati v angleškem jeziku,
ker je bil p. Janez v bolnišnici. Ostajajo mi v spominu
tudi intervjuji z Lentijem Lenkom za radio SBS in
takoj po mojem prihodu snemanje oddaje za veliko
noč za radio 3 ZZZ v Melbournu ter ob koncu krajša
izjava za radio SBS ob mojem odhodu nazaj domov
v Slovenijo.
Ob vsem, kar sem doživel, sem velikokrat močno
čutil bližino Boga. Že sem napisal, da je bilo marsikaj
načrtovano, veliko pa tudi dano z namenom, da
človek sprejme in umesti v svoje življenje. Osebno
se mi zdi, da je izredno pomembno, da se kot kristjani
naučimo sprejemati življenje kot dar, kot zastonjski
dar od Boga z namenom, da ga v polnosti živimo
in da ob tem uresničimo sami sebe in tako lahko
drugim damo tisto, kar si želijo in od nas pričakujejo.
Življenjska izkušnja dobrega dvomesečnega bivanja
pod Južnim križem to potrjuje, zato še enkrat:
Hvala vam, dragi Slovenci in sobratje frančiškani
v Avstraliji, za topel človeški in bratski sprejem in
vse kar mi je bilo dano ob vas videti in doživeti.
Verjamem, da smo vsi ob tem nekaj prejeli, kar
ostaja - jaz osebno veliko. Hvala in Bog živi!
Na tem internetnem naslovu pa lahko preberete
in vidite še več:
http://sobotnoletobrezje.blogspot.com/
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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
»Jezus, s teboj bom vstal,
se uprl vsaki stiski in smrti,
mučenju in trpljenju, revščini in bedi,
mržnji in nasilju, dvomu in obupu,
izkoriščanju in prisili.
S teboj bom vstal proti vsemu, kar ovira življenje.
S teboj se bom zavzemal za vse,
kar pospešuje življenje.
Bodi z menoj, da bom vstal s teboj!«
(Anton Rotzeter)
MERRYLANDS – SV. RAFAEL
Bogu hvala in Vam, da smo doživeli nepozabno
slavje biserne maše našega p. Valerijana. Naj
ga Bog ohranja pri zdravju in še med nami! Pater
VALERIJAN je obhajal jubilejno sv. mašo med rojaki
v Melbournu na nedeljo Svete Trojice, 3.6., ob
10.00 dopoldne, pri Sv. Cirilu in Metodu v Kew. –
V ponedeljek, 18.6., bo odpotoval v Slovenijo in bo
obhajal biserno mašo v domači župnijski cerkvi
SV. FRANČIŠKA V ŠIŠKI v nedeljo, 24. junija
2012, ob 10. uri dopoldne. Rojaki, ki boste takrat
v Sloveniji ali se odpravljate tja, lepo vabljeni in
dobrodošli! Pater bo ostal v Sloveniji do 6.8.2012.
Tja in nazaj ga bo spremljal Florjan Auser, ki tudi
potuje v Slovenijo in je uredil vse potrebno za karto
in potovanje. Bog povrni njemu in vsem darovalcem,
ki ste se velikodušno odzvali, da smo omogočili
patru bolj udobno potovanje!
Nedelja, 27.5.: BINKOŠTNA NEDELJA: To nedeljo
je pri nas družinska sv. maša.
Ponedeljek, 28.5.: MARIJA, MATI CERKVE –
BINKOŠTNI PONEDELJEK: Praznični sv. maši sta
ob 9.30 dopoldne in ob 6.00 zvečer. Pri sv. maši
bodo tudi šmarnice.
Četrtek, 31.5.: MARIJINO OBISKANJE: SKLEP
NAŠIH ŠMARNIC. Srečanje molitvene skupine in
sv. maša ob 10.30 dopoldne. Po sv. maši bomo
zapeli litanije Matere Božje in prejeli blagoslov z
Najsvetejšim.
Nedelja, 10.6.: PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA in
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KRVI: Po sv. maši bo PROCESIJA SV. REŠNJEGA
TELESA z blagoslovom pri oltarju na dvorišču in
sklepnim blagoslovom v cerkvi. Vabljeni tudi otroci,
da boste potresali cvetje Jezusu v čast!
Nedelja, 24.6.: ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA:
Pri Sv. Rafaelu je družinska sv. maša ob 9.30
dopoldne. Ob 11.30 dopoldne bo SV. MAŠA
ZA DOMOVINO na SLOVENSKEM DRUŠTVU
SYDNEY pri kapelici Marije Pomagaj v Wetherill
Parku. Po sv. maši je skupno kosilo v dvorani
Društva in praznovanje dneva državnosti.
Petek, 29.6.: SV. PETER in PAVEL: Sv. maši bosta
ob 9.30 dopoldne in ob 6.00 zvečer.
Nedelja, 8.7.: 14. MED LETOM: To nedeljo bo pri
nas praznik prvega sv. obhajila, ki ga bo prejel
RICHARD SLATINŠEK ml., sin Richarda in Evelyn,
roj. Brec. Spremljajmo prvoobhajanca in njegovo
družino v svojih molitvah.
WOLLONGONG – FIGTREE – CERKEV VSEH
SVETIH
Nedelja, 27.5.: BINKOŠTNA NEDELJA: Sv. maša
bo ob 5.00 popoldne.
Nedelja, 10.6.: SVETO REŠNJE TELO IN KRI:
Praznična sv. maša ob 5.00 popoldne, kratka
evharistična pobožnost in blagoslov z Najsvetejšim
na štiri strani (ker tam ne moremo imeti procesije).
Druge sv. maše so kot običajno, vsako 2. in
4. nedeljo v mesecu ob 5.00 popoldne. MAŠA
NARODOV: V NEDELJO, 26.8.2012, bo popoldne
vsakoletna maša narodov v škoﬁji Wollongong v
katedrali sv. Frančiška Ksaverija. Zato takrat sv.
maše v Figtreeju ne bo.
CANBERRA – GARRAN – SV. PETER IN PAVEL
Zaradi biserne maše p. Valerijana v nedeljo, 20.5. v
Merrylandsu, je bila slovenska sv. maša v Canberri
teden kasneje, na binkoštno nedeljo, 27.5., ob 6.00
zvečer. Pri tej sv. maši je bil tudi sprejem birmanke
MATEJE KOŠTRICA, ki bo prejela zakrament sv.
birme isto nedeljo pri dopoldanski sv. maši v Evattu,
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ACT: MATEJA KOŠTRICA, hči Jožeta in Jožice, r.
Sečkar, Evatt, ACT, je prejela zakrament sv. birme
na binkoštno nedeljo, 27.5.2012, v župnijski cerkvi
sv. Monike v Evattu, ACT. Birmal jo je domači župnik
Fr. Warrick Tonkin. Botra je bila njena teta Simona
Osolnik. Čestitamo!
Svete maše so v Canberri redno vsako 3. nedeljo v
mesecu ob 6.00 zvečer. Pater VALERIJAN bo med
nami obhajal biserno mašo v nedeljo, 19.8.2012, ob
6.00 zvečer. Po sv. maši bo večerja v Slovenskoavstralskem društvu v Canberri – Philipu, ACT.
Lepo vabljeni, da se tudi v našem občestvu
zahvalimo s patrom za dar duhovništva, po katerem
se srečujemo z našim Gospodom.

NEWCASTLE – HAMILTON – KATEDRALA SRCA
JEZUSOVEGA
Sv. maša je tam vsako 5. nedeljo v mesecu ob
6.00 zvečer: 29.7., 30.9. in 30.12. – Po sv. maši se
srečamo v župnijski dvorani ob prigrizku in klepetu.
– Pridružite se nam in povabite še koga v našo
sredino.
ZLATA OBALA IN PLANINKA, QLD
Obisk duhovnika in sv. maša bosta določena
pozneje.
PERTH, WA
Obisk duhovnika in sv. maša bosta določena
pozneje.
SV. KRST:
STEPHANIE SKAPETIS, rojena 14.11.2011. Oče
Anthony Exarhos Skapetis, mati Sonja, r. Cesar.
Botra je bila Špela Radomir, priča krsta Anthony
Pandopoulos. – Merrylands – Sv. Rafael, 25.3.2012.
POROKA: LUKE MATTHEW ERVEN, 30, sin
Harryja in Gail, rojene Moore, in TANIA TEHOVNIK,
27, hči Franca Tehovnika in Lefte, r. Ivanova. Priči
sta bili Craig Hyslop in Janine Tehovnik, poroki je
prisostvoval p. Darko. Figtree, slovenska cerkev
vseh svetih, 26.5.2012.
DOŽIVELI
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smo lep VELIKI TEDEN in
VELIKONOČNE
PRAZNIKE.
Pri
izdelovanju butaric smo bili bolj mala
čreda, vendar smo se vseeno imeli lepo
in smo bili veseli družine, ki je bila prvič z
nami pri izdelovanju butaric. Sodelovali
so: Ivo in Teja Bavčar, Georgia Bavčar,
Miriam in Kate Stariha, Justin, Ethan
in Delta McAnulty. Na cvetno nedeljo
se nas je zbralo veliko in vsako leto
imamo vreme sončno, kot naročeno za
blagoslov na dvorišču.
Pri krizmeni maši na veliko sredo, 4.4.,
v katedrali sv. Patrika v Parramatti, sta
sprejela krstno in bolniško olje iz škofovih
rok Zora Johnson in Jože Košorok, p.
Darko pa sveto krizmo. Naš škof dr.
Anthony Fisher se je v homiliji spomnil
biseromašnika p. Valerijana in vseh
jubilantov, ko je povabil duhovnike, da
smo obnovili svoje duhovniške obljube.
Na veliki četrtek nas ni veliko pri sv. maši
in molitveni uri, pa vendar smo zbrani s
trpečim Gospodom, v Duhu, ki oživlja
in združuje. Bogoslužje velikega petka
in velikonočna vigilija na veliko soboto
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sta bolj obiskana, saj po vigiliji zvečer patra tudi
blagosloviva velikonočna jedila. Le pri blagoslovu
ognja zvečer nam je ponagajal prav strupen veter,
kar se ni zgodilo prvič, zato je rezervna svečka,
prižgana z velikonočnim ognjem prišla prav, da smo
velikonočno svečo spet prižgali v cerkvi, preden smo
začeli slavje luči.
Sonja Fisher je pripravila »ječo« v kapeli Srca
Jezusovega na veliki četrtek, Božji grob so ji pomagali
urediti Lojzka in Lojze Husarek, Olga Lah in Jožko
Marinč. Bog povrni vsem pridnim!
Z VSTAJENJSKO PROCESIJO in sv. mašo ob
8.00 zjutraj smo počastili našega Gospoda v
nedeljo zjutraj. Bilo nas je nekaj manj kot prejšnja
leta, pa se je procesija lepo razvila, prav pohvalno.
Ministrantki Veronika in mlajša Monika, ki je začela
letos, sta prav prijetno izmenično zvončkljali med
velikonočnimi pesmimi, ki smo jih peli pri procesiji.
P. Valerijan, naš biseromašnik pa skrbno pripravi že
v svetem tridnevju, kar je potrebno in tudi za veliko
noč in Telovo vedno napove, kako gremo v procesiji.
– Pri sv. maši ob 10.00 dopoldne je bilo letos veliko
več ljudi, pele so Južne zvezde. Veseli smo bili dveh
novih ministrantov, Ethana in Delte, ki sta stregla pri
tej sv. maši. Vabimo še nove fante in dekleta v službo
pri oltarju.
PIRHOVANJE je bilo tudi letos odmevno. Po
praznični sv. maši, ki jo je daroval p. Valerijan, smo
napolnili dvorano za velikonočno kosilo, ki ga je
skuhala okrepljena 3. delovna skupina. Zbralo se nas
je več kot sto, navdušenih nas je bilo več kot dovolj.
Za veselo razpoloženje je poskrbel tudi harmonikar
Lojze Gominšek. Tekmovalci v sekanju pirhov so se
pomerili kot vedno, potem pa se moramo »pomeriti«
vsi skupaj, kdo bo imel več sreče pri žrebanju
dobitkov. »Več sreče prihodnjič,« si lahko rečemo
eni in drugi, saj jo moramo graditi vsi skupaj. Sklepni
del programa – žrebanje dobitkov – je povezovala
Martha Magajna. Voditelj misijona sem bolj ujel
sklepni del, ker sem še vozil domov iz Canberre,
kjer sem daroval velikonočno sv. mašo. Hvala vsem
pridnim, darovalcem za dobitke, vsem navzočim pa
za dobro voljo, ki naj je ne zmanjka. In vsem več
sreče prihodnjič (da ne bo kdo »jamral«)!
Vreme je bilo v velikonočnih praznikih kar poletno
vroče, potem pa spet dobesedno aprilsko. Sredi aprila
smo imeli spet močne nalive in poplavljene ceste. V
Merrylandsu in okoliških krajih so bile poplavljene
ceste. Tudi pri nas pušča streha na vogalu dvorane
in strop na balkonu je pošteno namočilo. Predstavnik
Catholic Insurance-a si je že ogledal škodo in bo
poskrbel za delavce in popravilo. Naš električar
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Henry Stariha je zamenjal dotrajan domofon in
hišni zvonec pri vhodu v župnišče in zakristijo (za
cerkvijo) z novim, ki ima barvni videozaslon.
OBISK p. KRIZOSTOMA: Od 2.5. do 10.5. je
obiskal Sydney p. Krizostom Komar, frančiškan,
doma z Rečice ob Savinji. Letos je v sobotnem
letu obiskal našo Avstralijo in pomagal p. Cirilu v
postnem in velikonočnem času, dvakrat ga je tudi
nadomeščal, ko je šel p. Ciril domov v Slovenijo na
pogreb svojega očeta in po veliki noči na potovanje,
in je tako dodobra spoznal utrip življenja, molitve in
dela na peti celini. Zadnji teden aprila je obiskal
Adelaide, potem pa prišel še semkaj. Vreme smo
imeli tisti teden prav poletno, toplo in sončno, noči
so pa že hladne. Patra Krizostoma smo pozdravili
na prvi dan naših šmarnic, v četrtek, 3.5. Po sv.
maši smo zapeli litanije Matere Božje. Popoldne
sva se p. Krizostom in p. Darko odpravila na Blue
Mountains, v soboto na Warragamba Dam in v
St. John’s Park, kjer smo se srečali pri kosilu na
Klubu Triglav. Popoldne sva si ogledala hrvaško
cerkev sv. Nikolaja Tavelića v soseščini, kjer naju
je sprejel novi predstojnik p. Smiljan Berišić, ki je
ravno končal poroko.
V nedeljo, 6. maja, je p. Krizostom vodil nedeljsko
bogoslužje pri Sv. Rafaelu in nagovoril naše
občestvo. Po srečanju in klepetu z rojaki,
načrtovanjih za biserno mašo p. Valerijana in ko
uredimo to in ono, sva šla na Slovensko društvo
Sydney na kosilo in potem odpotovala v Canberro,
kjer smo se zbrali k izredni nedeljski slovenski
sv. maši v cerkvi sv. Petra in Pavla. Pri sv. maši
se nas je zbralo 40. Naslednji dan sva obiskala
Parliament House, Slovensko-avstralsko društvo
Triglav, kjer naju je sprejel predsednik Franc Čulek
in Veleposlaništvo Republike Slovenije, kjer naju
je sprejel veleposlanik dr. Milan Balažic. Popoldne
sva si ogledala stolnico sv. Krištofa v Manuki.
Gospod nadškof dr. Mark Coleridge se je ravno tisti
teden poslovil, ker je bil v petek, 11.5., umeščen
za nadškofa in metropolita v Brisbanu. Po kosilu
v italijanski restavraciji sva se odpeljala v Penrose
Park, kjer sva se ustavila v Marijini Božjepotni
cerkvi in se v sončnem zahodu sprehodila do
kapelic, naše slovenske kapelice, do lurške votline
in Božjega groba. V Canberri pa kar ni hotelo biti
sonca zjutraj, bilo je oblačno in vetrovno, šele
popoldne je malo posijalo. V Penrose Parku so
naju pozdravljali kenguruji, ki pridejo ob sončnem
zahodu na pašo, kar eni za drugim, cele gruče,
še do kapelic so skoraj priskakljali, da bi jih lahko
občudovala v nedogled. Vendar sva imela še pol
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poti. Vožnja z avtom je minila hitro, cesta je bila do
Campbelltowna skoraj prazna in nekaj čez sedmo
zvečer sva že bila na letališču. Pater Valerijan je
namreč priletel z letalom iz Brisbana in skupaj smo
šli domov.
MATERINSKI DAN smo praznovali v nedeljo,
13.5. Mirjam Stariha je pozdravila vse navzoče na
začetku sv. maše, po obhajilu pa smo si ogledali
slikovno predstavitev, ki sta jo pripravili skupaj
s sestro Judito Bavčar Skubla. Otroci: Georgia
Bavčar, Daniel Pondelak, Noah Skubla in Kate
Stariha so recitirali pesmi, ki jih je izbrala in
pripravila Zlatka Pondelak. Noah je tudi predstavil
slikanico, ob kateri smo se nasmejali, ko so otroci
in očka pripravljali zajtrk za mamico ob njenem
dnevu, pa se rado kaj ponesreči. Konec je pa
vendarle srečen. Starejše in novejše slike, tudi
mami p. Valerijana in p. Darka sta bili predstavljeni,
ob vseh slikah se spomnimo hvaležnih in ganjenih
src in oči – »Mama je ena sama. Svet z njo se
začne!« kot poje v znani pesmi Boris Kopitar.
BISERNA MAŠA p. VALERIJANA V FIGTREE
Na nedeljo, ko praznujemo materinski dan, smo
v Wollongongu-Figtreeju popoldne že obhajali
biserni duhovniški jubilej p. Valerijana in napolnili
praznično okrašeno našo cerkev vseh svetih.
Zbralo se nas je kar 95 rojakov in prijateljev,
slavljenec je vodil somaševanje in v pridigi opisal
tudi svoje duhovniško posvečenje v Chicagu in
novo mašo v Lemontu. »Ko sem postal duhovnik,
sem bil vedno vesel vsakega novega dne. Tudi
danes je tako. Zakaj? Najbolj zato, ker vem, da
bom obhajal najsvetejšo daritev z Jezusom, z
ljudmi in zanje.« Po obhajilu se je zahvalil Bogu
in rojakom in nas spomnil na Jezusove besede:
»Ostanite v meni in jaz v vas.« Z biseromašnikom
smo somaševali g. Edi Sedevčič, hrvaški duhovnik
v Wollongongu p. Ivo Tadić OFM, ki je sosed naše
cerkve, samo dober kilometer stran, in p. Darko. Pri
sv. maši je navdušeno prepeval domači cerkveni
pevski zbor. Na orgle je igrala Vesna Hatežič, ker
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je naš organist Andrew Žičkar v Sloveniji. Marica
Pirnar in Barica Brodnik sta zapeli psalm 23: Gospod
je moj pastir, po obhajilu in biseromašnikovi zahvali
pa smo zapeli zahvalno pesem.
V dvorani so naše kuharice: Ema Mailow, njena hči
Diana ter Lefta in Franc Tehovnik pripravili veliko
dobrot, Ivanka Jaušovec pa je poskrbela za torto,
na kateri sta bili poleg mašne knjige cvetovi šmarnic
in »Golden Wattle«. Slavljenca in vse navzoče je
pozdravil predsednik Kluba Planica Ivan Rudolf.
Pridružil se nam je domači župnik iz Unanderre g.
Mark O’Keefe, ker je zvečer še maševal v domači
župnijski cerkvi Brezmadežne Device Marije.
V kulturnem programu so nastopili: cerkveni pevski
zbor, Barica Brodnik, Ivanka Krempl, ki je recitirala
svojo pesem in odlična pevka, 15-letna Katelin Kopri
vec.
p. Darko
Dragi naš pater Valerijan!
Vsak izmed nas na tem svetu življenjsko pot ima. Ta
začne se, ko Bog nam življenje da.
Bog tam gori v nebesih – na svojem stolu sedi, dobro
vse vidi, kaj se na tem svetu godi. Bog veliko planira
in premišljuje, včasih tudi svoje angele povprašuje.
Tako nekoč gledal dol je na Avstralijo in si mislil: Tam
Sydney, Wollongong, Melbourne in še drugi kraji so,
tam veliko Slovencev živi, tam ljudje pridni in marljivi
so, tam duhovnika potrebujejo.
In tako je Bog Vam to vlogo dal; z ljubeznijo in
močnim glasom je dejal: tam v Sydneyu boš Ti za
vernike skrbel, tam v Sydneyu boš Aleluja pel. Tako
z ljubeznijo smo vse začeli, ustvarili si to, kar smo
želeli. Zgradili smo si cerkev – zatočišče naše. Vi,
Valerijan, naš pastir in oče, z Vašo pomočjo je vse
mogoče. Imate delo in naporno službo, po končanem
delu pa veselo v družbo. Bili so krsti, obhajila, birme
in poroke; starši radi so k Vam pripeljali otroke.
Velika je naša slovenska skupnost, radi se zbiramo
vsepovsod, na žalost pa ste pospremili že tudi veliko
prijateljev in vernikov na njihovo zadnjo pot.
Danes smo se zbrali tu pred Vami; vsi molimo; hvala
Bogu, da je poslal Vas – svojega učenca prav do
nas. Vam, dragi naš pater Valerijan, iskrena hvala za
Vaš trud in ljubezen do
nas. Imamo Vas radi
ter si želimo, da boste
še veliko let med nami.
Ivanka Krempl,
Wollongong
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NAŠI POKOJNI

IVANKA - IVA BASIOLI, rojena PROSEN je umrla
27.3.2012 popoldne v bolnišnici v Canterburyju, NSW.
Rojena je bila 18.8.1938 v Trepčanah pri Ilirski Bistrici,
župnija Podgraje. Poročena je bila s Srečkom Basiolijem,
ki je bil doma iz Dalmacije in je zdaj že pokojni. Ivanka
zapušča tri hčerke in njihove može, tri vnukinje in dva
vnuka, dve nečakinji in njuni družini, bratranca Rudija
Štembergerja in njegovo družino, sestrično Nevo Janz z
možem Janezom in njuno družino ter svojega najboljšega
prijatelja Victorja, v Sloveniji pa Majdo Škobar in njeno
družino. Redno se je udeleževala bogoslužja in bila
povezana z občestvom župnije Lurške Matere Božje
v Earlwoodu. Sv. mašo v tamkajšnji župnijski cerkvi
2.4.2012 je vodil domači župnik g. Colin Mason, p. Darko
je somaševal in vodil slovenske molitve. Po sv. maši in
molitvah je bila pokojnica upepeljena v Eastern Suburbs
Memorial Park Crematorium v Matravillu. Skupaj z možem
Srečkom počivata na pokopališču La Perouse.
ZAHVALA: Rada bi se zahvalila vsem, ki ste obiskali
Ivo Basioli v bolnišnici Canterbury, kjer je preživela zadnji
teden dni. Hvala lepa za vse molitve in vsem, ki ste prišli
k sv. maši in na pogreb. Prav prisrčna hvala patru Darku,
da jo je spremljal na zadnjo pot.
Hvala vsem vam, sestrična Neva Janz.
FRANK LOCHNER je umrl v Sacred Heart Hospice v
Darlinghurstu, NSW 2.4.2012. Luč sveta je zagledal
4.9.1933 v Mittersillu pri Salzburgu v Avstriji. Bil je kuhar in
šef podjetja v pokoju. Poročen je bil z Mileno Medvedec.
Poleg žene zapušča sina Roberta z ženo Franko, hčer
Veroniko, vnuka Nicholasa in Kaylo, sestri Hildo in
Mariann v Avstriji in njeni družini. Pogrebno sv. mašo
smo obhajali pri Sv. Rafaelu v Merrylandsu 12.4.2012,
nato je bil pokopan na slovenskem delu pokopališča v
Rookwoodu.
NIKO KRAJC, dolgoletni
Sydneyčan, je umrl
29.03.2012 v bolnišnici
v Ljubljani in je bil do
sedaj najstarejši slovenski
poslovnež. Z ženo
Marijanco in družino
sta lastnika City Hotela
v središču slovenske
prestolnice. Niko je
bil rojen septembra
1917 v Grahovem na
Notranjskem. Pogreb je
bil 12.04.2012 v njegovi
rojstni fari v Grahovem.
Niko in njegova družina so bili veliki dobrotniki misijona
v Merrylandsu in domače župnijske cerkve v Grahovem,
kjer je Niko pomagal z denarnimi sredstvi pri obnovah
ter kupil nove zvonove, ki so mu zvonili v zadnji pozdrav.
Sožalje ženi Marjanci v Ljubljani, sinu Nikiju v Sydneyu
z ženo Wendy in njunima otrokoma Adamu z ženo Gino
in otroci Liano, Sarah, Hunter; njuni hčerki Alenki z
možem Andrew-jem in otroci: Nikolajem, Kaijem, Mihom
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in Matejo. Sožalje sinu Marku, ki tudi živi v Sydneyu,
z ženo Anne in njunim otrokom: Andrew, Michael in
Jolanda.
p. Ciril
JOŽE PLIBERŠEK je
umrl v Calvary Hospital
v Kogarah, NSW,
11.4.2012. Rojen je bil
18.3.1932 v vasi Kočno
pri Zgornji Polskavi kot sin
Jurija in Terezije, rojene
Prezelj. Kot mlad fant je
prišel v Avstralijo in se je
izučil za vodovodnega
inštalaterja. Poročil se je
leta 1956 z Rozko Repič,
ki je doma iz okolice Ptuja
(Predovac).
V zakonu so se jima rodili
trije otroci: Rajmund, Filip, ki je že pokojni, in Tanja,
ki je ministrica za zdravstvo v zvezni vladi Avstralije.
Družina je živela v Oyster Bayu. Jože je rad je pomagal
v naši cerkvi in misijonu sv. Rafaela v Merrylandsu in
na Slovenskem društvu Sydney opravil razna dela.
Enajst let je bolehal za rakom. V bolezni je večkrat prejel
zakramente Cerkve, ostajal povezan z nami; patra Darko
in Valerijan sva ga prav tako obiskala, ali pa smo se kdaj
poklicali po telefonu. Jože zapušča ženo Rozko, hčer
Tanjo, sina Rajmunda, vnuke Sophie, Michaela, Anno,
Josepha, Louisa, v Sloveniji pa sestro Lenko in njeno
družino. Pogrebni obred v župnijski cerkvi sv. Patrika v
Sutherlandu je vodil g. Robert, župnik župnije Oyster Bay,
pridružil se mu je p. Darko. Domači župnik v Sutherlandu
je bil odsoten zaradi bolezni. Kljub zelo slabemu vremenu,
nekatere ceste so bile poplavljene zaradi hudih nalivov,
smo se zbrali v cerkvi v Sutherlandu v velikem številu.
Pater Darko je potem vodil slovenske molitve v kapeli
krematorija Woronora, kjer je bil pokojnik upepeljen. Sv.
mašo za pokojnega Jožeta smo obhajali v Merrylandsu v
petek, 20.4.2012 zvečer.
MATILDA ŠUSTER, rojena MENHART je tiho,
nepričakovano zaspala na svojem domu v Northmeadu
v sredo, 18.4.2012 popoldne. Na veliko noč je bila še pri
bogoslužju, v ponedeljek z nami na pirhovanju in na belo
nedeljo pri sv. maši, v sredo potem pa jo je Gospod poklical
k sebi. Rodila se je v Mariboru 24.3.1931, odraščala pa
je v Plaču v župniji Svečina. Po končani osnovni šoli je
nadaljevala ekonomsko srednjo šolo v Mariboru, nato je
delala v pisarni. V Avstralijo je prišla 4.9.1953 iz Avstrije,
kmalu za svojim izbrancem Jožetom Šusterjem, ki je bil
doma iz Kalobja, in naslednje leto sta se poročila v župniji
St. Mary’s pri Penrithu. Matilda je delala je kot kuharska
pomočnica in skrbela za družino in dom. Mož Jože je
bil pevec v moškem zboru v Klubu Triglav in v našem
mešanem pevskem zboru pri Sv. Rafaelu. V njegovi
bolezni mu je Matilda skrbno stregla in ga tudi vsak dan
obiskovala v domu počitka. Jože je umrl leta 2010. Matilda
zapušča sinova Stephena z ženo Irene, sina Johna z ženo
Caroline, vnuke Carla, Davida, Hannah, Aleca in Emmo.
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Pogrebno sv. mašo smo obhajali v četrtek, 26.4.2012, pri
Sv. Rafaelu, h kateri smo se zbrali v velikem številu, pri
sv. maši je pel naš mešani zbor. Matilda je pokopana na
slovenskem delu pokopališča v Rookwoodu.
EMIL – EMILIO KRAJNIK je umrl v bolnišnici v Liverpoolu
22.4.2012. Doma je bil iz Volčanskih Rut na Tolminskem,
kjer se je rodil 27.9.1927. Po poklicu je bil šofer, poročen
je bil z Vido Umer, ki je bila doma iz Marezig pri Kopru in
je sedaj že pokojna. Emil zapušča sina Walterja z ženo
Lyanne, hčer Vero z možem Mike-om, vnuke Brendana,
Erin in Lauren, brata Maksa z ženo Veroniko in njuno
družino, sestro Albino Mavrič v Newcastlu in njeno
družino, v Sloveniji pa brate Štefana, Toneta, Stanka,
sestri Marto in Ivanko in njihove družine. V bolezni je
prejel zakramente. Pogrebno sv. mašo smo obhajali pri
Sv. Rafaelu v Merrylandsu v petek, 27.4.2012, nato je bil
pokojnik upepeljen v novem krematoriju pri kapeli Mother
of Mercy v Rookwoodu.
ANICA SLANA roj. ANDREJAŠ je odšla k nebeškemu
Očetu 24.4.2012 v Waterview Nursing Home v kraju
Teralba, NSW. Rojena je bila 17.7.1925 v vasi Hrastje
– Mota v župniji Kapela pri Radencih. Po poklicu je bila
lastnica družinskega podjetja. Poročena je bila s Srečkom
Slanom, samostojnim podjetnikom. Anica zapušča
brata Jožeta in Franceta, sestro Vero, sina Marijana
z ženo Elizabeth, vnukinjo Danielle z možem Justinom
ter pravnuka Joshua in Bradleya. Mož Srečko je umrl
2010. Pogrebno sv. mašo smo obhajali pri Sv. Rafaelu
v Merrylandsu 1.5.2012 in jo pospremili na slovensko
Božjo njivo v Rookwoodu, kjer počivata skupaj z možem
Srečkom.
DRAGO KARL TWRDY je umrl v St. Hedwig Village
v Blacktownu v petek, 4.5.2012 zvečer. Rojen je bil
7.10.1937 v Novem mestu staršema Rihardu in Karolini.
Družina se je med vojno, leta 1944, umaknila v Avstrijo,
leta 1949 pa prišla v Avstralijo. Najprej so živeli v Bathurstu,
nato v Parkesu in v Villawoodu. Drago se je izučil za
pohištvenega mizarja in delal pri L. W. Furniture, od leta
1970 pa kot samostojni podjetnik. Dne 30.12.1961 sta se
poročila z Jožico Robar v župniji St. Mary’s pri Penrithu.
Družino in dom sta si ustvarila v Fairﬁeldu. Drago je kot
mizar marsikaj postoril v našem misijonu, opremil sobe v
naši nekdanji sestrski hiši, skrbel za popravila in tudi vsa
družina je bila dejavna v naši cerkvi in misijonu. Z vso
ljubeznijo je skrbel za svojo družino, rad je imel veselo
družbo, BBQ, domačo glasbo, razne prireditve, fotograﬁje
in video posnetke, prav tako je imel rad domače živali.
Dom Twrdyjevih je bil resnično dom njihovih najdražjih in
prijateljev, ki jih ni malo. Zadnja leta je bolehal, tri leta je
bival v nemškem domu počitka v Blacktownu. Družinski
člani so ga redno obiskovali, prav tako p. Valerijan,
ki mu je večkrat podelil zakramente. Kljub bolezni in
trpljenju je ostal veder, mož humorja. Drago poleg žene
Jožice zapušča taščo Veroniko, hčer Karen z možem
Nigelom, hčer Gail z možem Davidom, vnuke Dianne,
Camerona in Angelino, sestro dvojčico Mili z možem
Mickom, nečake Barryja, Johna, Elizabeth in sorodnike v
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Sloveniji. Pogrebno sv. mašo smo obhajali pri Sv. Rafaelu
v Merrylandsu v petek, 11.5.2012, in ga v zares velikem
številu pospremili na pokopališče Pinegrove.
ZVONKO ILEŠIČ je umrl nepričakovano v soboto,
12.5.2012 zjutraj v St. George’s Hospital v Kogarah.
Rojen je bil 29.4.1936 v Teznem pri Mariboru. Po poklicu
je bil strugar. Poročen je bil z Matildo Slavec. Poleg žene
Matilde zapušča hčerko Heleno, hčerko Marijo Ano –
Maryann z možem Darrenom, vnuka Soﬁjo in Matthewa,
brata Karla in sestro Veroniko in njuni družini v Melbournu,
sestro Anico in družino w Wollongongu, nečaka Petra
Grivica in njegovo družino v Wollongongu. Hči Helena
je pomagala nekaj let kot učiteljica v naši Slomškovi
šoli v Merrylandsu. Pogrebno sv. mašo za Zvonka smo
obhajali v petek, 18.5.2012, v naši cerkvi sv. Rafaela v
Merrylandsu ob veliki udeležbi ljudstva. Pokopan je na
pokopališču Pinegrove.
p. Darko in p. Valerijan

BISERNA MAŠA p. VALERIJANA
Malce nenavadno je, da smo začeli praznovati
biserni jubilej na podružnici in ne »pri fari«. Nismo
mogli drugače, saj moramo program bogoslužij
načrtovati dovolj zgodaj, poleg tega so nekateri
rojaki v naslednjih mesecih odsotni. Vendar zato
»mati fara« sv. Rafaela v Merrylandsu ni bila nič
prikrajšana, saj smo se že kmalu po počitnicah
začeli sestajati najprej pastoralni svet, nato delovne
skupine skupaj, potem posamični rojaki, ki so
pomagali oblikovati patrovo in naše veliko slavje. In
sproti se še kaj dogovorimo in uspemo.
V tem letu so se zvrstile kar štiri šestdesetletnice:
najprej 60 let delovanja naših patrov in verskega
življenja Slovencev v Avstraliji, 60 let so izpolnile
naše MISLI, 60-letnico je nedavno praznoval
slovenski katoliški tednik Družina, ki ima tudi med
avstralskimi rojaki nekaj bralcev in naročnikov,
sicer mala čreda, pa vendar, in sedaj 60-letnica
duhovniške službe p. Valerijana. Bogu smo hvaležni
za vsa ta leta in z zaupanjem in njegovo pomočjo
gremo za biserni jubilej skupaj naprej.
Program praznovanja na nedeljo Gospodovega
vnebohoda je pripravila in predloge zbirala Olga
Lah. Ker je Olga aprila odšla v Slovenijo na
počitnice, je njeno delo prevzela Mirjam Stariha, ki
je povezovala program v dvorani, s p. Darkom pa
sta pripravila program bogoslužja v cerkvi. Tehnična
vodja je bila Mihelca Šušteršič. S Sonjo Fisher sta
uredili rezervacije in sedežni red v dvorani – ravno to
je bilo najtežje, saj so se rojaki javljali vedno znova.
Po svoje nerodna reč, toda Slovenci ne bi bili to, kar
smo, če (se) ne bi malo stisnili. Prijavilo se nas je
več kot 300, zato smo privlekli vse mize še iz kletnih
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prostorov. Lojze in
Richard
Slatinšek
sta popravila vse
mize, ki so bile
polomljene, in še
svoje sta pripeljala.
V
dvorani
sta
pomagala še Marija
in Emil Grosman.
Hvala Bogu, uspelo
nam je, bolj ali manj,
in Bog povrni vsem!
Gospod Florjan Auser, direktor Slovenian Media
House ter član Sveta Vlade RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu, je oblikoval podobice, vabila,
plakate, pozdravni transparent pred cerkvijo, za
prezbiterij pa izdelal čudovito kuliso, na kateri so
spodaj šmarnice – smo namreč v mesecu maju –
in zgoraj golden wattle - mimozo, ki je simbol naše
Avstralije. Kuliso sta postavila Alojz in Richard
Slatinšek in jo tako naši rojaki kot drugi obiskovalci,
ki prihajajo k nam v cerkev, zelo pohvalijo. V
dvorani pa smo obesili šest panojev s fotograﬁjami
in osebnimi spomini p. Valerijana, ki jih je napisal.
Izdelal jih je prav tako Florjan v sodelovanju z
arhivsko organizacijo HASA NSW. Cerkev so
okrasili Vesna Lukežič – Poč, Sonja Fisher, Ivo in
Teja Bavčar, ki sta organizirala pletenje vencev
in poskrbela za transparent pred cerkvijo, Karl
Lukežič. Vence so pletli v četrtek pred slovesnostjo:
Ivo in Teja Bavčar, Ivanka Žele, Terezija Matuš,
Kati Menič, Marija Rogina, Helena Zadravec, Zora
Johnson, Jožica Lipovž, Anica Kolenko, Gizela
Špiclin, Lojzka in Lojze Husarek, Jožica Stres, Zofka
Brkovec, Marija Modrijančič, Draga Stržina, Kristina
Car, Danica Petrič, Elizabeta Kociper, Marija Kolar,
Kristina Korpar, Božena Cenčič, Anisija Lovrenčič,
Kati Breškon in drugi. Upam, da nisem koga pozabil,
sicer pa sporočite in dopolnimo, saj mora ostati za
arhiv in nadaljnje naše spomine, delo, publikacije.
Našemu biseromašniku smo podarili okrasno svečo
s podobo Marije Pomagaj, šmarnicami in wattlom.
Naročili smo jo pri sestrah karmeličankah v Sori pri
Medvodah in jo je prinesel in podaril častni generalni
konzul RS g. Fredi Brežnik z družino.
Duhovno smo se pripravljali predvsem z molitvijo,
s spomini pri bogoslužju, in seveda, naša slika ni
popolna, če se ne bi spomnili tistih, ki se niso mogli
udeležiti biserne maše in dogajanja, so pa v duhu
z nami in darujejo svoje molitve, trpljenje, žrtve v
bolezni in sporočajo voščila in pozdrave.
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Majski dnevi so po hudih nalivih in poplavah v
minulem poletju in tej jeseni kot naročeni, lepi kot
že dolgo niso bili. »Da bo še nedelja takšna! Za
nedeljo naj zmoli vsakdo Oče naš za lepo vreme!«
je oznanil p. Darko v cerkvi. Bog nam je dal res lep
sončen dan. Na nedeljo Gospodovega vnebohoda,
20. maja 2012, smo se že zgodaj začeli zbirati –
najprej pridne kuharice in kuharji, ki so že v soboto
pripravljali dobrote, potem še drugi. V sprevodu
smo pristopili k oltarju – poleg ministrantov tudi
odrasli možje, ki so že nekoč stregli pri oltarju in
so sodelovali: Ciril Košorok, ki je nosil križ, Mark
Stariha, ki je spremljal patra Valerijana. Za njimi
so šle v sprevodu narodne noše in nato duhovniki.
S p. Valerijanom smo somaševali: p. Ciril A. Božič
OFM, OAM iz Melbourna, voditelj slovenskega
misijona v Kew, provincialov delegat in policijski
kaplan Victoria Police, ki je deset let daroval
tukajšnjim občestvom v Sydneyu in drugod; g.
Eugene Szondi, po rodu Madžar, kaplan v župniji
sv. Bernardke Lurške v Castle Hillu, NSW in
koordinator Marijanskega gibanja duhovnikov, ki
je zastopal duhovnike naše škoﬁje Parramatta; p.
Darko Žnidaršič OFM, domači predstojnik in voditelj
slovenskega misijona sv. Rafaela v Sydneyu –
Merrylandsu, ki je bil biseromašnikov pridigar; p.
Peter Clifford OFM, gvardijan in župnik v Waverleyu,
provincialni vikar avstralske frančiškanske province
Svetega Duha. Navzoč je bil bogoslovec br. Peter
Strohmayer, pavlinec, ki ima stare starše iz naših
krajev – stara mama je bila rojena v Gradcu, stari
oče pa v Mariboru. Njegov župnik in predstojnik v
Merrylandsu v krajevni župniji sv. Marjete Alakok,
p. Albert Wasniowski OSPPE, se nam je pridružil
v vstopnem sprevodu in kasneje v dvorani pri
kosilu. Prišle so sestre redovnice iz Merrylandsa in
Granvilla. Pri kosilu sta se nam pridružila dekan iz
sosednje župnije Greystanes Bob Bossini, Italijan,
in g. Zvonimir Gavranović, Hrvat, ki je župnik župnije
Luddenham-Warragamba. Ostali so se opravičili,
tudi g. Edi Sedevčič, ki je zato prišel v nedeljo prej
v Figtree.
Patra Valerijana je pozdravil ministrant Noah Skubla,
ministrantka Veronika Konda mu je izročila šopek
cvetja. Občestvo je pozdravil domači predstojnik
p. Darko. Po evangeliju, ki ga je po slovensko
zapel p. Ciril, angleško prebral p. Peter, je Ciril
Košorok odnesel kip vstalega Zveličarja z oltarja.
Biseromašnikov pridigar p. Darko je poudaril našo
veliko zahvalo Bogu za biseromašnika p. Valerijana,
naše praznovanje kot veliko zahvalo, ki jo pomeni
evharistija – sv. maša, in služenje. Beseda služenje
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danes ne zveni ravno prijetno, marsikomu celo
sploh ne, vendar imamo kristjani vir služenja in
poslanstva v vstalem Jezusu Kristusu, ki je prišel,
da bi stregel in tako pošilja učence in nas po svojem
vstajenju, pred vnebohodom in po prejemu Svetega
Duha. Galilejci so strmeli v nebo, vendar se kmalu
zavedo, da je njihovo poslanstvo z Jezusom in zanj
tukaj in sedaj na zemlji – za nebesa.
Pater Ciril nas je povabil k pozdravu miru. P.
Valerijan se je ob koncu sv. maše tudi sam zahvalil
Bogu in občestvu, kratko sta spregovorila še p.
Peter Clifford in kasneje v dvorani g. Eugene
Szondi, ki sta pohvalila navdušeno naše občestvo
in čudovito petje. Naš mešani cerkveni pevski zbor
je zapel »Mašnik biserni, pozdravljen«, velikonočne
in Marijine pesmi in mašo sv. Cecilije (»Missa S.
Caeciliae«) skladatelja duhovnika Vinka Vodopivca.
Eno pesem so zapele Južne zvezde. Skupaj smo
zapeli zahvalno pesem in po blagoslovu »Marija,
skoz’ življenje« in se zbrali skupaj v prezbiteriju
za veliko skupinsko fotograﬁjo, ki naj bo vsemu
občestvu in našim zanamcem dragocen spomin in
spodbuda.
Po sv. maši smo pripravili kulturni program, ki ga je
povezovala Mirjam Stariha. Slavnostni govornik je
bil častni generalni konzul Alfred Brežnik. Nagovorili
so nas še veleposlanik dr. Milan Balažic, p. Ciril A.
Božič, p. Darko Žnidaršič in Irena Jernej. Martha
Magajna je recitirala pesem biseromašniku, ki jo
je spesnila Teja Bavčar. Prav tako je svojo pesem
recitirala Danica Petrič. Na odru so zapele Južne
zvezde.
Kosilo je pripravila 2. delovna skupina: Elizabeta
(vodja) in Tone Kociper, Marija in Stanko Kolar,
Kristina in Rudi Korpar, Ljubica in Branko Pezdirc,
Anton in Gizela Špiclin, Marija in Mirko Godec,
Jerica Grželj, pomagale so še Kristina Car, Justina
Ribič, Sonja Fisher. - Razrezali smo tudi veliko
torto, ki jo je naročila Elizabeta Kociper, »peneze«
zanjo je velikodušno prispevalo Slovensko
društvo Sydney. Tudi Klub Triglav Panthers in
druga naša društva, organizacije in posamezniki
so se velikodušno odzvali, da smo zbrali dar za
biseromašnika, ki bo šel tudi domov v Slovenijo, da
bo še v domači Šiški obhajal svoj jubilej. P. Darko je
povabil predstavnike organizacij ter posameznike,
da so še posebej spregovorili p. Valerijanu in nam
vsem. Tončka Stariha je spekla lične lectove srčke
in jih prodajala, da smo zbrali še en dar za patra. Za
veselo razpoloženje so poskrbeli Fantje treh mest
in še eden (Rudi Črnčec, Peter Grivic, Lenti Lenko
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Predragi naš biseromašnik oče Valerijan,
Reverend Fathers, gospod veleposlanik, dragi
rojaki in drage rojakinje!

češ, da je revščina vedno večja, človekovih pravic
manj, vedno večji pohlep po bogastvu in razkošju
ter brezskrbnem življenju, kar bi naj veljalo tudi
za Cerkev … To sicer ni nič novega. V zgodovini
se pač te stvari ponavljajo. V 13. stoletju, v času
življenja Frančiška Asiškega, je razburljivo življenje
vplivalo tudi na takratno družbo. Tudi takrat so se
pokazala znamenja razkroja v Cerkvi. Plemstvo
je živelo v razkošju in se ni oziralo na preprosto
ljudstvo … V takih razmerah je tudi tedanja družba
doživela duhovno prenovo. Zopet se je začel širiti
evangeljski duh, duh ljubezni, ki je krotil izbruhe
strasti, sovraštva in preganjanja – duh ponižnosti in
odpovedi. In v tem času je zrastel svetniški velikan
sveti Frančišek Asiški.
Sicer se pa tudi v 20. stoletju in še danes pojavljajo
take svetniške osebe, kot na primer: Mati Terezija,
ki je delovala v Indiji; škof Baraga med Indijanci;
pater Peter Opeka na Madagaskarju, itn. Nič se ni
spremenilo.

Biseromašnik ali duhovnik s 60 leti mašništva –
res lepa slovenska sestavljenka iz besed biser
in mašnik. Že sama beseda biser pomeni nekaj
lepega, plemenitega, spoštljivega in cenjenega.
Kako primerno za našega patra Valerijana, že kot
človeka! Dokaz temu je že to, da je danes, tukaj
pri sv. Rafaelu v Merrylandsu, nabito polna dvorana.
Zbrani, da skupaj proslavimo ta njegov visoki jubilej
in, da se zahvalimo Bogu za ta veliki dar nam vsem
– Vas, dragi pater Valerijan. Ljudje, in še posebej
duhovniki kot Vi, nam dajejo upanje, so nekakšna
garancija, da je življenje Božji dar in da se ga splača
živeti.
Je pa tudi res, da marsikdaj človek izgubi voljo, ko
je dnevno izpostavljen pritožbam o današnji družbi:

Sveti Frančišek je razmišljal o človekovi popolni
svobodi, o prostosti v Bogu in ga prosil, naj bi že
enkrat dosegel to pravo notranjo svobodo. Spoznal
je, da je edina pot za dosego tega življenja življenje
po evangeliju. Spoznal je, da mora Kristusov
apostol biti ubog, da ga more Bog napolniti s svojo
ljubeznijo; biti mora apostol uboštva, kot je živel
Kristus in apostoli. Hodil je okrog in pridigal povsod,
kjer so bili ljudje pripravljeni poslušati. Spodbujal
jih je k pokori in medsebojni ljubezni. Njegove
preproste, iskrene in prisrčne besede so šle ljudem
do srca. Imel je srce polno ljubezni, zato je znal
vse pomiriti, potolažiti, razveseliti in ohrabriti. Pojav
svetega Frančiška in to obdobje je dokaz, da se
mora tudi Cerkev sama iz sebe duhovno prenavljati.

OAM in Daniel Šmon, pa tudi p. Darko priložnostno
zapoje zraven).
Težko je zaobjeti toliko lepih doživetij ali v celoti
nepozabno doživetje, zato bodo dobrodošli še Vaši
odmevi, vtisi in dopolnila. Skupaj pa smo hvaležni
Bogu in Mariji Pomagaj, ko bomo Slovenci sedaj
v duhu skupaj pred njenim praznikom. Vendar si
lahko rečemo v en glas: Lepo je bilo - in še bo!
p. Darko Žnidaršič OFM

Hvala Bogu za Vaše veliko srce!
Nagovor častnega generalnega konzula RS za
NSW, g. Alfreda (Fredija) Brežnika, na slavju
biserne maše patra Valerijana v Merrylandsu v
nedeljo, 20. maja 2012.

Mladi Jožef Jenko je že kot osnovnošolec vzljubil
svetega Frančiška. Že kot ministrant v župnijski
cerkvi v Šiški, ki so jo vodili frančiškani, se je nagibal
k njim. In, kot sam pravi, navduševala ga je njihova
preprostost, prijaznost in zavzetost za dušno
pastirstvo. Njegova življenjska pot od ministranta v
Šiški pa do duhovnika ni bila ravno lahka. V četrtem
razredu osnovne šole je dobil škrlatinko in pljučnico,
zaradi katerih bi skoraj izgubil življenje, saj so
poklicali že duhovnika, da mu je podelil zakramente
sv. maziljenja in popotnice.
Medvojna leta za mladega Jožeta še posebej
niso bila lahka: Prekinjen študij, nemška aretacija,
mobilizacija v domobranstvo, umik na Koroško; od
tam najprej v taborišče Vetrinj, kjer je zadnjič videl
misli | maj - junij 2012
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brata Franceta, ki so ga Angleži zahrbtno vrnili
v Titovino in je izginil ali v Kočevskem Rogu ali v
Teharjih. Prišel je v taborišče Špital, nato pa ilegalni
beg v Italijo in od tam iz Neaplja odplul v Ameriko,
kjer je maja 1952 na ameriških Brezjah bral svojo
novo mašo. Po enajstih letih službovanja po raznih
ameriških farah je 23. oktobra 1963 na ladji Oriana
prispel v Sydney.
Najprej sem na kratko govoril o svetem Frančišku.
To pa za to, da nam bo laže spoznati in razumeti
življenje patra Valerijana: Zakaj je postal frančiškan
in kaj je njegovo življenjsko vodilo.
Prvo sveto mašo v Avstraliji je pater Valerijan
daroval v cerkvi sv. Brigite v Marickvillu, pridigal
pa je pater Odilo. Po vzgledu svetega Frančiška
je začel z gradnjo cerkve - cerkve sv. Rafaela in
nadaljeval z gradnjo žive Božje hiše – Cerkve iz
ljudi, kot jo imenuje sveti Frančišek. Rekel sem, da je
nadaljeval z gradnjo Cerkve iz ljudi, kajti ne smemo
pozabiti, da je pred patrom Valerijanom tukaj bilo že
nekaj duhovnikov, ki so mu pripravili “gradbišče’’ govorjeno v prispodobi seveda. Bili so to predvsem
patri frančiškani, katerim je tudi vzgled in vodilo sveti
Frančišek. To je morala biti res Božja previdnost, da
smo ravno mi, avstralski Slovenci, prejeli ta Božji
dar - Frančiškove posnemovalce. Hvala Vam, dragi
pater Valerijan! In hvala Vama, pater Ciril in pater
Darko! Pa hvala vsem Vašim bratom frančiškanom
in sestram frančiškankam, pokojnim in živim, ki so
služili pri nas, tu doli pod Južnim križem in z nami
delili dobro in slabo.
Najprej se je pater naselil v Paddingtonu, kjer so
mu avstralski frančiškani šli zelo na roko. Maševal
je po vseh predelih mesta in predmestjih, kjer so
živeli Slovenci, pa tudi v Wollongongu, Newcastlu in
Canberri. Z naseljevanjem naših rojakov v zahodnih
predelih Sydneya je bilo treba razmišljati o novem
središču. Pater je dobil ugodno ponudbo pri nakupu
stare prezbiterijanske cerkve, iz katere je naredil
tole prelepo cerkev sv. Rafaela, ki jo imamo še
danes. Se je pa pater poleg pastorale, obiskov
bolnikov in družin vključil še v vse ostale dejavnosti
slovenske skupnosti. Seveda mu je na začetku bil v
veliko pomoč pater Bernard Ambrožič. Še ko je bil
v Paddingtonu, je že tam imela pisarno ‘Akcija za
Dom’, katere član je bil, in pozneje tudi eden izmed
treh zaupnikov. S postavitvijo cerkve sv. Rafaela,
dvorane in sestrske hiše je Merrylands postal
versko-kulturno središče naše skupnosti. Tukaj so
razne prireditve, razstave, proslave, igre in zabave.
24

Tukaj so Slomškova šola, igralska skupina, pevski
zbor, HASA arhiv – skratka ne znam si predstavljati
slovenske skupnosti v Sydneyu brez Merrylandsa.
In v največji meri po zaslugi patra Valerijana.
Poleg vseh pastoralnih nalog je vedno našel čas
tudi za posvetne potrebe skupnosti - visoko cenjen
in spoštovan. Bil je aktiven v času slovenske
osamosvojitve. Dvorano in druge prostore je dal na
razpolago za sestanke in prireditve ob tem času; pa
ob času olimpijskih iger in ob 20. obletnici slovenske
državnosti, da omenim le te tri.
Je pa tisto delo, za katero se je odločil že kot
osnovnošolec ministrant Jože, da ga je najbolj
veselilo in zaradi katerega ima ta večni privlačni
nasmešek, ki nakazuje neko umirjeno notranje
zadovoljstvo: življenje po evangeliju, predanost
Bogu, plemenitost, preprostost in dobra volja.
Zaradi teh spoznanj so mu ljudje vedno zaupali in
dajali za potrebe cerkve. Ne pomnim, da bi ga kdaj
slišal, da bi iz prižnice povpraševal ali celo prosil za
darove, oz. nas celo okregal, da ne damo dovolj.
Pa poglejte, kaj je zgradil! Sam pa je vedno živel
zelo skromno, tako, da nas je celo slovenski škof
ob obisku našega središča okregal, češ kakšna
sramota, da naš pater živi tako špartansko. Še ko je
bil v Paddingtonu, pa takrat ni imel dosti dohodkov,
je dajal. Spomnim se mladega rojaka, ki je stalno
hodil k patru po denarno pomoč. Enkrat je celo
prišel po denar, ker je potreboval novo srajco – res
je nosil umazano in raztrgano srajco. Ker pa pater
ni imel denarja, mu je dal kar svojo srajco. Pa, ko
je 'tankal' svoj avto in ni imel več kot tri dolarje! Ja,
ni bilo lahko tudi njemu. Zadnje čase sem tukaj v
Merrylandsu opazil, da ga ob nedeljah, ne vem,
morda tudi ob delavnikih, po maši čaka Avstralec
srednjih let, ki pride po svoj pričakovani dar. Pater
mu kar brez besed da nekaj v roko in on z besedo
hvala odide. Ja, takšen je naš pater!
Dragi pater Valerijan, za vse to, kar ste naredili in še
delate za nas, pa za tiste uboge in lačne ter bolne,
ki jih mi v svojem hitrem življenjskem tempu ne
vidimo ali jih pa ne želimo videti - hvala Vam. Hvala
tudi Bogu za Vaše veliko srce!
Naše iskrene čestitke za Vaš biserni jubilej – 60
let mašniškega posvečenja. Naj Vam ljubi Bog da
zdravja, moči in mnogo let dobrega počutja med
nami!
Alfred (Fredi) Brežnik, Sydney, 20. maja 2012
(Viri: Wikipedia, Pax et Bonum, osebni arhiv)
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Adelaide

p. Janez Tretjak OFM
HOLY FAMILY SLOVENIAN MISSION
51 Young Avenue, WEST HINDMARSH SA 5007
Tel.: 08 8346 9674; 08 8121 3869, Mobile: 0434 197 097
Email: tretjakj@gmail.com

V nedeljo, 20. maja 2012, je bil
praznik za našo skupnost. Zakonske
zaobljube je obnovilo sedem
zakonskih parov: JANEZ in MARIJA
ZAGORC pred 59 leti v Mačkovljah
pri Trstu, PAVLA in MILAN ČELIGOJ
pred 57 leti v Trnju pri Pivki, ZINKA in
ŠTEFAN KOLMAN pred 55 leti v Trstu,
OLGA in LOJZE POKLAR pred 55 leti
v Adelaidi, ROSIKA in IVAN LEGIŠA
pred 51 leti v Markovcih pri Ptuju, IVA
in DANILO KRESEVIČ pred 50 leti
v Adelaidi ter KRISTINA in IGNAC
SIMENKO pred 50. leti v Adelaidi.
Po obljubi in prošnjah, ki so jih
prebrali vnuki slavljencev, so jubilanti
v procesiji prinesli prižgane sveče,
posebej narejene za to slovesnost. Po
končni sveti maši smo Bogu v zahvalo
zapeli zahvalno pesem.
S pomočjo p. Cirila in p. Roberta v Rimu
smo jim priskrbeli papežev blagoslov
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za vsak par. Nato je bil še blagoslov vina za zdravje
našim jubilantom in še skupno fotograﬁranje za
spomin na ta lepi dan. V dvoranici je gospa Silva
s sodelavkami pripravila narezek in ob kavi nekaj
slaščic. Vsem, ki so sodelovali v cerkvi in dvoranici,
naj Bog povrne, naše jubilante pa naj Bog varuje,
blagoslavlja in vodi skozi jesen življenja.
Isti dan je v bila v Parku miru MARIJANSKA
PROCESIJA. Ob lepem vremenu se je zbralo precej
ljudi, največ seveda iz azijskih držav, še največ
Vietnamcev, ki so steber in bodočnost avstralske
Cerkve. Slovencev je bilo v primerjavi z drugimi
skupnostmi, ki so mnogo večje od naše, kar lepo
število. Pozna se, da so emigrantske skupnosti iz
Evrope postarane in nas je vedno manj in s tem se
moramo sprijazniti in tudi za starejše je stati dve uri
pol kar velik napor. (Fotograﬁja je na strani 52).
POKOJNI

V ponedeljek, 23. januarja 2012, je med spanjem Bog
poklical k sebi EMILIJO KRACINA WALLS. Rojena
je bila 25. oktobra 1929 v Ajdovščini na Primorskem.
Staršema Tereziji in Ivanu Kretič se je v zakonu rodilo
osem otrok. Zaradi ekonomskih in političnih razmer je
Ljudmila leta 1953 našla v Avstraliji drugi dom. V Adelaidi
se je poročila z zaročencem, ki ga je spoznala v Trstu,
Antonom Kracina. Naselila sta se na Ottowayu v Južni
Avstraliji, kjer sta si zgradila hišo. V zakonu sta se jima
rodili dve hčerki: Marija, ki živi v Novi Zelandiji in Tereza v
Adelaidi. Ljudmila je zgodaj postala vdova. Leta 1971 je
nepričakovano umrl mož Anton, ostala je vdova in sama
skrbela in vzgajala hčerki. Leta 1974 je na delu spoznala
vdovca Billa Wallsa in se leta 1974 poročila. V sožitju in
sreči sta živela vse do leta 2004, ko ji je drugi mož umrl.
Tako je na jesen življenja ostala sama v hišici, ki sta jo
zgradila s prvim možem Antonom. Ljudmila je bila tudi
izvrstna šivilja in priročna za vsako delo. Pogrebni obred
je bil v kapelici pogrebnega društva Sidney Harrison
10. februarja 2012, nato je našla svoj zadnji zemeljski
dom ob svojem prvem možu Antonu na Cheltenmskem
pokopališču. Hčerkama Mariji in Tereziji z družinama
izrekamo naše sožalje. Pokojna Ljudmila naj počiva v
miru Božjem.
V Port Lincolnu v Južni Avstraliji je umrla rojakinja
JOSEFINA FACHIN. Joseﬁna je bila rojena 20. aprila
1936 v Trstu. Umrla je 16. marca 2012 in je našla svoj
zadnji zemeljski dom v Port Lincolnu.

zboru v klubu in za kratek čas se je pridružila cerkvenemu
pevskemu zboru v slovenski cerkvi Svete Družine. Zadnje
leto je bolezen prizadela njene glasilke in je izgubila
svoj čudoviti glas. Pogrebna maša je bila v torek, 1.
maja, v cerkvi Srca Jezusovega v Hindmarshu, nato je
bila kremirana in počiva na Enﬁeldskem pokopališču ob
svojem možu. Naj se spočije od trpljenja in Bog naj ji bo
milostljiv. Mi se je spomnimo v molitvi. Sinu Jadranu z
družino naše sožalje.
V italijanski vasi je umrl rojak KASTELIC FELIKS. Rojen
je bil 17. maja 1922 v vasi Gornje Košane na Notranjskem
Primorju. Umrl je 23. maja 2012. Pokopan bo v Sloveniji,
kjer ima sorodnike.
p. Janez

ZAHVALA
Gospa Roza Pliberšek se želi ob smrti dragega
soproga JOŽETA PLIBERŠKA iz vsega srca
zahvaliti, posebno patroma Valerijanu in Darku
za njuno skrb in sočutje v težkem času, za obiske
in tolažbo in tudi vsem rojakom in prijateljem za
prijazne besede, telefonske klice in cvetje.
Vsa družina se tudi iskreno zahvaljuje prijateljem
za vse prispevke za Cancer Council namesto
cvetja na grob našemu dragemu možu, očetu,
dedeku in dobremu prijatelju, ki ga vsi tako zelo
pogrešamo.
Družina Pliberšek

28. aprila je v domu za ostarele v 80. letu umrla LEOPOLDA
VATOVEC. V bolezni in trpljenju je dozorevala za večnost.
Leopolda se je rodila 15. oktobra 1931 v vasi Ostrožno
Brdo v Brkinih. Leta 1954 je pobegnila v Trst, kjer se
je poročila. Nato sta z možem Alojzom odšla ločeno
v Avstralijo. On je odšel v Perth, Leopolda v Bonegillo,
kjer je rodila sina Jadrana. Leopolda je pela v pevskem
misli | maj - junij 2012
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IZ KRALJIČINE DEŽELE – Queensland
Najprej bi rad
poročal o zadnjih
dogodkih iz društva
Planinke. Obisk
srebrnomašnika
patra Valerijana v
Brisbanu je privabil
lepo število rojakov.
V nedeljo, 6. maja
2012, je pater
Valerijan v dvorani
društva daroval sveto
mašo.
Pripeljala sta ga iz Gold Coasta Jana in Jože Čeh,
saj je prejšnji dan za rojake tamkaj daroval sveto
mašo. Čeprav je bil njegov obisk par tednov pred
srebrnomašniškim jubilejem, smo patra vseeno
že vnaprej veselo sprejeli in počastili z veliko torto
in dobrimi željami. Predsednik Tone Brožič mu je
izročil voščilno kartico s priloženim darom in mu
čestital v imenu naše skupnosti. Pavlica Prgomet
s pomočjo Ivana nam je v društveni kuhinji
pripravila dobro kosilo. Tone Brožič pa je po kosilu
zaigral na harmoniko, ki je poživilo veselo vzdušje
vseh navzočih. Ker imamo sedaj samo enkrat
mesečne prireditve, je odbor tokrat na redno
prvo nedeljo vključil tudi materinsko praznovanje.
Vsaka navzoča mati je prejela lepo vrtnico. Za
najlepšo mamico pa so izbrali Albino Vah, ki je od
predsednika prejela velik šop vrtnic.

mnenju je bila čudodelna svetinjica, ki mu jo je izročila
njegova teta, tista molitev, ki ga je rešila. Sedaj se
on nahaja v avstralskem RSL domu za onemogle,
kjer lepo skrbijo zanj. Res je lepo videti, kako tukaj v
Avstraliji spoštujejo žrtve vojne, ne glede na pretekle

Spominska slovesnost ANZAC privabi ob
jutranji zori v našem naselju Mount Mee vsako
leto vedno več ljudi. Čeprav je tukaj naseljenih
zelo malo emigrantskih družin, se vedno srečamo
tudi z drugimi evropskimi naseljenci, ki živijo v tem
okolju, saj se vsi čutimo dolžne spoštovanja do
padlih žrtev za svobodo in mir. Letos sem pogrešal
starega znanca, ki je bil med vojno pilot v nemški
vojski in se je redno udeleževal te slovesnosti.
Večkrat mi je pripovedoval o svojih doživetjih, o
grozotah vojne in krivičnih političnih voditeljev,
ki vojake zasužnjijo, kakor (tudi na splošno) vse
ljudi, ki morajo za ohranitev svojega življenja in
preživetja izvrševati ukaze nadrejenih. Med vojno
je bil pilot in vsi piloti v njegovem squadronu so
bili sestreljeni, le on je preživel. Poslani so bili na
brezupno misijo obrambe pred številnim letalskim
napadom. Čeprav je bilo jasno nebo, se je pojavil
oblak, v katerem se je skril in se rešil. Po njegovem
30
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okoliščine, ki jih vojna povzroča. Kako lepo bi bilo v
naši rodni Sloveniji, če bi se vsi resnično spravili in
znali spoštovati vse žrtve vojne. Letošnja proslava
tukaj je bila predvsem o zgodovinski razlagi padca
Singapurja in padlih žrtev iz našega okolja. Spored
je vseboval govore različnih predstavnikov, molitve
nekaterih pastorjev in polaganje vencev za pokojne
vojake.
Moram Vam za MATICO MRTVIH poročati še o
pokojnih rojakih.
Ivan Pišotek me je opozoril na pokojnega KARELNA
MILNERJA, ki je umrl na Gold Coastu leta 2010 (točen
datum ne morem najti). Rojen je bil 4.11.1932 v Mariboru,
upepeljen je bil na Gold Coastu. Zapušča ženo Olgo in
sina in hčerko ter sestro Hermino v MacKayu in brata
Fredija v Brisbanu.
JOŽE PEČAR, rojen 17. avgusta 1930 v Slivnici pri
Hočah, je umrl 15. marca 2012 v Gympie. Pogrebna
maša za pokojnega je bila v Gympie v cerkvi St. Patrick,
ki jo je daroval tamkajšnji župnik Fr. Patrick Cassidy PP.

Pokopan je na pokopališču v Gympie, kjer je pokopana od
leta 1997 tudi bivša žena Veronika. Jože Pečar je skoraj
30 let delal v Mt. Isi kot ‚Mashine operator‘. Po upokojitvi
se je preselil v Gympie in se leta 1999 poročil z Anico
Klekar. Klekarjeva družina je pokojnemu Jožetu pripravila
lep pogreb, katerega se je udeležilo veliko število njenih
sorodnikov in prijateljev.
Vahovo tesno povezano družino je prizadela druga
tragedija, odkar je leta 2003 umrl Jož Vah na Gold Coastu.
V prometni nesreči z motorjem je 22.04.2012 umrl 49-letni
STEPHEN BRUCE TREADWELL, mož Kristine Albince
VAH. Rojen je bil 10.01.1963 v Melbournu. Pokojni
zapušča poleg Albince še hčerko Shay, ki je poznana
v slovenski skupnosti, saj je večkrat nastopila na naših
odrskih prireditvah. Pokojni Stephen je bil med nami
dobro poznan, saj se je skupno z Vahovo družino večkrat
udeležil slovenskih prireditev. Imel je zelo velik pogreb,
saj je imel veliko prijateljev in sorodnikov v Melbournu in
na Gold Coastu. Po pogrebu v Allambe Memorial Chapel
je bil pokojni upepeljen. Naj vsi pokojni počivajo v miru.
Lep pozdav iz sončnega Queenslanda.

Mirko Cuderman

BOCCE CLUB LIPA IZ GOLD COASTA QLD
Končno se spet oglašam, četudi z zamudo iz Bocce
Cluba LIPA Gold Coast ter vse bralce revije Misli lepo
pozdravljam. Na našem klubu je še vedno živahno,
če tudi ni bilo lahko sestaviti novega odbora, ko smo
imeli občni zbor 23. oktobra 2011. Končno smo imeli
ponovne volitve. V januarju 2012 je bil izvoljen
novi odbor, ki ga sestavljajo: Predsednik John
(Jani) Pal, podpredsednik Karl Knap, tajnica Vlasta
Burcul, blagajničarka Milka Marušič. V odboru so
Maria Pal, Fanika Knap, Christine Geale in Michael
Burcul.
Sedaj pa še dodam nekaj aktivnosti, ki smo jih imeli
v zadnjem času v klubu LIPA.
Februarja ob pustovanju je bilo zelo živahno. Zbralo
se je kar lepo število rojakov in tudi pustne maske
so popestrile ta dan. Ob dobrem domačem kosilu
tudi krofov ni manjkalo za to priložnost ter prijetne
domače glasbe, tako smo se vsi prijetno zabavali.
Toni Brožič nam je na svoj meh zaigral nekaj
domačih viž, pridružili so se pevci in domača pesem
je zadonela pozno v popoldne.

poskusili srečo na poker avtomatih, drugi so šli igrat
bocce, nekateri pa so se zavrteli ob prijetni glasbi.
Vse je minilo hitro in dan je bil res prijeten.
Sedaj pa še nekaj o našem zadnjem srečanju na
klubu LIPA. Ker je velika noč bila letos na dan,
ko bi naj bil naš reden piknik, smo se odločili, naj
ta odpade, saj je za ta velik dan vsak najraje ob
svojih dragih doma. Tako smo se zbrali naslednji
dan, na velikonočni ponedeljek, kjer smo imeli
BALINARSKO TEKMOVANJE. Tekmovali so v
trojkah in na koncu so osvojili prvo mesto Tone
Brožič, Marica Pal in Jože Gjerek; drugo mesto pa
so dosegli Jani Pal, Michael Burcul in Frank Penko.

V marcu se je odbor odločil za malo spremembe
in smo najeli avtobus ter se odpeljali na enodnevni
izlet v Welington Point. Najprej smo se ustavili
v Mt. Cotton, kjer smo imeli malico, tu se nam je
pridružilo še nekaj rojakov iz kluba Planinka. Nato
smo nadaljevali do cilja, kjer smo napolnili želodce
z dobrim kosilom. Po kosilu so nekateri rojaki
misli | maj - junij 2012
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Življenje pri Slovenskem društvu Sydney
SLOVENSKO DRUŠTVO SYDNEY
JE PRAZNOVALO 55 LET
Balinarsko tekmovanje za pokal 55. obletnice
SDS je bilo v nedeljo, 15. aprila 2012, ob 8. uri
zjutraj. Tekmovanje je potekalo
med klubi SD Sydney, Triglav
Panthers in Slovenskim klubom
Planica Wollongong. Nagrade je
darovalo SD Sydney. Zmagovalci
tekmovanja so: prvo nagrado
sta prejela Hedvika Samsa in
Silvo Franca; druga nagrada
je pripadla Jožetu Novaku in
Emi Mailow; tretjo nagrado sta
osvojila Daniel Samsa in Tristan
Giacometti; četrto nagrado pa Miro Smrdel, Lojze
Kocjančič in Mirko Kalac. Vsem zmagovalcem
čestitamo!
V soboto zvečer, 24. marca 2012, so v našem
klubu nastopili glasbeniki skupine Vagabundi iz
Slovenije. Zbralo se nas je okrog 200 članov. Vsi
so bili presenečeni ob dobri glasbi in šaljivosti
ansambla, ki so jo izkazali avstralskim Slovencem.
Zahvaljujemo se jim za prijeten večer.
Kuhinja je v našem društvu odprta vsako nedeljo
od 12. ure dalje. Postreženi boste z domačo hrano:
govejo in kurjo juho, dunajskim zrezkom, svinjsko
pečenko, čevapčiči, pečenim piščancem, sarmo,
pečenim krompirjem, rižem in različno solato.
Imamo tudi potico, štrudelj, miške, krofe,... in še
veliko drugega. Pridite, ne bo vam žal.
V nedeljo ob 2. uri popoldan, 22. julija 2012, bomo
imeli koncert in zabavo s plesom. Pri nas bo
gostovala Helena Blagne iz Slovenije. Potrebne
so rezervacije. Pokličite na telefonsko številko: 02
9756 1658. Vstopnina bo $ 20 po osebi.
Slovensko društvo Sydney je praznovalo 55.
obletnico svojega obstoja v nedeljo, 22. aprila
2012. Kuhinja je bila odprta že ob 11. 30 dopoldne
in hrana je bila servirana specialnim gostom in
prejšnjim predsednikom. Nato je bil program,
podelitev pokalov in priznanj. Pomembni gosti so
bili iz vseh slovenskih organizacij in naša patra
Valerijan in Darko; dr. Milan Balažic - veleposlanik
RS v Canberri, Franc Čulek - predsednik
Slovenskega kluba Canberra, Ivan Rudolf predsednik Kluba Planica Wollongong, Peter
Krope - predsednik kluba Triglav Panthers, Marija
Grosman - predsednica Slovenskega društva Tivoli
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– Newcastle in Martha Magajna - predstavnica
arhiva HASA NSW Merrylands. Povabili smo vse
prejšnje predsednike našega društva, da smo skupaj
proslavili 55. obletnico obstoja. Po kosilu je sledil
program: ženski pevski zbor
Južne zvezde so nam zapele
slovensko in avstralsko himno,
predsednik Štefan Šernek je
pozdravil vse navzoče. Takole
je povedal: »Srčno sprejeti
vsi navzoči na proslavi 55.
obletnice
našega
društva.
Lahko se zahvalimo vsem
našim prejšnjim predsednikom,
ki so ga vodili v preteklosti
in seveda vsem našim članom, ki so pomagali in
delali, da še lahko obstajamo. Mi je v veliko čast
in ponos, da sem predsednik tega društva že 13
let, ki je največje in najstarejše v Sydneyu. Bilo je
veliko ljudi, ki so poskušali, da bi se društvo čim prej
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zaprlo. Ampak imamo še vedno ljudi, ki skrbijo in
vodijo naše društvo, da gre naprej. Dragi naši člani
in prijatelji, mi ne dobivamo nobene pomoči drugih
klubov in sponzorjev, pomagamo si s pridnimi rokami
naših delavcev in vse bo šlo naprej. Prav iz srca
se zahvaljujem vsem dragim članom in prijateljem
za pomoč in sodelovanje, da smo lahko postavili
društvo na višjo raven in lahko rečemo, da ne le v
Sydneyu, temveč med vsemi klubi po vsej Avstraliji.
Dragi člani in dragi Slovenci, ne obupati, dajmo si
korajžo za naprej, da bo naše društvo obstalo še
na mnoga leta v prihodnosti slovenske skupnosti.
Naj živi slovenska skupnost v Sydneyu, v Wetherill
Parku! Bog vas živi in veselo praznovanje!«
Nato so nastopile pevke zbora Južne zvezde in
zapele dve pesmi, recitirale so Danica Petrič, ki je
sama napisala besedilo Slovensko društvo, Zora
Johnson je prebrala članek pokojne Marcele Bole,
ki ga je napisala ob otvoritvi novega doma SD
Sydney. Harmonikaš iz Canberre Simon Koštrica
je zaigral nekaj melodij in sledil je govor dr. Milana
Balažica, veleposlanika RS. Poklonili smo vsem
prejšnjim predsednikom steklenico vina in značko
ob 55. obletnici. Trofeje in značke smo poklonili
vsem odbornikom in delavcem, ki so darovali
največ truda za društvo. Ti so: predsednik Štefan
Šernek, podpredsednik Stane Jug, blagajničarka
Štefanija Zafošnik, tajnica Lin Pušenjak, namestnik

tajnice Vlado Cheh, odborniki Ivan Truden, nosilec
dovoljenja in kartice Jože Nemeš, Ana Šernek,
Alojzija Jug, Erika Žižek, Mirko Kalac. Pridni delavci:
Mirko Cerovac, Viljem Pušenjak, Pepca Truden in
Franc Obid. Dobili smo Priznanje in zahvalo Urada
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
od ministrice Ljudmile Novak članom: Ani Šernek,
Štefaniji Zafošnik in Ivanu Trudnu. Naredili smo
veliko presenečenje za veleposlanika dr. Milana
Balažica in njegovo ženo Nino, ker smo jima podelili
članstvo našega društva. Seveda se nam je prisrčno
zahvalil in obljubil, da bo dober in zvest član SD
Sydney. Nadaljevali smo praznovanje s plesom
in zabavo ob zvokih ansambla Alpski odmevi in
Vladotom in Simonom Koštrica. Pozno popoldne
smo podarili steklenico belega in rdečega vina
vsakemu prisotnemu članu. Imamo tudi avstrijske
in nemške člane. Prišel je nato k meni Avstrijec in
mi je dejal, da je že po 50 let član na drugih klubih
in da ni še nikoli v življenju dobil steklenice zastonj
na katerem drugem klubu. Samo to je Slovensko
društvo. Številka ena. Na zdravje vsem veselim
našim članom!
Torej, dragi Slovenci, prišli smo tako daleč, da smo
proslavili 55 let društva in Bog nam daj še moči, da
bomo lahko vodili naše društvo še naprej do 60.
obletnice. Naj živi slovenska skupnost v Sydneyu in
Slovensko društvo v Wetherill Parku!
Zahvaljujem se tudi za lepe čestitke in pogovor,
ki so ga naredili z
menoj ob 55. obletnici
SD Sydney z Radia
Ljubljana.
Predsednik SDS
Štefan Šernek

Čestitke predsedniku,
odboru, članom in
vsem prijateljem SDS!
misli | maj - junij 2012
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IZ KLUBA TRIGLAV PANTHERS
BALINARJI TRIGLAVA
Kako lepo je, da so si že v davnih časih izmislili šport,
ki je ravno primeren za naša leta - balinanje. Ko smo
bili še mladi, je bilo treba delati v službi, delati doma,
da smo si zgradili in uredili domove, delati v klubu,
da smo ga uredili primerno za prijetno druženje s
prijatelji, vmes je bilo treba poskrbeti za otroke, jih
peljati v šolo, na treniranje za obvezne športne igre
in vmes je ostalo kaj malo časa za počitek in oddih.
Minil je čas in mladi so se speljali od doma, kakor
ptički iz gnezda in gnezdo je ostalo prazno, delovna
doba je potekla in posebno za moške je pogosto
težko, da se znajdejo doma, ne da bi bilo ves čas
potrebno nekam hiteti. Vnuki, vrt, delo okrog hiše
zapolni praznino, ostane pa še čas za prijatelje in
za – balinanje. Balinamo dvakrat na teden, nekateri
so vedno tam na balinarski dan, drugi imajo le še
dolžnosti, da pazijo na vnuke in jih peljejo v šolo in
iz šole, pa pridejo kadar morejo, hujše je pa za tiste,
ki jih mučijo zdravstvene težave.
Najprijetnejše je, kadar imamo medklubska
tekmovanja, ko se zbere veliko število ljudi, ki
pogosto prihajajo iz sosednjih krajev, vendar jih je
življenjska pot odpeljala vsakega v svojo stran, se
pa vedno z veseljem srečajo. V preteklih mesecih
smo imeli več manjših in večjih tekmovanj. Največje
je bilo tekmovanje za pokal 55. obletnice SDS na
baliniščih SDS: Moštva so bila pred tekmovanjem
izžrebana, mešano iz vseh sodelujočih klubov. Prvo
mesto sta zasedla Hedvika Samsa - Triglav in Silvo
Franca - SDS.
ANZAC DAY V KLUBU TRIGLAV PANTHERS
Klub Triglav Panthers ima že dolgoletno tradicijo, po
kateri se zbiramo pred spomenikom Ivana Cankarja
ob sončnem zahoda na Anzac Day in z molitvami,
petjem in cvetjem počastimo padle vseh narodov,
ki so darovali življenja za pravično stvar. Letos se
je zbrala velika množica članov in prijateljev pod
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Pevke zbora 'Južne zvezde'
so začele komemoracijo
na Anzac Day.

Na baliniščih Triglava:
Frank Šajn, Vinko Samsa, Emil Fabjančič, Daniel
Samsa, Tristan Giacometti, Lidija Jeraj.

Tekmovanje za pokal 55-letnice SDS.
Zmagovita moštva. Prvo mesto Hedvika Samsa Triglav in Silvo Franca – SDS.

vihrajočimi zastavami naših dveh domovin in sledili
smo komemoraciji v obeh jezikih.
Svečanost so začele pevke zbora ‘Južne zvezde’ s
slovensko in avstralsko himno, sledili so predsednik
Peter Krope z nagovorom, pater Darko Žnidaršič in
Nicole Samsa z molitvami za padle, Ruth Small, zastopnica Lions organizacije in za
njo Ken Chapman, Vice-president Chamber of Commerce
za Cabramatto in naš dolgoletni
član, s tradicionalno ODO z nesmrtnimi besedami, posvečenimi
padlim vojakom: “They will not
grow old , as we will grow old,
age will not weary them …”
Svečanost so zaključile pevke
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‘Južnih zvezd’ s prelepo pesmijo “ I am, you are, we are Australian…”, ki je marsikoga ganila do solz. Balinarji so popoldne tekmovali za pokal ANZAC DAY. Zmagovalci so bili Albin
Sedmak, Hedvika Samsa in Lojze Magajna. Balinarji, člani in
gostje so zaključili večer s skupno večerjo v dvorani kluba.

Pokrovitelja Emil Fabjančič,
Justi Ribič in Izidor Karbič.

Mama Soﬁja Šajn s sinom Jožkom,
snaho in vnukinjami.

MATERINSKI DAN 2012
Za materinski dan smo imeli teden prej balinarsko tekmovanje,
katerega pokrovitelja sta bila Justi Ribič in Emil Fabjančič.
Izgledalo je, da je Emila to navdihnilo in je pribalinal s
partnerjem Izidorjem Karbičem prvo mesto v tekmovanju.
Na materinski dan je bila klubska dvorana polna otrok, ki so
prišli na kosilo s svojimi starši in starimi starši, da bi proslavili
materinski dan. Za ples in zabavo so nam igrali muzikantje
ansambla “The Masters”, nekatere mlajše družine pa so imele
kosilo kar zunaj na terasi, da so lahko hkrati pazili tudi na otroke
na igriščih, saj v dvorani je bilo tako in tako premalo prostora
za vse. Res bomo morali napraviti nekaj za večjo dvorano…
Konec tedna zatem smo imeli v klubu obisk. Pater Darko je
pripeljal obiskovalca iz domovine, patra Krizostoma Komarja,
ki je za krajši čas pomagal v verskem središču Merrylands in si
je želel ogledati tudi druge slovenske organizacije (fotograﬁja
na strani 8).
PROSLAVA 40-LETNICE KLUBA TRIGLAV
Zgleda, da je leto 2012 leto proslav. Slovensko društvo
Sydney je slavilo 55 let. Iskrene čestitke Slovenskemu društvu
in še mnogo uspešnih let! Naš ljubi pater Valerijan je slavil 60
let službe Bogu in 60 let dela za slovensko skupnost. Naj mu
Bog da zdravja in moči, da bo še dolgo lahko ostal med nami!
Klub Triglav pa letos slavi 40 let, odkar je bil ustanovljen. V
Klubu Triglav se že pridno pripravljamo na proslavo te lepe
obletnice, ki bo letos povezana s podelitvijo priznanj pridnim
Slovencem iz vseh strani NSW in s proslavo dneva državnosti
Republike Slovenije. Proslava bo v prostorih Kluba Triglav
Panthers v nedeljo, 17. junija 2012, s pričetkom ob 12. uri opoldne. V vstopnino $ 25 za člane, $ 30 za nečlane in $ 10 za
otroke je vključeno tridelno kosilo. Poleg kulturnega programa
vam bodo za ples igrali “The Masters.”
Knjižica, v kateri vsako leto predstavimo nagrajence, bo
letos poleg predstavitve nagrajencev vsebovala tudi prikaz
zgodovine Kluba Triglav v besedi in slikah.
Pripravljalni odbor za “Awards leta
2012“, sestavljen iz zastopnikov
vseh slovenskih organizacij v
NSW (Peter Krope, Erika Žižek,
Martha Magajna, Ivan Rudolf,
Maria Grosman, Branko Fabjančič
in Perina Keen) in je že pripravil
seznam letošnjih nagrajencev.
Za rezervacije, ki so nujne, pokličite
Martho Magajna ali recepcijo kluba
na telefonsko številko 9436 1000.
Martha Magajna
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DOGAJANJE PRI SLOVENSKEM
KLUBU JADRAN
PROSLAVA MATERINSKEGA DNE
Materinski dan je neformalen praznik, posvečen
materam. Moderno praznovanje materinskega
dne izvira iz ZDA, na pobudo Ane Jarwis, kjer ga
praznujejo od leta 1910 naprej. V Evropo je navada
prišla po prvi svetovni vojni. Sprva je bil določen dan
praznovanja 15. maj, potem pa je bil prestavljen na
25. marec. V Avstraliji praznujemo materinski dan
drugo nedeljo v mesecu maju. Tudi pri slovenskem
klubu 'Jadran' smo uspešno praznovali ta dan. Po
pozdravnem govoru predsednika kluba Stojana
Brneta je nastopil pevski zbor 'Planika' in kvartet
'Jadran'. Nino Valenčič in Nino Burlovič sta recitirala
pesmi, posvečene materam v slovenščini, v
angleščini pa Bernerdete Brne in Belinda Rasen.
Vsakokrat izberemo tudi mamico leta kluba 'Jadran'.
Tokrat smo izbrali kar tri najbolj zaslužne mamice
leta: ROMANO ŽETKO (doma iz Sežane), MILICO
ISKRA (doma iz Sušaka pri Ilirski Bistrici) in MARTO
OGRIZEK (doma iz Gorice). Za vsako posebej je
predsednik kluba Stojan Brne povedal kar nekaj
lepih besed in pohval, jih nagradil in jim izročil
priznanja. Glasbena skupina 'Rocking Harmonik' pa
je poskrbela za prijetno vzdušje.
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IZLET V
CASTELMAINE
IN HRIBOVJE
GRAMPIANS
Pri slovenskem
klubu 'Jadran'
smo 28. maja
2012 organizirali
izlet z avtobusom.
Tokrat je to bil,
zaradi velike
oddaljenosti, dvodnevni izlet. Pot nas je vodila
skozi podeželsko mestece Castlemaine z okrog
7000 prebivalci. To je zgodovinsko mestece z
rudnikom zlata. Lokalni vodič nas je vodil in nam
slikovito razlagal 150- letno staro zgodovino
mesta. V lepo urejenem parku smo se okrepčali z
malico in nato nadaljevali pot skozi vasico Maldon
do Stawell. Pri prijateljih Ivanki in Albinu, ki živita
v tem kraju na lepo urejeni domačiji (farmi), smo
bili deležni gostoljubja in postreženi s kavo in
pecivom. Pa še sadje smo dobili za popotnico. V
Stawellu smo tudi prenočili.
Drugi dan smo si, po obilnem zajtrku, ogledali
mestece in nadaljevali pot do Halls Gap, kjer
nam je naš vsestransko nadarjen šofer (šofer,
vodič in kuhar), ob pomoči Romane in Zlate,
pripravil odlično kosilo (meso na žaru). Halls
Gap je turistična točka in v pravi sezoni mrgoli
obiskovalcev. Z avtobusom smo se peljali do vrha
hribovja Grampians. Od tu je čudovita razgledna
točka. Vreme nam je bilo naklonjeno in razgled
je bil prekrasen. Obiskali smo tudi slapove
McKenzie, kateri nas spominjajo na slovenski
slap Savica. Srečno smo se vrnili na zemljišče
'Jadrana' ob 7. uri zvečer .
Marija Iskra
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OBISKALI SMO
RODOVITNO RDEČO ZEMLJO
Po sedemurnem potovanju od melbournske železniške postaje
Southern Cross do tople rdeče zemlje v Milduri, vse brezplačno,
smo izstopili iz avtobusa. Na naše presenečenje nas je na Gerdenovem vrtu čakala bogato obložena miza in prijazni ljudje hvala vam za vse dobro!
“Sunrasia” minibus z zgovornim šoferjem nas je nato odpeljal v
Wenthworth Resort Motel, kjer smo naslednje dva dni prenočili
v prijetnem ambientu. V tem času smo prevozili celotno okolico
Mildure, ki jo Aborigini imenujejo Rdeča zemlja in so si tam pred
mnogimi leti postavili celo svoje posmrtno počivališče. Aboriginska mitologija narekuje, da je potrebno takšno zemljo pustiti počitku in je ne vznemirjati, sicer si sam sebi koplješ jamo.
Takšno mišljenje potrjuje tudi zgodba o kanadski družini po imenu Chaffey. Ti so kot prvi začeli izkoriščati rodovitnost te rdeče
zemlje s pridelovanjem sadja in zelenjave. Leta 1847 so na
aboriginskem pokopališču zgradili svojo domačijo in v začetku
uspešno napredovali z gradnjo Chateau Mildura in leta 1891 imeli svojo prvo trgatev. Takrat so zgradili tudi vinske kleti, v katerih smo imeli čast poskusiti žlahtno kapljico tudi mi. Na domačiji,
ki so jo poimenovali Rio Vista je bila potrjena aboriginska mitologija, saj jim je v fontani pred hišo utonil prvi otrok. Kmalu za
tem je pri porodu otroka umrla še mati. Končno je propadel še
celoten posel. Kljub temu je družina Chaffey nadaljevala z gradnjo današnjih atrakcij v tem predelu, kot na primer Mildura Club
in Mildura Coffee Palace, iz katere je leta 1919 zrasel Mildura
Grand Hotel Limited.
Zelo zanimiva je bila vožnja po reki Murray z znano avstralsko parno ladjo Paddel Steamer Melbourne, ki potuje tudi po
reki Goulbourn River. Ta ladja je začela svoje potovanje že
davnega leta 1912, vendar je obratovala kot delovna ladja vse
do leta 1966, ko je kapitan Alby Pointon popeljal goste na prvo
turistično vožnjo. Temu je sledila gradnja še 250-ih parnih ladij,
vendar je še edina obratujoča ladja prav Paddel Steamer Melbourne, ki ima licenco za prevoz 300-tih potnikov. Zgrajena je
iz lesa rdečega gumijevca in na njej si lahko privoščiš vse od
prigrizkov in kave pa do dobre kapljice.
Za časa našega obiska smo se srečevali tudi z vsemogočimi
stili motornih koles in obkrožili zbirališče 300 in več motociklistov Ulyses.
Tudi to rodovitno okolje se dandanes bori s svetovno ﬁnančno
krizo, kar se odraža v zapuščenih vinogradih in sadovnjakih. Na
drugi strani nas je popolnoma omamila predstavitev pridelave
nakita iz opalov in drugih dragih kamnov iz celotne Avstralije.
Proizvodnja po imenu Woodsies Gem Shop je vkopana v zemljo in obdana z umetnimi kapniki, kar nas je kar malce spominjalo na Postojnsko jamo. Rdečo zemljo smo zapustili polni lepih
vtisov in v dobri družbi.
Helena Leber in Metka Lenarčič,
organizatorki izleta
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Spoštovani biseromašnik,
p. Valerijan Jenko OFM OAM
V Sydneyu varno ovčice vodite,
Melburčane tudi ne zapustite.
Bili ste zvesti Božji pastir,
Bog Vas obvari vseh nemir.
Čestitamo Vam,
biseromašnik p. Jenko Valerijan,
od vseh Slovencev spoštovan.
Doživeli ste Vaš
šestdesetletni jubilej,
še dolgo mašujte med nami naprej!
Neva Roeder
Bog Vas blagoslovi, naš pastir.
Dolga leta ste med nami;
ponosni smo Melbourčani
ter Sydneyčani.
Hvala Vam za vse,
kar ste za slovenske rojake storili,
zato Vas ne bomo pozabili.
Še dolgo mašujte z nami naprej,
kot ste maševali s Slovenci doslej.
Iskrene čestitke,
biseromašnik p. Valerijan!
V imenu Slovenskega društva
Melbourne, Danila Štolfa
Pri družini
KALČIČ
(Mimica
in Emil) v
Gisborne, v
Melbournu,
je na vrtu
pri hiši
zrasla goba
velikanka.
Težka je bila
3.5 kg, imela
premer 38 cm
in obseg 135
cm. Svojo
trofejo sta
prinesla na
ogled tudi v slovenski klub ‚Jadran‘.
Ker nismo vedeli, če je užitna, smo jo
kar pustili, da se posuši.
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Melbourne
p. Ciril A. Božič, OFM, OAM
Marija Anžič
Sts. CYRIL & METHODIUS
SLOVENIAN MISSION
Baraga House, 19 A’Beckett Street

PO Box 197, KEW VIC 3101
Tel.: (03) 9853 7787; Fax: (03) 9853 6176
Mobile: 0412 555 840; 0499 772 202
E-mail: cirilb@bigpond.com
DOM POČITKA - MOTHER ROMANA HOME

VELIKONOČNI ČAS, ki smo ga sklenili na binkoštni
praznik, smo obhajali, lahko zapišem - veličastno,
ob lepi udeležbi, skrbno pripravljenem bogoslužju in
sodelovanju. Cvetna nedelja v soncu in nad petsto ljudi,
tudi mladih družin z otroki, butaricami ter oljčnimi in
palmovimi vejicami pred lurško votlino. Še prav posebej
so se izkazali učenci Slomškove šole s sodelovanjem
in potem velikonočna vigilija in velika noč, vse v siju
vstajenjskega veselja in radosti – vključno z vremenom.
V veliko pomoč nam je bil pater Krizostom Komar, ki je
8. marca 2012 prispel v Melbourne za dobra dva meseca
v okviru svojega sobotnega leta in je pomagal na vseh
področjih ter tudi s petjem povzdignil
naša praznovanja. Patru Krizostomu
smo izredno hvaležni za njegovo veselo
služenje dobra dva meseca v Avstraliji.
Iz Melbourna je odpotoval na Brezje
15. maja zvečer. Z Brezij odhaja letos
poleti za kaplana v Maribor k Mariji,
Materi usmiljenja v našo frančiškansko
župnijo.
ZAHVALA patra KRIZOSTOMA:
Dragi rojaki, dragi p. Ciril in Marija!
Iskrena Vam hvala in Bog povrni za
vse gostoljubje, ki sem ga bil deležen
v nepozabnem bivanju in delovanju v
Melbournu v Kew. Pot domov na Brezje
je potekala po načrtih, mirno in srečno.
Lepo Vas vse pozdravljam in ostanimo
povezani v Bogu po Mariji Pomagaj, ki
prosi za nas.
pater Krizostom
MARIJIN ŠMARNIČNI MESEC MAJ je
ozaljšan s praznovanjem MATERINSKEGA DNE. V Kew smo ga praznovali
teden dni prej – na prvo nedeljo v maju,
kajti druga nedelja v mesecu je vedno
namenjena še Geelongu in St. Albansu
in je v Kew sv. maša že ob 9. uri dopoldne. Sveto mašo so posebej oblikovali
38
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mladi s svojim sodelovanjem. Učenci Slomškove
šole so pripravili mamicam ob vodstvu učiteljic lep
program v dvorani. Zapeli pa so tudi očetje. Za vse
žive in pokojne mame in stare mame, none smo
molili pri sveti maši. Po maši pa smo zapeli litanije
Materi Božji v čast.
Na BINKOŠTNI PRAZNIK in god blaženega
ALOJZIJA GROZDETA, 27. maja, smo po sveti maši za SKLEP ŠMARNIC spet zapeli litanije
Matere Božje z odpevi. Na prvo soboto, 2. junija
2012, smo imeli v čudovitem sončnem dnevu romanje v Ta Pinu in sveto mašo ter litanije Matere
Božje pred našo kapelico. Naši skrbniki zaslužijo
res vse priznanje, ker tako lepo skrbijo za to našo
malo cerkvico in vrtiček ob njej na hribčku nad
Bacchus Marshem.
Na praznik SVETE TROJICE, 3. junija 2012,
smo med nami v Kew pozdravili biseromašnika
patra VALERIJANA JENKA OFM OAM. Z nami
je obhajal svoj biseromašni duhovniški jubilej.
Skupaj z njim smo se Bogu zahvaliti za njegovih
60 let duhovniške službe.
Po maši smo imeli TELOVSKO PROCESIJO s
sodelovanjem vseh slovenskih društev iz Melbourna ter društva iz Geelonga. Med mašo je
bila celo nevihta, ki pa je prenehala še pred koncem maše, tako da se je po maši v mirnem, prav
toplem in sončnem vremenu oblikovala lepa telovska procesija. Pri maši in procesiji so sodelovali
tudi otroci Slomškove šole in Alex Mrak iz Geelonga. O tem veličastnem dnevu zgovorno spregovorijo tudi fotograﬁje!
V imenu občestva je ob začetku slovesne maše
patra Valerijana pozdravil podpredsednik Pastoralnega sveta Simon Grilj, učenki Slomškove šole in
ministrantki Amelia Miklavec in Nathalie Bratina pa
sta mu podarili šopek rumenih vrtnic. Roland Mrak
iz Geelonga se je patru Valerijanu zahvalil za njegovo duhovniško delo. Pater Valerijan je namreč
krstil Rolanda v Canberri leta 1971.
Po slovesnosti je bilo seveda praznično tudi v dvorani. Slavnostno kosilo so pripravile članice Društva sv. Eme pod vodstvom predsednice Olge Bogovič in sodelavcev.
POZDRAV p. VALERIJANU
Tako nas je nagovoril Simon Grilj:
»Vsem, ki ste prišli k današnji pomembni
slovesnosti, prav lep pozdrav!
Greetings and welcome to you all, gathered in our
church of Saints Cyril and Methodius. We came
together as a family celebrating the Diamond
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Priesthood Jubilee of Father Valerian.
Special Welcome of course to Fr. Valerian and then to the
Australian Franciscan Brothers: Fr. Cormac Nagle, Fr. Kevin
Goode and Brother Ignatius Hickson.
V imenu Pastoralnega sveta in naše celotne skupnosti želim
seveda prav posebej pozdraviti biseromašnika patra Valerijana
Jenka: Dragi in spoštovani pater Valerijan – biseromašnik!
Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli v našem občestvu pri svetih
bratih Cirilu in Metodu tukaj v Kew.
V veselju in hvaležnosti Bogu smo zbrani, da se veselimo z
Vami in se po Mariji Pomagaj zahvalimo Bogu za 60 let Vašega
duhovniškega dela.
Naš dušni pastir pater Ciril Vam je pred dvema tednoma poslal v
Merrylands naslednjo čestitko:
»Ob Vašem bisernem duhovniškem jubileju iskrene čestitke
tudi od Vašega nekdanjega desetletnega sodelavca (od 1982
do 1992), ki ste ga pred tridesetimi leti zvabil v Avstralijo in
zdaj pastiruje med rojaki v Melbournu, ki se tudi z Vami veselijo
Vašega jubileja in ga boste skupaj z nami praznovali pri svetih
bratih Cirilu in Metodu v Kew v nedeljo, na praznik Svete Trojice,
3. junija 2012, ob 10. uri dopoldne. Po slovesni sveti maši bomo
imeli še telovsko procesijo s sodelovanjem vseh štirih slovenskih
društev iz Melbourna ter društva iz Geelonga. Tudi pri nas bo
slovesno, saj Vi poznate občestvo in občestvo pozna, ceni in
spoštuje Vas! Čestitke torej tudi v imenu našega občestva že
sedaj!
Vesel sem, da bom mogel po dobroti najinih avstralskih bratov
frančiškanov deliti z Vami Vaše slavje pri svetem Rafaelu v
nedeljo, 20. maja 2012, ob 9.30 dopoldne.
Bog Vas poživljaj, ohranjaj in blagoslavljaj, dragi biseromašnik
pater Valerijan, in blagohotno varstvo Marije Pomagaj naj Vas
spremlja! Bogu hvala za Vas! Bog živi!«
Danes Vas lahko tukaj med nami pozdravlja in Vam vošči naše
celotno občestvo ter kliče Božjega blagoslova na Vas in Vaše
delo! Čestitamo!!!«
Ministrantki Amelia Miklavec in Nathalie Bratina sta patru
izročili lep šopek rumenih vrtnic.
ROLAND MRAK iz Geelonga, krščenec patra Valerijana, pa
je povedal:
»Dragi pater Valerijan – biseromašnik!
Vsem že izrečenim pozdravom in dobrim željam se pridružujem
tudi jaz, Roland Mrak iz Geelonga. Tretjo nedeljo v oktobru 1971
ste me, pater Valerijan, krstili v Canberri. V 41 letih sem po krstu
kar nekaj zrastel, a ne?
Hvala Vam za vse Vaše duhovniško delo med nami v Avstraliji!
Danes smo tukaj tudi člani slovenske skupnosti iz Geelonga,
saj so člani našega Slovenskega društva Ivan Cankar postavili
svoj oltar in bomo sodelovali pri današnji Vaši slovesnosti in pri
telovski procesiji po sveti maši.
Iskrene čestitke in Bog Vas ohranjaj!«
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ISKRENA HVALA VSEM ZA SODELOVANJE:
V iskreni zahvali celotnemu občestvu naj izpostavim najprej
hvaležnost biseromašniku p. Valerijanu Jenku, ki nam je v pridigi
živo predstavil svojo življenjsko in duhovniško pot; Florjanu Auserju –
direktorju Slovenian Media House iz Sydneya ter članu Sveta Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za panoje, ki so okrasili
prednjo steno prezbiterija ter za razstavo v dvorani – tako smo
bili deležni celostne podobe biseromašnega slavja; predsednikom
društev, članom upravnih odborov in članom društev, vsem, ki ste
oltarje postavili in sodelovali pri procesiji: pevcem, voditeljici zbora in
organistom, bralcem, nosilcem bander in križa, mežnarjem, otrokom
in staršem, učiteljicam in učencem, narodnim nošam, ministrantom,
akolitu, fotografom; vsem, ki ste okrasili cerkev in oltarje, uredili
vrt in okolico ter notranjost cerkve ter vsem
sodelujočim. Hvala članicam Društva sv. Eme in
sodelavcem za slavnostno kosilo.
Bog povrni vsem!
V dvorani so se poleg že omenjenih avstralskih
frančiškanov - Fr. Cormac, Fr. Kevin, Br. Ignatius
iz Saint Paschal Friary iz Box Hilla – pridružila
še Fr. Robert Matthews in Fr. Peter McGrath
iz Saint Francis Xavier Friary iz Box Hilla. Fr.
Cormac je obujal spomine na skupna 60 leta
v Paddingtonu, g. Peter Mandelj OAM JP je
patru prijazno izrekel voščila in dobre želje v
imenu slovenske skupnosti
Viktorije, iz Queenslanda je
prinesla tople pozdrave Irena
Jernej. Slavko Koprivnik pa
je zapete dobre želje podprl
s harmoniko, kot to stori
redno vsako tretjo nedeljo
v mesecu. Vse v dvorani je
bilo slavnostno. Razstava o
življenju in delu p. Valerijana,
ki jo je pripravil Florjan Auser,
bo na ogled do našega
žegnanja.

Slavnostno kosilo
po biserni sveti maši so
pripravile članice Društva
sv. Eme pod vodstvom
predsednice Olge Bogovič
in sodelavcev.
V ozadju fotograﬁje
je vidna razstava o življenju
in delu p. Valerijana.
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Po 12. uri se je tisto nedeljo, 3. junija
2012, pričel v dvorani Slovenskega
društva Melbourne na Elthamu piknik
Radia 3 ZZZ, ki je tudi lepo uspel, saj se
Meta Lenarčič in sodelavke trudijo, da nam
vsako sredo zvečer pripravijo lep program
in smo jim hvaležni. Nekaj ljudi je tako odšlo
po končani slovesnosti iz Kew na Eltham,
nekateri pa še pozneje po kosilu, da so podprli prizadevanja Mete in njenih sodelavcev.
Seveda bi bilo boljše, da se dogodki ne bi
prekrivali, pa zgleda, da imamo premalo
nedelj, tako je vse polno raznih prireditev,
programov, jubilejev, praznovanj. KATARINA PERŠIČ, ki je tudi naša organistinja v Kew, je dobila
posebno priznanje in zahvalo slovenske skupnosti za njeno 18-letno delo na Radiu 3 ZZZ, ki ji ga
je izročil predsednik Sveta slovenskih organizacij Viktorije (SSOV) Fred Toplak; član Sveta Vlade RS za
Slovence v zamejstvu in tujini Peter Mandelj OAM JP pa je lepo predstavil njeno delo v vseh teh letih.
Urednica slovenskega programa na Radiu 3 ZZZ Meta Lenarčič, ki že 21. leto sodeluje in 18. leto vodi
program, je predstavila vse njihovo delo. Za veselje so poskrbeli glasbeniki: Lenti Lenko OAM, Frenk
Petelin, David in Joe Jakša – nekoč so sestavljali ansambel Karantanija. Zapeli sta tudi Anna Tegelj in
Helen Trinnick. Velika loterija je nekaterim prinesla veselje in seveda primaknila nekaj v sklad, ki skupaj
z darovi klubov in slovenskega misijona pomaga ﬁnančno ohranjati slovenski program na tem radiu.
Dvorano je velikodušno namenilo SDM.

IN SEDAJ ŠE NEKAJ O KOLEDARJU IN PRAZNIKIH:
V koledarju, ki ga uporabljamo, je nekaj prazničnih dni, ki so vedno na isti datum vsako leto: Novo
leto je vedno 1. januarja, dan Avstralije 26. januarja, ANZAC Day 25. aprila, dan slovenske državnosti
25. junija, sv. Ciril in Metod 5. julija, Marijino vnebovzetje 15. avgusta, vsi sveti 1. novembra, božič 25.
decembra, sv. Štefan 26. decembra in sv. Silvester ter sklep leta 31. decembra.
So pa prazniki in pomembni dnevi v katoliškem koledarju, ki spreminjajo datume in sicer glede na
to, kdaj je praznik Jezusovega vstajenja – največji krščanski praznik velika noč. Veliko noč namreč
praznujemo po našem koledarju na prvo nedeljo po prvi polni spomladanski luni (na severni
polobli, na južni je jesen!). Glede na ta datum pa se potem določi pepelnica, cvetna nedelja, veliki
petek, Gospodov vnebohod, binkošti, nedelja Sv. Trojice, praznik Svetega Rešnjega Telesa, ki ga
v Avstraliji praznujemo v nedeljo po nedelji Sv. Trojice in praznik Srca Jezusovega. Vsi ti prazniki
imajo zato premične datume, vemo pa zanje za mnoga leta naprej, če preštudiramo položaj lune in čas.
V novem Rimskem misalu imamo razpredelnico z vsemi datumi do leta 2039. Pepelnica je 40 dni pred
veliko nočjo (ne štejemo pet postnih nedelj in cvetne nedelje); binkošti so 50 dni po veliki noči, teden dni
pozneje je nedelja Sv. Trojice in teden dni za njo je praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi – Telovo
(Corpus Christi). Na to nedeljo imamo v Kew telovsko procesijo, toda če je ta praznik na drugo nedeljo
v mesecu, imamo seveda procesijo na prvo nedeljo v mesecu, tako, kot je to bilo letos, saj na drugo
nedeljo hitimo v Geelong in nato v St. Albans. Tudi materinski dan praznujemo v Kew prav zato na prvo
nedeljo v mesecu maju in ne na drugo, ko je praznik.
V letu 2013 bo pepelnica 13. februarja, velika noč 31. marca, binkošti 19. maja in Telovo 2. junija 2013.
V letu 2014 bo pepelnica 5. marca, velika noč 20. aprila, binkošti 8. junija, Telovo 22. junija 2014. V letu
2015 bo pepelnica 18. februarja, velika noč 5. aprila, binkošti 24. maja in Telovo 7. junija 2015. Spreminja
se tudi datum 1. adventne nedelje. V letošnjem letu bo začetek novega cerkvenega leta, 1. adventna
nedelja, 2. decembra 2012, in v Kew prihod Miklavža. V letu 2013 bo prva adventna nedelja 1. decembra,
naslednje leto 30. novembra 2014 in nato 29. novembra 2015.
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DRUGO NEDELJO V JUNIJU, na praznik
SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI, 10. junija
2012, je med nami v KEW maševal melbournski
nadškof dr. DENIS HART, ki bo letos v juliju obiskal
Slovenijo. Več o tem bo seveda v prihodnjih Mislih,
saj so bile te prav v tistem času v tiskarni.
MELBOURNSKI NADŠKOF, ki je sedaj tudi
predsednik Avstralske škofovske konference,
dr. DENIS HART, bo letos od 6. do 9. julija
obiskal Slovenijo. V petek, 6. julija 2012, ga bo
popoldne sprejel ljubljanski nadškof dr. Anton Stres;
zvečer ob 7. uri bo maševal v naši frančiškanski
cerkvi na Tromostovju v Ljubljani. V soboto, 7. julija
2012, bo dopoldne na Brezjah in Bledu ter popoldne
na Dolenjskem ter v nedeljo, 8. julija 2012, bo ob
10. uri dopoldne skupaj z upokojenim koprskim
škofom msgr. Metodom Pirihom maševal na Sveti
Gori pri Gorici. Tudi p. Valerijan in p. Ciril bova tam
somaševala. Nadškofa bova ves čas spremljala
provincial slovenskih frančiškanov p. Stane Zore in
p. Ciril. Rojaki, ki boste takrat v Sloveniji, dobrodošli
na Sveti Gori! Z nadškofom se bo srečala tudi
ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu ter
podpredsednica Vlade RS in predsednica Nove
Slovenije gospa Ljudmila Novak in verjetno tudi
dr. Zvone Žigon in Aleš Selan z Urada ter Florjan
Auser, ki bo spremljal p. Valerijana na potovanju.
V našem slovenskem misijonu v Kew smo
posodobili in popolnoma obnovili SOBO
NARODNIH NOŠ in seveda tudi narodne noše.
Če ima kdo še dobro ohranjeno narodno nošo in bi
jo želel podariti, se priporočamo. Prav tako prosimo
tudi vse tiste, ki imajo morda še sposojeno narodno
nošo iz Kew, da se dogovorijo za vrnitev z gospo
Renato Miklavec, ki je sedaj odgovorna oseba.
V naši pisarni dobite njeno telefonsko številko.
Dolgoletni skrbnici narodnih noš, gospe Anici
Smrdel, pa iskrena zahvala za večletno odgovorno
skrb. Hvala Dragici Gomizelj za nove noše, v katere
so bili že oblečeni učenci Slomškove šole na proslavi
materinskega dne prvo nedeljo v maju ter na biserni
maši p. Valerijana in pri telovski procesiji. Dragici so
se s šopkom posebej zahvalili na materinski dan.
Hvala Franju Kravosu ter Štefanu Ceku za pleskanje
sobe in barvanje omar in Bernardu Brenčiču za
mnoga popravila in izdelavo novih omar.
DAN ODPRTIH VRAT Baragovega doma,
Slomškove šole in sobe narodnih noš bo
v nedeljo, 17. junija 2012, po deseti maši.
Povabljeni ste, da si vse to ogledate!
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V nedeljo, 24. junija 2012, bomo v cerkvi in
nato pred Domom matere Romane praznovali
slovenski praznik DAN DRŽAVNOSTI ter
nadaljevali v dvorani, saj bosta Stojan in Vera Brne
še pred odhodom na dopust pripravila kranjske
klobase, kot to vedno storita sedaj že nekaj let.
Ob 6. uri zvečer bo sv. maša v MORWELLU ter
zopet 23. septembra in 23. decembra 2012.
PRVO NEDELJO V JULIJU, 1. julija 2012, bomo
praznovali ŽEGNANJE – praznik svetih bratov
Cirila in Metoda s slovesno sveto mašo ob 10.
uri dopoldne ter nadaljevali v dvorani, kjer nam
bodo zopet zaigrali naši glasbeniki, ki jih organizira
Branko Kojc. Tudi to bomo že lahko uvrstili v našo
lepo tradicijo. Praznik naših zavetnikov svetih
bratov Cirila in Metoda je seveda praznik našega
celotnega občestva. Vsem in vsakomur osebno
prisrčen pozdrav s hvaležnostjo in molitvenim
spominom pri Gospodovem oltarju.
V drugi polovici julija ter polovico avgusta bo
ponovno med nami pater ROBERT BAHČIČ OFM
iz Rima.
Na god sv. Ane in Joahima, 26. julija letos, bo
minilo že 15 let od smrti patra BAZILIJA. V
nedeljo, 29. julija, bomo darovali sveto mašo
zanj, v novembru, ko se spominjamo vseh naših
pokojnih, pa bomo pripravili komemorativni
večer, posvečen patru Baziliju.
Zadnjo nedeljo v avgustu, 26. avgusta 2012,
bomo kot občestvo teden dni prej praznovali
OČETOVSKI DAN. Učenci Slomškove šole se s
starši in učiteljicama mag. Veronico Smrdel Roberts
in mag. Julie Kure Bogovič zelo trudijo, da bo
prisrčno, kot je bilo tudi za materinski dan v maju.
Tisto nedeljo bo ob 3. uri popoldne v katedrali
sv. Patrika v Melbournu MAŠA NARODOV in pol
ure prej rožni venec.
ROMANJE V MARIAN VALLEY IN NA MLADINSKI
KONCERT v Queensland bo od torka, 2. oktobra
2012, do nedelje 7. oktobra 2012. Letošnji – 38.
slovenski mladinski koncert bo v Brisbanu v soboto,
6. oktobra 2012, ob 4. uri popoldne v dvorani Whites
Hill State College, 138 Burn Street, Camp Hill QLD
4152. Iz Melbourna odpotuje lepa skupina – 76
članov naše skupnosti. Prijavnice za nastopajoče
lahko dobite pri vseh naših verskih in kulturnih
središčih.
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IGRALCI že pridno vadijo ob ponedeljkih zvečer
v naši dvorani novo igro, ki jo bodo uprizorili v
letošnjem letu.
Na proste prve in četrte nedelje v mesecu bomo
v naši dvorani po maši predvajali slovenske
ﬁlme.
SKUPNO OBHAJANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV
bomo praznovali tretjo nedeljo v oktobru, 21.
oktobra 2012.
NOVA KNJIGA v angleščini Apostle of Hope –
the Story of Father Peter Opeka; o njegovem
uspešnem misijonskem delu na Madagaskarju.
Pobudnika sta Edward in Milena Gobetz iz ZDA.
Knjige je kupil in nam podaril častni generalni konzul
RS v Sydneyu g. Alfred Brežnik. Hvala! V Baragovi
knjižnici jih dobite za ceno 10 dolarjev in to bo vse
dar misijonom. Misijonarja Petra Opeka, ki je bil
rojen v Argentini slovenskim staršem, predlagajo
za Nobelovo nagrado za mir in bomo ta predlog
podprli tudi v Avstraliji.

KRST

OLIVER FRANK PLESNIČAR, rojen 03.10.2011,
Heidelberg VIC. Mati Maria-Liza Diﬂorio, oče
Anthony Frank Plesničar. Botra sta Vanessa Maree
Plesničar in Nicola Diﬂorio. Sv. Ciril in Metod, Kew,
29.04.2012.
JAMES NICHOLAS KOLLARIS, rojen 30.08.2011,
Heidelberg VIC. Mati Suzie Barbara Kollaris roj.
Belec, oče Michael Kollaris. Botra sta Melita Belec
in Larry Papadimitriou. Sv. Ciril in Metod, Kew,
12.05.2012.
CHRISTIAN LUKA LENKO, rojen 08.02.2012,
Noble Park VIC. Mati Rachel Christine Lenko roj.
Delosa, oče Lenti Lenko. Botra sta Gabrielle Delosa
in Lidiya Plut. Sv. Ciril in Metod, Kew, 26.05.2012.
LUCAS JOHN HAJNAL, rojen 22.09.2011, East
Melbourne VIC. Mati Anita Hajnal roj. Žnidaršič, oče
Steven Hajnal. Botra je Barbara Brožič. Sv. Ciril in
Metod, Kew, 27.05.2012.
Čestitke staršem, botrom in starim staršem!
POKOJNI

MIRAN BOŽIČ iz St. Albansa je umrl letos februarja.
Pogrebne molitve so bile v pogrebnem zavodu Jensens
v St. Albansu 11.02.2012. Kremiran je bil v krematoriju v
Altoni.
V petek, 4. maja 2012, smo položili na pokopališču
Anderson Creek Cemetery v Warrandyte k večnemu
počitku žaro s pepelom pokojnega MARJANA
POTOČNIKA, ki je umrl 15.04.2011 v Domu matere
Romane. Pokopan je skupaj s pokojno ženo Francko,
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ki je umrla 18.03.2001 (napaka v Mislih, maj-junij 2011,
stran 37, ko se je zapisalo leto njene smrti kot leto 2011 –
pravilno pa je 18.03.2001!).
IVANKA KURET roj. LUKAČ je umrla v našem Domu
matere Romane v Kew 07.04.2012. Rojena je bila
12.05.1921 v vasi Brezovo Brdo. Redno je prejemala
sv. obhajilo in v postu tudi sveto maziljenje. Pogrebna
maša je bila v naši cerkvi v Kew 13.04.2012. Pokopana
je na pokopališču Northern Memorial Park v Glenroyu
(Fawkner). Sožalje sinu Ladotu in hčerki Nadji Knezević
z družinama.
MARIJA (MIMMI) BRAJDIH roj. FERFILA je umrla
22.04.2012 v Royal Melbourne Hospital. Rojena je bila
17.08.1925 v Senožečah. V Avstralijo je prispela leta
1954. Pogrebna maša je bila 30.04.2012 v naši cerkvi v
Kew. Pokopana je na pokopališču Keilor. Sožalje hčerki
Sylviji Turfboer s sinovi Jeffrijem, Ronnyjem, Waynem in
njihovimi družinami, Marijinem partnerju Miru Boletu, ki
je dva dni pred njeno smrtjo obhajal svoj 90. rojstni dan,
bratu Tonetu Ferﬁla v Zahodni Avstraliji, v Sloveniji sestri
Sonji v Ljubljani in Stanki v domači hiši v Senožečah,
Mirotovemu sinu Franku v Kitajski in hčerki Jenny v
Canberri z družinama.
VIOLETTA ANDREOTTI, rojena 22.07.1913 v kraju
Melilli na Siciliji v Italiji, je umrla 12.05.2012 v Melbournu.
Po pogrebnem obredu v kapeli pokopališča Bunurong
Memorial Park v Dandenong South 17.05.2012 je bila
položena v grobnico v tamkajšnjem mavzoleju. Violetta je
bila stara mama Davida Andreotti, moža Melisse Bratina.
VLADO SRBLIN je umrl 15.05.2012 v bolnišnici Sunshine
Pallative Care v Sunshine. Rojen je bil 17.05.1937 v
hrvaški Istri. Bil je član Slovenskega društva St. Albans in
je veliko pomagal pri gradnji kot elektrikar. Civilni pogrebni
obred je bil v kapeli pogrebnega zavoda v Geelongu, kjer
je tudi pokopan.
LUKA KORČE je umrl 24.05.2012 v bolnišnici Royal
Melbourne Hospital. Rojen je bil 26.10.1927 v vasi Mala
Brda pri Postojni. Rožni venec zanj smo molili v cerkvi
St. Mark‘s Catholic Church v Fawknerju 29. maja pred
pogrebno sv. mašo. Pokopan je na pokopališču Northern
Memorial Park v Fawknerju. Sožalje ženi Mariji, hčerki
Sindy Lauria, sestri Albini Barbiš in bratu Antonu z
družinama v Fawknerju, v Sloveniji bratoma Francu in
Janezu ter sestri Danici in sestri Angelci v Kanadi.
Gospod, nakloni vsem našim rajnim večni pokoj in večna
luč naj jim sveti.
p. Ciril

ZAHVALA
Ob nenadnem odhodu DUŠANA NOVAKA
se želimo zahvaliti sorodnikom in prijateljem,
posebno pri SDM in v St. Albansu, patru
Krizostomu, Mariji in ženam, ki so pripravile
sedmino v dvorani v Kew. Iskrena hvala za vse.
Tina Sajnko z družino
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POTOVANJE NA KITAJSKO od 11. do 25. aprila 2012
Prijetna skupina 47 potnikov rojakov ob modrem
vodstvu Stanka in Mary Prosenak je v dneh od 11.
do 25. aprila 2012 potovala v zahodnem svetu še
ne tako turistično poznanih krajih Kitajske, zato so
nas kitajski vodiči opozorili, da nas bodo domačini
občudovali, se radi fotograﬁrali z nami, saj ne vidijo
prav pogosto Zahodnjakov. In res smo bili v množici
kitajskih in drugih azijskih turistov kar pogosto edina
skupina evropejskega izgleda. Mi smo bili verjetno
še dodatno zanimivi, ker smo bili še za Kitajce velika
skupina in pa seveda vsi že kar z veliko mero let,
čemur se tudi niso mogli načuditi. Starih Kitajcev
skoraj nismo videli.
Naš prvi postanek je bil v mestu Guangzhou, kakšnih
200 km severno od Hongkonga, ki je glavno mesto
province Guangdong. V zahodnem svetu imenujejo
to mesto Canton in ima blizu 12 milijonov prebivalcev.
Od tam smo poleteli do mesta Zhangjiajie, si ogledali
podzemno jamo in potem gorati svet z zanimivimi
vrhovi in slapovi. Vožnja z žičnico na strmo goro
z veliko luknjo pod vrhom gore, potem vožnja z
avtobusi in dvigalom, ki te pripelje nazaj v dolino.
Čudesa narave in tehnike; vse je povezano! In
zvečer v osrčju gora razkošna predstava v pesmi,
igri, glasbi, svetlobi in tehniki. Zastane ti dih!
Nadvse lepa je bila vožnja po reki Yangtze na
razkošni ladji po mnogih soteskah in ob lepih gorah
ter seveda ogled največjega svetovnega projekta,
vodnega jeza Three Gorges Dam Project in z mnogimi
znamenitostmi v mestih, kjer smo se ustavili. Vsa ta
mesta so nova, saj so stara mesta in vasi pod vodo.
Po izgradnji jeza je namreč reka narasla za 175
metrov: 1. junija 2003
je bil jez zgrajen.
Na krovu ladje smo
imeli bogoslužje in
Marijina pesem je
odmevala na reki
Yangtze, koder je
junija in julija 2004
plaval
Slovenec
Martin Strel. Ladjo
smo
zapustili
v
mestu
Chongqing
in se z avtobusom
peljali preko mesta
Dazhu
v
mesto
Chengdu v središču
province
Sichuan.
Chengdu z okolico
je peto mesto po
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prebivalstvu na Kitajskem s 14 milijoni ljudi in se še
vedno zelo hitro širi. Videli smo mnogo velikih novih
tovarniških prostorov in novih stanovanjskih blokov, ki
rastejo na rodovitnih poljih. Ves ta potrošniki »Made
in China« ima seveda veliko ceno, ki se vidi tudi v
onesnaženosti zraka, zemlje in vode. Kitajski delavec
pa še vedno dela za mesečno plačo 300 avstralskih
dolarjev in je vesel, če jih dobi in ima delo. So pa
na Kitajskem vsi zaposleni, nam je povedal vodič;
nimajo nezaposlenih. Njihova statistika namreč tiste,
ki nimajo dela, vodi kot tiste, ki čakajo na delo ali ga
iščejo. Njihovo delo je torej čakanje ali iskanje! Tako
so vsi zaposleni.
V mestu Chengdu smo preprosili vodiča, da nas
je peljal v cerkev. Obljubil je, da bo to krščanska
cerkev in znašli smo se pred katoliško katedralo
Brezmadežne tam molili, zapeli, nekaj darovali in se
srečali z izredno vernimi Kitajci in sestrami. Mesto
Chengdu, oziroma bolj okoliška mesta, so bila
poškodovana v potresu 12. maja 2008, ko je umrlo
nad deset tisoč ljudi. Škoﬁja Chengdu je imela 2009.
leta 120.000 krščenih, kar je predstavljalo 0,51 %
celotnega prebivalstva v teritoriju (23,380.000), 19
kitajskih duhovnikov in 13 kitajskih sester redovnic.
Pred izredno lepo cerkvijo stoji Marijin kip z vklesano
molitvijo Zdrava Marija v kitajščini, latinščini in
angleščini. Pred tem kipom je nastala tudi
pričujoča fotograﬁja, ki naj nam bo v spomin in v
povezanost s Cerkvijo na Kitajskem. Ob koncu še
zahvala Stanku in Mary, »dr. Frenku« in Mihelci ter
seveda vsem za prijazno družbo.
p. Ciril
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»KONCERTNA TURNEJA HELENE
BLAGNE« V AVSTRALIJI 2012
POLEG HELENINIH VELIKIH USPEŠNIC ZA PLES BOMO
TOKRAT, PRVIČ NA ODRU, SPOZNALI TUDI NJENEGA
SINA KRISTIJANA, KI JE ŽE PRAVI MALI VIRTUOZ NA
FRAJTONARICI. PREDSTAVIL SE BO Z NAJLEPŠIMI
SKLADBAMI SLOVENSKIH NARODNOZABAVNIH VIŽ
(GOLICA, NA ROBLEK, V DOLINI TIHI, ČEBELICE itd).
POLEG HELENE SE BO V AVSTRALIJI PRVIČ PREDSTAVIL
TUDI NJEN BRAT HAINI, KI JE MED DRUGIM ODLIČEN
PIANIST, ARANŽER IN PEVEC.
HELENO IN HAINIJA SE SPOMNIMO PO NJUNI VELIKI
USPEŠNICI »SREBRNA REKA«, KATERO BOMO NA
TURNEJI SEVEDA TUDI SLIŠALI.

KONCERT, KI GA NE SMETE ZAMUDITI!
GEELONG IN MELBOURNE

SD IVAN CANKAR GEELONG v petek, 06.07.2012,
ob 7.30 zvečer
SD PLANICA SPRINGVALE v soboto, 07.07.2012,
ob 2. uri popoldne
SD MELBOURNE ELTHAM v nedeljo, 08.07.2012,
ob 2. uri popoldne

ADELAIDE

SD ADELAIDE v soboto, 14.07.2012, ob 3. uri popoldne

CANBERRA

SD CANBERRA v petek, 20.07.2012, popoldne

SYDNEY

SD SYDNEY v nedeljo, 22.07.2012, popoldne

BRISBANE

SLOVENSKI VEČER V HAMILTONU –
RESTAVRACIJA GUISTO
DA GIANNI HAMILTON v petek, 27.07.2012
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Dom počitka matere Romane - slovenski dom za starejše
Mother Romana Home - Slovenian Aged Care Facility
11-15 A’Beckett Street, KEW VIC 3101. Phone: 03 9077 9764; 03 9853 1054,
Fax: 03 9855 0811; E-mail: romanahome@optusnet.com.au
Dom počitka matere Romane je ustanova Slovenskega misijona v Melbournu, ki nudi bivanje v domačem okolju
ostarelim in tistim, ki potrebujejo nego. V Domu matere Romane nudimo strokovno oskrbo, prijazno krščansko
okolje, toplo sobo, odlično domačo hrano, veselo družbo in popolno zdravniško nego. Življenje v domu matere
Romane je prijetno, vsak dan se dogaja kaj novega in zabavnega. Do slovenske cerkve svetih bratov Cirila in Metoda
je le 20 metrov.
Ste mogoče že razmišljali, kakšno bi bilo življenje v
Domu? Če želi družina za krajši čas na dopust, nudimo
tudi kratkoročno nego ‘Respite Care’ do 63 dni v letu.
Pogoj za sprejem v Dom je tako imenovani “Aged Care
Assessment Document” - sprejemni dokument, katerega
Vam pomaga preskrbeti Vaš zdravnik. Osnovna tarifa
je 85% od pokojnine. Vstopni znesek, imenovan ‘Bond’
ali ‘Ingoing Contribution’, ki ga nadzoruje Centrelink, je
vezan na posameznikovo premoženje.
Bond je zavarovan po vseh predpisih zveznega
ministrstva za zdravstvo in ostarele.
Za vse dodatne podrobnosti pokličite upravo Doma, tel. (03) 9077 9764 ali 9853 1054.
Dobili boste pravilne odgovore na vsa vprašanja.
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4x
1x
1x

5x
1x
2x

Bliža se čas počitnic in seveda poletje v Sloveniji.
Zato vas vabimo v rodno Slovenijo na dopust, ki pa
je lahko še lepši v zgodnjih jesenskih mesecih. Pri
5x
5x
2x
1x v Sloveniji smo vam pripravili
Budget rent a car-ju
2x
3x
še bolj ugodne cene najemov, kot so bili do sedaj.
Za daljše najeme od 30 dni obvezno pokličite
Igorja na +386 4164 4626, ker internetne strani
Budget.si, izračunavajo najeme največ do 30 dni.
5x
3x
1x

5x
3x
2x

5x
2x
3x

5x
3x
3x

V pričakovanju poletne sezone smo se opremili z
novimi avtomobili, tako da vam bo vožnja z našimi
vozili še bolj brezkrbna.

Omogočamo vam:
•

najem manjših, srednjih družinskih , večjih in
Avstralija
kombi vozil
• najemi tu – vrni tam / najem v Ljubljani vračilo na
letališču ali obratno v vseh naših poslovalnicah po
Sloveniji
Slov
• vračilo vozil v tujini
enij
a
• možnost najema vozila s šoferjem
• možnost najema vozila z GPS-om
• transfer oziroma prevoz5xoseb z raznih lokacij ali
letališč / do 8 oseb / 4x
2x
Za najem vozila smo Vam na razpolago na spletni strani
www.budget.si ali elektronskem naslovu info@budget.
si, v naših poslovalnicah, ki jih najdete v Ljubljani, Bledu, Kranjski gori, na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.

Budget rentacar Slovenija, bo v času obiska
9x
vašega biseromašnika,
patra Valerijana
4x
v Sloveniji, poskrbel za3xnjegove varne prevoze.
Ljubljana

Najem apartmajev Maja, + 386 31 353 845

Letališče
Ljubljana ponuja
Na Vaši poti do cilja Vam Budget
Slovenija
Bled
zelo ugodne cene, ob predložitvi kupona
pa še dodaten
Kranjska Gora
popust.

Izkoristite priložnost tudi Vi….
Hvala in nasvidenje v Sloveniji!

Misli - Avstralija
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GENERALNI KONZULAT RS za NSW

GLAS SLOVENIJE

Častni VELEPOSLANIŠTVO
generalni
konzul: Alfred
Brežnik AM
VELEPOSLANIŠTVO
REPUBLIKE
SLOVENIJE
78
Parramatta
Road
VOICE
OF SLOVENIA«
Telefon:»THE
02 REPUBLIKE
6243
4830
Fax:
02 6243 4827
SLOVENIJE
NSW
2050
PO BOX
191, Camperdown
SYLVANIA
NSW
2224
e-mail:
VCA@gov.si
Tel.:
02 9522
9911 Fax:
9522
9922
www.gov.si/mzz/dkp/vca/eng/
Telefon:
(+61)0202
6290
0000
Telefon: 02 9517 1591 Fax: 02 9519 8889

STIČIŠČE
Fax:
(+61) 02 6290 0619

E-mail: slovcon@emona.com.au
Začasni
odpravnik
poslov:
dr. Zvone Žigon
e-mail:
vca@gov.si
AVSTRALSKIH
SLOVENCEV

PO BOX 188, COOGEE NSW 2034

http://canberra.veleposlanistvo.si/
Domača
stran na internetu:
Embassy of the Republic of Slovenia
www.glasslovenije.com.au
PO Box 284, Civic Square

Veleposlanik: dr. Milan Balažic
CANBERRA
ACT 260
Konzularne
zadeve:
mag. Metka Čuk
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CANBERRA
ACTBrežnik
2608 AM
78 Parramatta Road
Camperdown
NSW 2050
GENERALNI
KONZULAT

RS za NSW

Častni generalni konzul: Alfred Brežnik AM
Telefon: 02 9517
Fax: 02 Road
9519 8889
781591
Parramatta
E-mail: CAMPERDOWN
slovcon@emona.com.au
NSW 2050
PO BOX 188, COOGEE NSW 2034
Telefon: (+61) 02 9517 1591
Fax: (+61) 02 9519 8889
e-mail: slovcon@emona.com.au
Are your dentures more comfortable in
a glass...? If so, for a free consultation
contact:

KONFIDENT Pty. Ltd.
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9500 0900
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SPOROČILA FOTOGRAFIJ
NASLOVNA STRAN ZGORAJ: Po biserni sveti maši v Kew.
NASLOVNA STRAN SPODAJ: Po slovesnosti p. Valerijana v
Merrylandsu, 20.05.2012.
NOTRANJA STRAN OVITKA - STRAN 2: Praznovanje biserne
maše p. Valerijana in praznovanje praznika sv. Rešnjega Telesa
in Krvi v Kew, 03.06.2012.
PREDZADNJA STRAN OVITKA - STRAN 51:
Za materinski dan v dvorani v Kew, 06.05.2012.
Veselo razpoloženje v dvorani pod cerkvijo v Kew, 03.06.2012.
Tri izžrebane mame so bile deležne begonije, ki so jim jih podarile Amelija Miklavec in Nathalie Bratina v imenu celotne skupnosti v Kew.
Mlada fotografa lovita v objektiv razigrane otroke Slomškove šole
na odru.
Nino Burlovič, Jože Grilj, Valentin Lenko in Ivan Horvat so zapeli
ob materinskem dnevu.
DRAGICI GOMIZELJ se je Renata Miklavec zahvalila za pomoč
pri šivanju in popravljanju narodnih noš v Kew.
Ob možu Alexu LIDIJA BRATINA, ki je srečala Abrahama.
FRANČIŠKA ŠAJN je v marcu obhajala svoj okrogli jubilej - 85
let. Na fotograﬁji s svojo družino.
JOŽE ROZMAN je v marcu dopolnil 75 let. Takole so ga presenetili njegovi in ga počastili. Na zdravje, Jože!
ANICA VRISK je praznovala 80 let. Mož Tone, hčerka Katarina in
vnuček Thomas so ji zaigrali in zapeli v družbi prijateljev.
ANTON CEVEC je letos dopolnil 80 let. Na njegovi levi strani
je žena Katarina, na desni pa HERMINA KOROŠA, ki je aprila
praznovala 75 let. Čestitke in naj Vaju Bog še naprej ohranja in
poživlja!
Naš sosed v Kew STANKO ZEMLJAK je praznoval 90-letnico
življenja. Bog Vas živi, gospod Stanko, in korajžno naprej!
V narodnih nošah pri procesiji v Kew, 03.06.2012.
IVAN IN TILKA HORVAT s svojo družino na praznovanju Ivanovega 70. rojstnega dne v maju. Ivan je tudi cerkveni pevec v Kew in
mu želimo, da ga bo Bog še veliko let ohranjal, da bo s petjem v
zboru lepšal naša bogoslužja.
Po kosilu v dvorani v Kew, 03.06.2012.
Lepo je videti mlajšo generacijo Slovencev na praznovanjih.
ZADNJA STRAN OVITKA - STRAN 52:
Sveti krst je prejel LUCAS JACK FISHER, rojen 1.9.2011. Oče
Robert Fisher, mati Diana, r. Mikuletič. Botra sta bila Damijan in
Lillian Nemeš, Merrylands, 4.3.2012.
VIKTOR FERFOLJA, tudi naš pevec v Kew, je praznoval 80 let.
Na fotograﬁji z ženo Angelo, hčerko Veroniko in vnučkoma.
FRANCKO ANŽIN so za 90. rojstni dan počastili s svojim obiskom
iz Slovenije nečakinja Metka, nečak Brane in njegova hčerka
Jana. Draga Francka, bodite še naprej korajžna in veselega
obraza kot smo Vas vajeni. Marija Pomagaj, pa naj Vas spremlja
in varuje pri vseh Vaših korakih. Bog Vas živi in ohranjaj!
Sveti krst OLIVERJA FRANKA PLESNIČARJA, Kew, 29.04.2012.
Družina KRESEVIČ ob praznovanju zlate poroke v Adelaidi.
Krščen je bil JAMES NICHOLAS KOLLARIS, Kew, 12.05.2012.
V Kew je bil v nedeljo, 27.05.2012, krščen LUCAS JOHN
HAJNAL.
V Parku miru, v Adelaidi je bila 20. maja MARIJANSKA
PROCESIJA. Na fotograﬁji Slovenci z bandero, spredaj Angela
50

Dodič in Albina Kalc, ki je navdušila tudi svoje
najmlajše, da so se pridružili v narodnih nošah.
CHRISTIAN LUKA LENKO je bil krščen v cerkvi
sv. bratov Cirila in Metoda v Kew, 26.05.2012.
Čestitke vsem novokrščencem in jubilantom!
FOTOGRAFIJE SO PRISPEVALI:
Tanja Christofas Grilj: naslovnica zgoraj.
Florjan Auser: naslovnica spodaj,10,29,48.
Marija Anžič: 2,3,5,38, 39, 40,41,47,51,52.
Martha Magajna:12,16,19,34,35. Pater
Ciril:12,15,19,21,45 23,25,26,51. Pater
Krizostom:13. Pater Darko:18,52. Ivanka
Krempl:18. Igor Poch: 21,25. Sonja Fisher:21.
Rosie Smith:28. Mirko Cuderman:30. Vlasta
Burcul:31. Štefan Šernek: 32,33. Maria
Iskra:36,37. Julie Čampelj:42. Mitja Zaman:46.
Katarina Vrisk:51. Sylvia Ferfolja:52. Družina
Kresevič:52. Albina Kalc:52. HVALA VSEM!
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