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Veselite se
v Gospodu
Gornje besede apostola Pavla Filipljanom: »Veselite se
v Gospodu« (Flp 4,4) so geslo novega ljubljanskega
nadškofa, dosedanjega provincialnega ministra
slovenskih frančiškanov, patra Staneta Zoreta, ki je
na praznik Kristusa Kralja vesoljstva, v nedeljo, 23.
novembra 2014, prejel škofovsko posvečenje v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja in bil umeščen za
36. ordinarija ljubljanske nadškofije. Bila je prečudovito lepa slovesnost, ki sva se je udeležila tudi
pater David in pater Ciril in ji bomo v teh Mislih namenili nekaj strani. Seveda je bil tam tudi pater Valerijan
Jenko, ki je celo dajal tempo procesiji iz naše frančiškanske cerkve na Tromostovju do stolnice, ko je
hodil v procesiji pred p. Stanetom!
O svojem škofovskem geslu je pater Stane povedal: »Izbral sem si ga zato, ker je v teh besedah
povzeta vsa zgodba, ki jo ima Bog s človekom. Bog se na samem začetku veseli vsega ustvarjenega,
posebno pa človeka. Skoraj bi rekel: je ponosen na človeka. Ko na novo začne odrešenjsko zgodbo, ko
pride k Mariji, ji po angelu najprej sporoči: Veseli se! Jezus izrecno pove svojim učencem, takrat in danes,
da je prišel zato, da bi imeli veselje, da bi ga imeli v izobilju in da nam ga nihče ne bi vzel. Evangelij ni nič
drugega kot veselo oznanilo.«
Božja beseda nas tudi v tem času večkrat vabi k veselju. Tako že na prvi dan novembra, na praznik
vseh svetih. Pa ponovno na praznik Kristusa Kralja vesoljstva. Tretja adventna nedelja poje v vstopnem
spevu: »Veselite se v Gospodu, vedno se veselite. Gospod je blizu.« Praznovanje božičnih praznikov
pa je sploh vrhunec veselja, saj: Dete nam je rojeno, Sin nam je dan. Veselimo se vsi v Gospodu.
Beseda, Bog Sin, je postal človek in spoznali smo njegovo slavo. Učlovečenje Božjega Sina je temelj
našega veselja, ki nam ga podarja Stvarnik, naš nebeški Oče. Štirje adventni tedni so lepa priprava na to
praznovanje, da bi doživeli veselje teh velikih skrivnosti ter jih slovesno in radostno obhajali.
Ljubljanskemu nadškofu
metropolitu msgr. Stanislavu
Zoretu, kot se sedaj uradno
imenuje, smo pater Valerijan,
p. David in p. Ciril tudi v imenu
vernih avstralskih Slovencev
podarili mitro, škofovsko
kapo s podobo Marije
Pomagaj na prednji strani ter
zadaj s Frančiškovim križem
TAU, cvetjem evkaliptusa in
nageljnov ter njegovim grbom
na trakovoma (foto levo).
Zamisel je začrtal p. Ciril;
mitro pa sta izdelala Betka in
Robert Golob v Šiviljstvu Mitra v
Preserjah pri Radomljah. Prvič
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jo je nadškof nosil na Brezjah na praznovanju 20. obletnice Radia Ognjišče, v petek, 28. novembra
2014. Čestitke za veliko delo tudi vsem sodelavcem Radia Ognjišče za ta jubilej!
Nadškof pozdravlja vse avstralske Slovence ter se zahvaljuje za dar. V dar je bilo ‘zavito’ tudi že vabilo,
da nas obišče, kar se bo morda zgodilo v letu Gospodovem 2016. Ves ta čas pa ostajamo povezani v
molitvi in veselju v Gospodu.
Lepo, blagoslovljeno praznovanje božičnih praznikov Vam želimo vsi Vaši duhovniki: p. Ciril,
p. Darko, p. David ter p. Valerijan iz Ljubljane; misijonarka Marija Anžič, naši sodelavci v naših
misijonih ter v uredništvu Misli, patri in sestre, ki so pred leti delovali v Avstraliji, slovenski
in avstralski škofje, naš
novi provincialni minister
pater Marjan Čuden z
definitorijem (svetovalci),
v katerem je sedaj tudi
p. Bernard Goličnik in
seveda voščila tudi od
naših gostov: misijonarja
jezuita patra Stanka
Rozmana ter zlatomašnika
patra dr. Mihaela S. Vovka.
Hvala vsem, ki se tudi
nas skozi vse leto in še
posebej sedaj hvaležno
spominjate.
Bog naj vsem stoterno
povrne s svojo dobroto.
Nebeški Oče, podeli nam, da bomo zajemali novih moči ob praznovanju Jezusovega rojstva in
ga bomo vedno radostno sprejemali kot Odrešenika.
»Bodite požegnani!« je rad rekel pater Stane ob slovesu.
Vse žegne neba za božične praznike in novo leto Gospodovo 2015 vsem. Bog živi! - pater Ciril

BOGU SMO HVALEŽNI ZA NADŠKOFA
Tone Gorjup

Zadnja nedelja cerkvenega leta je v Ljubljano
privabila množico, ki čuti s Slovensko
frančiškansko
provinco
in
ljubljansko
nadškofijo. Prišli so k slovesu patra Staneta
Zoreta in bratskemu blagoslovu, ki so mu ga
dali sobratje pred odhodom prek Ljubljanice,
pastirski službi naproti. Papež Frančišek ga je
na god sv. Frančiška Asiškega, 4. oktobra 2014,
imenoval za ljubljanskega nadškofa metropolita.
Provincial slovenskih frančiškanov, pater Stane
Zore, ki mu je s tem ugasnila služba redovnega
predstojnika, si je za dan posvečenja izbral 23.
november 2014, nedeljo Kristusa Kralja. Tako so
se prijateljem sv. Frančiška in njegovim bratom
pridružili še mnogi, ki so skoraj leto dni in pol čakali
na novega pastirja ljubljanske nadškofije.

Brezje, 28.11.2014.
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Cerkev Marijinega oznanjenja na Tromostovju matična hiša frančiškanov v Sloveniji - je postala
„Porcijunkula“. Hišni predstojnik gvardijan p.
Ambrož Mušič in novi provincial p. Marjan Čuden
sta na slovesnost, ki so jo poimenovali „Slovo od
patra Staneta Zoreta z bratskim blagoslovom“,
povabila brate iz vseh samostanov Slovenske
frančiškanske province, kapucine, minorite,

redovnice, ki črpajo iz karizme Frančiška in Klare
Asiške, člane Frančiškovega svetnega reda ter
vernike frančiškanskih župnij. Cerkev so napolnili
verniki, v zakristiji in na dvorišču pa so se zbrali
bratje kot na „binkoštnem kapitlju“ pred majhno
cerkvico Marije Angelske. V slovesnem sprevodu so
z novoimenovanim nadškofom p. Stanetom vstopili
v svetišče in začelo se je besedno bogoslužje z berili
iz spisov Tomaža Čelanskega in Pavlovega pisma
Filipljanom, v katerem odmevajo besede, ki si jih je
novi nadškof izbral za svoje geslo: „Veselite se v
Gospodu!“. Po prvem berilu je gvardijan p. Ambrož
dal sobratu Stanetu ključe samostana in dodal, da
so vrata vedno odprta; naj hiša na Tromostovju zanj
postane „Porcijunkula“, kraj, kamor se bo vedno
znova vračal. Drugemu berilu je sledil blagoslov
in izročitev pektorala – naprsnega križa, ki ga je
novoimenovanemu nadškofu p. Stanetu Zoretu
izročil njegov naslednik na čelu province p. Marjan
Čuden. Preprost lesen križ je dobil od sobratov, ne
trona, od koder bo upravljal nadškofijo. P. Marjan
ga je spomnil na Frančiška na Alverni in njegovo
tesno povezanost s križanim. V imenu konference
Frančiškovih redov ga je nagovoril provincial
minoritov p. Milan Kos in mu izročil albo.
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Bogoslužje se je
nadaljevalo z bratskim
blagoslovom.
Frančiškani so v vrsti
pristopali k p. Stanetu in ga
blagoslavljali z znamenjem
križa na čelu; tudi bratje
kapucini
in
minoriti,
drugi prisotni duhovniki
ter nekaj predstavnikov
Frančiškovega svetnega reda so pristopili in
ga blagoslovili. Sledila je meditacija župnika
pri Marijinem oznanjenju p. Pavleta Jakopa.
Medtem so se od p. Staneta z vrtnicami
poslavljali še gvardijani samostanskih hiš
oziroma bratskih skupnosti. Kamnik, Ljubljana,
Šiška in tako naprej ... do Avstralije in Amerike,
ko sta mu vrtnici izročila p. Ciril Božič in p.
David Šrumpf ter Komisariata za Sveto deželo.
Od Strunjana je ostal samo trn, saj so se morali
frančiškani posloviti od tamkajšnjega Marijinega
svetišča. Med posameznimi deli bogoslužja so
se vrstile pesmi, ki so izžarevale evangeljsko
veselje, Frančiškovo preprostost in ljubezen do
nebeške Matere. Med zadnjo pesmijo Marija,
pomagaj nam sleherni čas, se je po cerkvi
razvil sprevod s križem, svečami in kadilnico
na čelu. V procesiji so se zvrstili ministranti,
redovniki in duhovniki ter p. Stane Zore; za
njim pa redovnice in verniki. Pospremili so ga
prek Ljubljanice do sedeža nadškofije, kjer
so ga sprejel stolni kanoniki.
Slovesnost v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja
se je začela s škofovskim posvečenjem,
saj je novoimenovani nadškof doslej prejel
le prvi dve stopnji zakramenta svetega reda,
diakonsko in duhovniško posvečenje. Množica
vernikov, narodne noše, člani različnih viteških
skupnosti, mogočen zbor z orkestrom, več sto
duhovnikov, več deset škofov, kardinal Franc
Rode, predstavniki drugih cerkva in verskih
skupnosti, politični vrh države in predstavniki
številnih javnih ustanov so napovedovali
pomemben dogodek. V sprevodu so bili
tudi glavni posvečevalec nuncij nadškof
Juliusz Janusz, soposvečevalca - dotedanji
upravitelj ljubljanske nadškofije in predsednik
Slovenske škofovske konference novomeški
škof Andrej Glavan ter upravitelj mariborske
nadškofije, celjski škof Stanislav Lipovšek ter
novoimenovani nadškof p. Stane Zore.
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Apostolski nuncij nadškof Juliusz Janusz je po
evangeliju spregovoril o prazniku Kristusa kralja
vesoljstva, katerega vir dostojanstva ni posvetna
oblast, ampak žrtev na križu. Nadaljeval je o službi
škofa, ki je „po božji ureditvi naslednik apostolov
po Svetem Duhu, ki mu je dan, postavljen za
pastirja Cerkve kot učitelj nauka, duhovnik svetega
bogočastja in služabnik v vodstvu“. Poudaril je
prednostne naloge škofov, o katerih je nedavno
govoril tudi papež Frančišek. Škof je najprej tisti,
ki ve, kako s Cerkvijo postati priča Jezusovega
vstajenja. Zato je mučenec Vstalega. „Pogum
umiranja, velikodušnost v podaritvi svojega življenja
in použivanja za čredo so zapisani v genski zapis
škofovske službe. Odpovedi in žrtve so prirojene
škofovskemu poslanstvu. Škofovska služba zato ni
sama sebi namen, ampak je za Cerkev, za čredo,
za druge, zlasti za tiste, ki jih svet odklanja“, je dejal
nadškof Janusz. Škof pa mora po njegovih besedah
kot pričevalec vstajenja oznanjevati evangeljsko
besedo. Da bi ostal zvest besedi Resnice, pa mora
biti človek molitve. Papežu pa je po nuncijevih
besedah najbolj pri srcu ob imenovanju škofa
zagotovilo, da je kandidat pastir. Škof naj bo torej
blizu ljudem. Ob sklepu je dejal, da prvič v petsto
letih ljubljanski nadškof postaja brat frančiškan,
čeprav je zgodovina nadškofije prepojena z
navzočnostjo frančiškanov in njihovo pastoralno
aktivnostjo. Zatem pa je pojasnil bližino stolnice s
provincialno hišo na Prešernovem trgu. »Na poti
od Prešernovega trga do stolnice lahko izberete
enega od treh mostov, ki se stekajo in se
povežejo na drugi strani brega. Morda je občasno
v škofiji tako, da škofijski duhovniki izberejo en
most, redovniki in redovnice drugi in končno verniki
tretjega. Moje in naše želje so, da bi ta različnost
poti, ki je upravičena, vodila do stolnice, do škofa,
kot porok edinosti, da bi skupaj šli pod njegovim
vodstvom Kristusu naproti“. To je namreč tudi
želja, ki jo je papež izrazil v buli imenovanja
nadškofa Zoreta, v kateri spodbuja duhovnike in
vernike nadškofije, da ga sprejmejo, mu zvesto
sledijo in mu pomagajo z deli in molitvami.
Sledil je obred posvečenja, ki se je začel z
branjem papeževe bule o imenovanju. Glavni
del obreda je bilo polaganje rok, med katerim je
kandidat po klicanju Svetega Duha prejel polnost
zakramenta svetega reda. Sledilo je maziljenje
glave, izročitev evangeljske knjige, prstana,
mitre in pastirske palice; slednja je preprosta,
narejena iz asiške oljke. Za vsem tem je nuncij

nadškofa Stanislava Zoreta pospremil do stola in ga
simbolno umestil na sedežu ljubljanske nadškofije.
Novi nadškof je nadaljeval sveto mašo, pri kateri se
je spomnil svojih pokojnih staršev.
Pred blagoslovom se je nadškof msgr. Stanislav
Zore najprej zahvalil Bogu in ga prosil, naj mu
stoji ob strani. Zahvalil se je papežu za imenovanje
ter nunciju in škofoma soposvečevalcema, iz
katerih rok je postal deležen polnosti duhovništva.
Prosil jih je za molitveno podporo. Zahvalil se je
tudi predhodnikom na ljubljanskem škofovskem
sedežu ... Nato Bogu izročil svoje pokojne starše.
„Po njiju sem začel živeti, vzgajala sta me v veri in
me učila moliti. Ob njiju sem spoznaval vrednost
dela in ob njiju sem se učil spoštovati človeka in
stvarstvo“. Zato je sebe in svoje poslanstvo izročil
njuni priprošnji. Zahvalil se je sestrama Cirili in
Jožici ter bratu Franciju, s katerimi so se učili vse
deliti med seboj in živeti drug za drugega. Spomnil
se je sošolca Jerneja, ki ga je v prvem letniku
gimnazije povabil k frančiškanom v Kamniku ter
bratom frančiškanom, s katerimi že štirideset let
hodi po skupni poti: „Dragi bratje, hvala vam za
besede spodbude, za zgled življenja, za pričevanje
vere in navdušenja v služenju Bogu in ljudem.
Hvala vam za potrpljenje in odpuščanje, ki sem
ju bil deležen. Hvala vam za vaše bratstvo“, je
dejal. Zahvalil se je tudi vsem, ki molijo zanj in
jih prosil še naprej za molitve ter tudi vsem, ki so
pripravili slovesnost posvečenja. Za navzočnost pri
posvetitvi se je zahvalil predstavnikom političnega,
gospodarskega, kulturnega in znanstvenega sveta.
„Verjamem, da si bomo v pristnem spoštovanju
in iskrenem sodelovanju vsak na svojem
področju prizadevali za dostojanstvo vsakega,
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zlasti pa najbolj obrobnega in pomoči potrebnega
človeka“, je poudaril. Pozdravil je tudi predstavnike
sestrskih cerkva in drugih verskih skupnosti v
Sloveniji. Ob koncu se je še posebej zahvalil vsem
bolnim, ostarelim in osamljenim, „ki iz dneva v dan
pred Boga prinašate daritev svojega križa in nenehno
molitev“. Zagotovil jim je, da bo tudi sam povezan z
njimi v molitvi. „Kadar bo le mogoče, se bom z vami
združil v molitvi rožnega venca ob Radiu Ognjišče,
da bomo molili drug z drugim in drug za drugega“.
Nagovor je sklenil takole: „Vsem vam, pomembnim
in preprostim, učenim in neukim, zdravim in bolnim,
starim in mladim, svetim in grešnim, vsem kličem:
Veselite se v Gospodu in vašega veselja vam ne bo
nihče vzel. Mir in dobro, bratje in sestre“.
Pri slovesnosti posvečenja in umestitve nadškofa
Stanislava Zoreta sta bila na poseben način
navzoča njegova pokojna mama Joži in oče
Slavko. Stric Tone Zore je na vprašanje, kako bi oče

sprejel imenovanje sina za nadškofa, dejal: „Bil bi
presrečen, še bolj pa mama.“ Tudi sestra Cirila,
redovnica, je pomislila na mamo: „Bila bi z ene
strani srečna, z druge pa zaskrbljena. Zavedala
bi se, kaj vse ga zdaj čaka, s čim se bo srečeval,
kaj bo moral reševati ... Bila bi zaskrbljena,
obenem pa srečna.“ Ko je mama sina Staneta
jeseni 1974 pripeljala k frančiškanom v Kamnik,
ju je sprejel p. Franci Seničar. Tri leta je bil
njegov vzgojitelj, pozneje pa ga je srečeval v
različnih vlogah, dvakrat kot svojega provinciala.
O Stanetu je po njegovem posvečenju dejal:
„Ko sem premišljeval, sem se spomnil njegove
mame, ko je vedno, ko je govorila o njem, rekla: naš
Slavko. In mogoče bi bilo to vodilo nam vsem. Naš
nadškof je in zaradi tega bomo še toliko bolj z njim, v
molitvi in tudi drugače.“
V času njegovega študija je bila laiška teologinja na
Teološki fakultet prava redkost. V njegovem letniku je
bila Ivanka Tadina, ki se je pozneje pridružila šolskim
sestram. Lepe spomine ima na sošolca Staneta:
„Pogosto smo skupaj klepetali v nekem sproščenem,
iskrenem in pristnem pogovoru in to mi ostaja. Res je
bil odprt za dialog, za različnost, odprt tudi za ženske,
ki smo bile takrat nekaj posebnega na fakulteti.
Njegov profesor je bil med drugimi tudi dr. Rafko
Valenčič. Tudi on je prišel na posvečenje in ob tem
dejal: „Bogu bomo hvaležni ali smo hvaležni, da je
ljubljanska nadškofija dobila svojega škofa.“

NADŠKOF – PREVAJALEC
Našega novega nadškofa se je doslej dalo srečati na
kakem misijonu, pa pri vodenju duhovnih vaj in seveda
na obiskih v župnijah, kjer delujejo naši bratje. Nevede
pa se je marsikdo srečal z njim, ko je vzel v roke knjigo,
ki bi je sicer morda sploh ne bilo v slovenskem jeziku,
imamo pa jo po zaslugi njegovega prevajalskega daru.
In ta dar je zablestel šele pred desetimi leti. Sicer je že
prej prevedel kakšno publikacijo bolj internega značaja,
takole pa se je začel njegov prevajalski vzpon. Iz Rima
sem se leta 2003 vrnil z neko nemško knjigo, ki mi
jo je podaril kolega in jo silno pohvalil, pri meni pa je
pristala na polici, ker je zame branje v nemščini precej
napornejše kot v kakem drugem jeziku. Pa mi pride
v sobo provincial in me vpraša, če imam kaj dobrega
za branje. Takoj sem mu ponudil omenjeno podarjeno
knjigo in nanjo pozabil.
Potem pa čez kak mesec ali dva pride k meni, mi
vrne knjigo in priloži disketo. S prevodom cele knjige.
Zanimiv izgovor je našel: »Da ne bi prehitro bral in
preskakoval stavkov, ki jih ne razumem, sem se odločil
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in sem prevedel celo knjigo.«
Ker je bila knjiga z mojega strokovnega področja,
sem z veseljem prebral prevod, ga tam, kjer je bilo
potrebno, malo popravil in ponudil eni od založb, ki je
delo leta 2004 izdala. In takrat so prevajalca opazili še
pri drugih katoliških založbah, ki so se začele obračati
nanj. On pa včasih še name, da sva razbila zadnje
trde orehe, preden je oddal besedilo. Če prištejemo
še štiri naslove pred letom 2004, se je v desetih letih
nabralo močno zavidljivih 61 naslovov, ne vštevši štirih
znanstvenih člankov! Skoraj šest na leto! Vsaka dva
meseca ena knjiga! In to niso bile samo kake knjižice,
ampak tudi več sto stranske bukve. Tudi pri Novem
svetu je bil iskan prevajalec, saj mu ta založba dolguje
kar petindvajset naslovov.
Kaj bo zdaj, ko se je preselil na drugi breg Ljubljanice?
Malo se bojim, da takega tempa ne bo mogel ohraniti.
Morda pa nas preseneti. V Založbi Brat Frančišek
imamo nekaj njegovih neobjavljenih prevodov še na
zalogi… br. Miran Špelič OFM v reviji Novi svet

IZPOD TRIGLAVA
Tone Gorjup

POSVEČENJE IN UMESTITEV
NADŠKOFA ZORETA.
V stolni cerkvi sv. Nikolaja je bil
23. novembra 2014 posvečen in
umeščen novi ljubljanski nadškof
metropolit Stanislav Zore. S
tem je uradno prevzel vodenje
nadškofije kot 36. rezidencialni
škof v Ljubljani. Posvetil in
umestil ga je apostolski nuncij
v Sloveniji nadškof Juliusz
Janusz, soposvečevalca pa sta
bila škofa Andrej Glavan, ki je
v času izpraznjenega sedeža
upravljal nadškofijo in Stanislav
Lipovšek. Nadškof Stanislav
Zore si je za geslo nove
pastirske službe izbral besede
„Veselite se v Gospodu!“ V
njegovem grbu pa je poleg
običajnih znamenj nadškofa na levi rumena zvezda
na modrem polju, ki predstavlja Marijo, glasnico
jutranje „zore“; na desni je zelena lipova vejica na
rdečem polju, simbol slovenstva in domačije, kjer
je p. Stane odraščal: po domače se pri hiši reče
„pri Zalipnikovih“; pod njima je na belem polju
frančiškanski grb s Frančiškovo in Kristusovo roko
in znamenjem križa. Dan po posvečenju je nadškof
Stanislav Zore v prostorih ljubljanske nadškofije
gostil plenarno zasedanje Slovenske škofovske
konference. Poleg domačih škofov in apostolskega
nuncija so se zasedanja udeležili tudi predstavniki
sosednjih škofovskih konferenc: iz Hrvaške
varaždinski škof Josip Mrzljak, Italije škof Giuseppe
Merisi ter iz Bosne in Hercegovine banjaluški škof

Franjo Komarica. Osrednja tema zasedanja je bila
pastorala družine in odmevi na izredno sinodo o
družini v Vatikanu.
BO PAPEŽ OBISKAL SVETE VIŠARJE?
Papež Frančišek je 12. novembra 2014 pri splošni
avdienci skupini romarjev iz Trbiža obljubil, da bo
obiskal romarsko središče Svete Višarje. Delegacija,
v kateri so bili verniki iz Italije, Slovenije in Avstrije,
mu je izročila razglednice in dopisnice s povabili,
naj obišče to Marijino božjepotno svetišče, kamor
romajo verniki treh dežel: Furlanije Julijske krajine,
Koroške in Slovenije. Izročila mu jih je pobudnica
projekta „Razglednice za papeža“ Manuella
Federici De Cillia in mu razložila za kakšno povabilo
gre. Papež ji je prisluhnil in odgovoril: „Pridem!“ ter
ponovil: „Pridem, če mi bo le Gospod dal zdravja.“
Pri zbiranju razglednic s povabilom papežu je s
slovenske strani sodeloval Milan Štrucl iz Bovca.
20 LET RADIA OGNJIŠČE.
Radio Ognjišče je 28. novembra dopolnil 20 let. S
praznovanjem smo začeli že v začetku leta in z akcijo
„Dobro delo dobro dene“ vsakega 20. v mesecu v
nakupovalnih središčih Mercatorja v različnih krajih
po Sloveniji zbirali hrano in druge izdelke za družine
v stiski. Obenem smo v programu opozarjali na
različne skupine ljudi, ki se srečujejo s stiskami ali
pomagajo tistim, ki so v potrebi. Neposredni uvod
v praznovanje je bil 20. gala koncert v Gallusovi
dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Na rojstni
dan Radia Ognjišče pa smo se zbrali pri sveti
maši na Brezjah, ki jo je daroval novi ljubljanski
nadškof metropolit Stanislav Zore. V nagovoru po
evangeliju je med drugim spregovoril o začetkih
Radia Ognjišče, ki segajo več kot dvajset let nazaj.
Iz časa, ko je bil rektor svetišča na Brezjah, se je
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spomnil nekega srečanja, kjer sta se msgr. Franc
Bole in mariborski nadškof Franc Kramberger
zapletla v pogovor. Slišal je, kako je Bole nagovarjal
nadškofa: „Daj mi Francija Trstenjaka.“ Takrat se je
začel Klic dobrote v Celju in Bole je imel po besedah
nadškofa Staneta Zoreta dober nos, da je razumel,
kje najti primernega človeka. Ideja o Radiu Ognjišče
se je namreč po njegovih besedah spočela že dosti
prej. „In potrebovala sta pogum in vztrajnost ter
veliko dela in ves Božji blagoslov, zato da je pred
dvajsetimi leti Radio Ognjišče mogel spregovoriti v
slovenski prostor«. Spomnil je na tihe priprave in
dejal, da so se začetniki radia najprej učili, da bi
dobro pripravljeni vstopili v to dogajanje. „In vse za
to skrito delovanje se danes želim zahvaliti v imenu
Slovenske Cerkve, tako Bogu kot tudi ustvarjalcem
Radia Ognjišče; da so prepoznali znamenja časov,
ga sprejeli za svoje poslanstvo in ga uresničili«.
Nadškof Zore je Boga prosil, naj blagoslovi naše
delo, da bo v nas in ljudeh, ki so nas poslušali, zorelo
Božje. Glavni in odgovorni urednik Franci Trstenjak
pa je ob obletnici Radija ognjišče dejal: »Vedno
imam pred sabo besede svetega papeža Janeza
Pavla II., ki je rekel, da se tudi s tem, ko se govori o
lepem, dobrem in plemenitem med ljudmi, oznanja
evangelij. Mislim, da je tega v našem programu
res veliko. Ne samo neposrednega, ampak tudi
posrednega evangelija.« Franci Trstenjak verjame,
da ljudje to poslanstvo Radia Ognjišče prepoznavajo
in sprejemajo, pri čemer je dodal, da je program res
širok in nagovarja vsakega človeka.
ISKANJE GOSPODARSKEGA MINISTRA.
Čeprav je nova slovenska vlada, ki jo vodi dr. Miro
Cerar, prisegla že 18. septembra 2014, je bila v
začetku decembra še brez ministra za gospodarstvo.
Prvi kandidat za ta resor je bil Ervin Pfeifer, ki ga
je Cerar, zaradi domnevno spornih poslov, ko je bil
v NLB zadolžen za gradnjo nove poslovne stavbe
v Sarajevu, odslovil. Na njegovo mesto je prišel
gospodarstvenik Jožef Petrovič in bil tudi potrjen.
Po mesecu dni je odstopil. Razlog za to so bili
posli pri prodaji pisarniškega materiala državnim
ustanovam v času, ko je bil v Državni založbi
Slovenije. Cerar je moral zato poiskati novega
ministra in ga po več tednih našel med upokojenci.
To je bil Gojko Koprivec, bančnik že v prejšnjem
sistemu. Zataknilo se je pri zaslišanju, saj je bilo
dvakrat preloženo; sledila je odpoved kandidaturi.
Uradno zaradi bolezni, neuradno nepojasnjenih
poslov v eni izmed bank. Četrtega kandidata je
našel med gospodarstveniki. Predlagal je direktorja
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Term Olimia Zdravka Počivalška, ki so ga podprli
tudi vodilni možje iz gospodarstva. Napovedal je,
da se bo boril proti novim davkom in da bo skušal
izboljšati gospodarsko okolje. Že zdaj pa je jasno,
da ne bo mogel spremeniti ničesar, če ne bo imel
podpore vlade in finančnega ministra.
PRORAČUN 2015 IN SOCIALNI MIR.
Finančni minister Dušan Mramor je moral kmalu
po izvolitvi na položaj kolegom iz držav v območja
evra predstaviti finančne prioritete Cerarjeve vlade,
Evropski komisiji pa proračunski načrt za prihodnje
leto. V proračunu 2015, ki ga je sprejela prejšnja
vlada, je bil načrtovan primanjkljaj v višini 2,4
odstotka bruto domačega proizvoda. Ker je bolj
slabo načrtovala, bi bil ta precej višji, zato je minister
napovedal varčevanje pri plačah, naložbah in
subvencijah, s katerim bi prihranili do 900 milijonov
evrov. Predvideva tudi, da bi lahko pobrali za 100
milijonov več davkov. S tem bi primanjkljaj znašal
na 2,8 odstotka bruto domačega proizvoda. Vlada
je pripravila načrt, ki je nekako zadovoljil Bruselj,
potem pa se je začela pogajati s socialnimi partnerji,
da bi to lahko izpeljala. Sindikati javnega sektorja
so ob predstavitvi ukrepov napovedali, da bodo
šli na ulice. Sredi pogajanj je vlada pristala, da bi
z varčevanjem zmanjšala stroške za 127 milijonov
evrov. Sindikati so vztrajali in vlada je pristala zgolj
na 20 milijonov prihranka. Delodajalci so ocenili, da
se je s tem praktično odrekla varčevanju. In ker je
še naprej vztrajala, da bo z novimi obremenitvami
pobrala več davkov, so se uprli v Gospodarski
zbornici, saj so prepričani, da bo s tem proizvodnja
še dražja, kar po pomenilo manj delovnih mest,
manj dobička in selitev proizvodnje iz Slovenije. Kot
kaže, bo vlada skušala do konca leta pomiriti tudi
njih, po novem letu pa bo naredila po svoje.
VIOLETA BULC EVROPSKA KOMISARKA.
Pred koncem oktobra je svojo vlado dobila tudi
Evropska povezava. Evropski poslanci so na
plenarnem zasedanju v Strasbourgu s 423 glasovi
za, 209 proti in 67 vzdržanimi potrdili novo Evropsko
komisijo Jean-Clauda Junckerja. Slednji je po
zapletih z Alenko Bratušek, ki je bila predvidena za
podpredsednico komisije za energetsko unijo, a ni
prestala zaslišanja v parlamentu, novo slovensko
kandidatko Violeto Bulc predlagal za kandidatko
za evropsko komisarko za promet. Slednja se je
na predstavitvi dobro odrezala in tako zasedla
omenjeni položaj.
VOLILNI KONGRES NOVE SLOVENIJE.
Na Vrhniki je bil pred koncem novembra volilni

kongres NSi. Na njem je skoraj tri četrtine delegatov
stranke izreklo podporo dosedanji predsednici
Ljudmili Novak. Zanjo je glasovalo 314 delegatov,
za njenega protikandidata Aleša Hojsa 117.
Kongres, ki so ga poimenovali Priložnost za rast, so
zaznamovale razprave o potrebi po krepitvi Nove
Slovenije, tako v programskem pogledu kot tudi v
odnosu do ostalih strank. Ljudmila Novak je ob tem
ocenila, da si večina članov NSi in tudi SDS ne želi
medsebojnih spopadov, do katerih je prihajalo v
zadnjem času. Glavni cilj stranke je, da bi postala
močnejša. Trenutno ima v državnem zboru pet
poslancev, v Evropskem parlamentu pa enega.
ZADEVA PATRIA NA USTAVNEM SODIŠČU.
Janez Janša, ki je od 20. julija 2014 v zaporu, saj je
v „indični“ sodbi (obsojen je bil, ker naj bi ...) dobil
dve leti zapora, se je sredi novembra vrnil v državni
zbor. Poslanci in poslanke so mesec dni pred tem
na izredni seji ugotovil, da je Janši, ki prestaja
zaporno kazen v zadevi Patria, prenehal poslanski
mandat. Nekateri pravniki so že takrat opozarjali, da
odvzem sploh ni možen. Temu je pozneje pritrdilo
tudi ustavno sodišče in Janša se je lahko vrnil v
poslanske klopi. Ob tem je Janšev zagovornik
Franci Matoz vložil novo ustavno pritožbo, v kateri
predlaga, naj sodišče zadrži izvršitev sodbe, da bi
lahko Janša nemudoma prišel iz zapora. Matoz
dosedanjim odločitvam sodišč očita več kršitev
ustave, od kršitve enakega varstva pravic, pravice
do sodnega varstva, domneve nedolžnosti, načela
zakonitosti v kazenskem postopku do načela
pravnega jamstva oziroma pravice do obrambe.
Senat ustavnega sodišča je sklenil, da bodo zadevo
obravnavali prednostno pred vsemi ustavnimi
sodniki.
UMRL KAJETAN KOVIČ.
V Ljubljani je 7. novembra 2014 umrl pesnik,
pisatelj in prevajalec Kajetan Kovič. Rojen je bil leta
1934 v Mariboru. V dijaških letih je bil navdušen
nad matematiko, šahom in poezijo. Ko so mu v
šesti gimnaziji objavili prvo pesem, se je zapisal
poeziji. Nekaj let zatem se je javnosti predstavil
v zbirki Pesmih štirih, ki jo je napisal skupaj s
Cirilom Zlobcem, Janezom Menartom in Tonetom
Pavčkom. Temu so sledile samostojne pesniške
zbirke Prezgodnji dan, Korenine vetra, Ogenj
voda, Vetrnice, Labrador, Iskanje Katarine, Dežele,
Poletje in druge. Kajetan Kovič je bil tudi eden
najuspešnejših sodobnih avtorjev pesmi in zgodb
za otroke. Mnogi ga poznajo po Mačku Muriju in
medvedku Pikiju Jakobu. Tudi Kekčeva pesem je

njegova. Številna dela je poklonil mladim, tudi zadnjo
pesniško zbirko, Kako se vrtijo ure, ki je nekakšna
antologija njegovih del za otroke. Ob njegovem
grobu na ljubljanskih Žalah mu je spregovoril zadnji
še živeči avtor zbirke Pesmi Štirih, Ciril Zlobec.
REBULI ZLATI RED ZA ZASLUGE.
Predsednik države Borut Pahor je Alojzu Rebuli ob
90-letnici njegovega rojstva sredi novembra podelil
najvišje državno odlikovanje, zlati red za zasluge
ob 90. obletnici njegovega rojstva. V utemeljitvi
so zapisali, da ga je prejel za izjemen prispevek
k uveljavljanju slovenskega jezika, kulture in
slovenstva v zamejstvu. Zaradi slabega zdravja je
namesto njega priznanje prevzela njegova hčerka
Alenka Rebula Tuta in ob tem prebrala očetovo
zahvalo. V njej je izhajal iz besed: slovenstvo, jezik,
kultura in Primorska. Slovenstvo zanj „ni nikoli bilo
problem, marveč neomajna, a ne nacionalistična,
kaj šele šovinistična pripadnost.“ Pri jeziku je
spomnil na skromno narečje svojega rojstnega kraja
in tri pesnike, ki so pozneje oblikovali njegov čut za
jezik: Prešerna, Župančiča in Kosovela. Kulturo je
vedno razumel v najširšem pomenu besede, ki se
razteza od začetkov zgodovine preko antike do
našega časa in je zazrta v večnost. V zahvali se je
Rebula ustavil še pri Primorski. Zmeraj jo je čutil ne
kot neko odtujeno zamejskost, ampak kot organsko
povezanost z matično domovino. Ob koncu je
Sloveniji še zaželel, da bi svojega mednarodnega
ugleda ne prepuščala samo športnim rekordom ali
kultu gospodarstva, ampak tudi svoji civilizacijski in
kulturni evropski podobi. Nekaj dni zatem je Alojz
Rebula dobil še nagrado Državljan Evrope 2014, ki
jo podeljuje Evropski parlament posameznikom ali
skupinam, ki so si posebej prizadevali za vzajemno
razumevanje in tesnejše povezovanje narodov
Evropske zveze.
MONALDOVI DNEVI 2014.
V Kopru so v začetku novembra pripravili
Monaldove dneve. Začeli so se s prejemom relikvij
blaženega Monalda iz Kopra, ki jih hranijo v cerkvi
Sv. Marije Velike v Trstu. V češčenje so bile najprej
izpostavljene v koprski stolnici, zatem v cerkvi sv.
Frančiška v Piranu, na zahvalno nedeljo pa v cerkvi
sv. Ane v Kopru. Sestavni del Monaldovih dni je
bil znanstveni simpozij o frančiškanu p. Atanaziju
Kocjančiču, ki je umrl leta 1996 pri sv. Ani v Kopru in
je tam tudi pokopan. O njem je najprej spregovoril
glavni urednik slovenskega programa na RAI Trst
Ivo Jevnikar. Posebno pozornost je namenil njegovi
skrbi za internirance v italijanskih taboriščih med
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drugo svetovno vojno in ga primerjal božjemu
služabniku p. Placidu Corteseju, s katerim sta pri
tem pogosto sodelovala. Nekdanji provincial p. dr.
Viktor Papež je spregovoril o duhovnem liku sobrata
Atanazija Kocjančiča. Silvester Čuk z Ognjišča pa je
razmišljal o „evangeliju“ po patru Atanaziju, saj je bil
ta frančiškan vrsto let njegov spovednik in duhovni
voditelj. Na simpoziju je bil tudi hrvaški frančiškan
iz Pazina kot priča večletnega prisilnega dela p.
Atanazija v delovnem taborišču Stara Gradiška.
Simpoziju v Pretorski palači je sledilo odprtje
razstave o p. Atanaziju v galeriji frančiškanskega
samostana sv. Ane.
SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA.
Pri Cankarjevi založbi je izšla druga, dopolnjena in
deloma prenovljena izdaja Slovarja slovenskega
knjižnega jezika, ki sta jo pripravila Slovenska
akademija znanosti in umetnosti in Inštitut za
slovenski jezik Frana Ramovša znanstveno
raziskovalnega centra akademije. Slovar je

poldrugo leto pripravljalo dvanajst jezikoslovcev.
Inštitut Frana Ramovša je pripravil tudi nov spletni
slovarski portal Fran, ki je dostopen na spletni
strani: www.fran.si
SLOVENSKI ZNANSTVENI INŠTITUT UGASNIL.
Na Dunaju je leta 2000 zaživel Slovenski znanstveni
inštitut, ki je skrbel za uveljavljanje slovenske znanosti
v Avstriji. Njegovo poslanstvo je bilo pospeševanje
čezmejnega znanstvenega sodelovanja univerz
in znanstvenih ustanov v Sloveniji in Avstriji ter
poglobitev sodelovanja z avstrijskimi knjižnicami,
arhivi in muzeji. Ker za svoje delovanje ni imel
finančne podpore, od obljub pa se ne da živeti, je
upravni odbor inštituta v začetku decembra sklenil,
da gre ustanova v stečaj. Pri tem je pojasnil, da sta
tako prejšnja predsednica slovenske vlade Alenka
Bratušek kot sedanji premier Miro Cerar prezrla delo
Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju. Ker
tudi ministrstvo za znanost ni zagotovilo sredstev za
njihovo delovanje, jim drugo ni preostalo.

Obisk Avstralije
Kot tipičen zapečkar si nisem nikoli predstavljal, da
bo moja noga kdaj stopila na najmanjši kontinent.
V pomoč mi je bila frančiškanska razpoložljivost,
posebej povezana z mislijo, da smo »tujci in
popotniki na tem svetu«. Že sprejem na letališču v
Melbournu je nakazal vso lepoto našega življenja,
tega, da smo med seboj bratje in tako tudi povsod
doma.
Prvi del svojega bivanja »tam dol« sem preživel
s svojim bivšim mošenjskim župnikom, ki je sedaj
voditelj slovenskega misijona v Sydneyu. Deset
prijetnih dni je minilo med pogovori s p. Darkom,
ki so bili obarvani z gorenjskim humorjem in
prebiranjem zgodovine naših patrov v Avstraliji; ti so
veliko lepega in dobrega v korist vseh ljudi naredili
v preteklosti, svojemu poslanstvu pa ostajajo zvesti
tudi naprej.
Dežela kengurujev pa je zanimiva tudi za naše
mlajše rodove. Tako si je eden od mojih nekdanjih
šišenskih veroukarjev, Uroš Mikič, s katerim sva v
rosni mladosti večkrat tekala za nogometno žogo
na našem igrišču v Šiški, v Adelaidi ustvaril sloves
najboljšega frizerja Avstralije. Ob tej priložnosti se
želim njemu in njegovi ženi Mojci najlepše zahvaliti
za nekajdnevno gostoljubje in jima hkrati zaželeti
blagoslova v privatnem življenju ter še naprej veliko
delovnih uspehov.
V veliko veselje mi je bilo, da sem se bratom
za izkazano pozornost in gostoljubje lahko vsaj
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malo oddolžil. Patra Ciril in David sta tako lahko
odšla na škofovsko posvečenje našega bivšega
provincialnega ministra, p. Staneta Zoreta, in tako
na tej slovesnosti zastopala Avstralijo. Jaz sem ju
med njuno odsotnostjo skušal čim bolj dostojno
nadomeščati. Tako sem imel posebne priložnosti
prinašati ljudem Božjo milost: krst, pogreba, obisk
bolnikov, srečevanje z verniki …
Ob koncu želim izreči iskreno in globoko hvaležnost
za vso prijaznost in toplino, ki sem ju bil dežen
med Vami v Avstraliji: najprej mojim sobratom
Cirilu, Davidu in Darku, misijonarki Mariji in vsem
Vam, ki sem Vas osebno srečal. Poleg drugega sta
me navdušila Vaša odprtost in izjemen smisel za
humor. Ostanite taki! Ravno danes, ko zaključujem
to pisanje, sem obiskal tudi p. Valerijana. Prenesel
sem mu Vaše tople pozdrave, za katere se lepo
zahvaljuje. Spominja se Vas z veliko hvaležnostjo in
Vam vsem želi Božjega blagoslova.
p. Bogdan Knavs, Ljubljana – Šiška, 6. 12. 2014

Aborigine pojejo bolje od Aboriginov
Koncert za avstralske Slovence
v cerkvi sv. Cirila in Metoda v Kew, torek, 28. oktobra 2014

Melita Forstnerič Hajnšek

Spoštovani gospod pater Ciril!
Pozno, a s srcem Vam pošiljam ta tekst, ki sem ga
napisala že iz Avstralije za Večer.
Hvala za vse lepe trenutke, ki ste nam jih nudili,
za prisrčnost in gostoljubnost, za občutek, ki
je v naši domovini tako redek zadnje čase namreč, da smo ponosni na svoje slovenstvo.
Res ste bili izjemni gostitelji in z veseljem se Vas
vseh spominjam. Morda pa se še kaj beremo
ali celo vidimo ob vašem morebitnem obisku
v Sloveniji. S spoštljivimi pozdravi iz Maribora,
Melita Forstnerič Hajnšek,
novinarka Večera, Maribor
CARMINA SLOVENICA je po štirih nastopih na
festivalu v Melbournu za mednarodno publiko
podarila celovečerni koncert v Slovenskem
katoliškem misijonu sv. Cirila in Metoda v Melbournu
avstralskim Slovencem. Umetniška vodja Karmina
Šilec s tem izpolnjuje tudi izobraževalno poslanstvo
zbora, ki tako spoznava slovensko diasporo in gradi
nekoliko pozabljen skupni slovenski kulturni prostor.
Da tudi vrhunski korpusi z zahtevnim repertoarjem
navdušijo rojake po svetu, je dokazal koncert in
druženje po njem v slovenskem domu, kjer so
mnogi rojaki pristopili z občudovanjem zahtevnih
izvedb, ne le z ganjenostjo nad domačo vrhunsko
izvedeno pesmijo mladih pevk. Na povabilo patra
frančiškana Cirila A. Božiča in po posredovanju
avstralskega Slovenca Vinka Rizmala, ki je na
rojake v Avstraliji naslovil javno pismo in jih opozoril

na obisk vrhunskega dekliškega zbora in vokalnega
gledališča v Avstraliji, se je v slovenski cerkvi
v idiličnem melbournskem okrožju Kew zbralo
predsinoči kakih dvesto rojakov, ki so zbrano in
ganjeno spremljali program sakralnih in ljudskih
pesmi – iz vseh slovenskih pokrajin, Indije, Afrike,
tudi Avstralije. Kakšni glasovi!
Gostitelj dogodka Ciril A. Božič vodi melbournsko
slovensko cerkev sv. Cirila in Metoda, kjer so
Baragova knjižnica, Baragov hostel, Slomškova
jezikovna šola, Dom matere Romane in izdajajo
religiozno in kulturno revijo Misli. Udeležil se
je skupaj s sobrati frančiškani in diplomatskimi
predstavniki tudi prve avstralske predstave Carmine
Slovenice When the mountains changed its clothing.
„Dekleta so bila v Arts Centru vpeta v teatersko
dogajanje, ki je imelo še druga ozadja, nocojšnji
večer pa je bil samo njihov in naš. Slovenski
zvoki v prepletu z Afriko, Indijo, tudi Avstralijo.
Aboriginski zvoki v njihovi izvedbi so zveneli bolje
od Aboriginov. V Sloveniji se to lahko pove, tukaj
ne. Spraševal sem se, od kod prihajajo vsi ti zvoki.
Kakšni glasovi prihajajo iz teh deklet. Res čudovito
lep večer je bil in vesel sem, da je nastopil zbor,
ki praznujejo letos 50 let, v naši cerkvi, ki je te dni
praznovala 46 let. To je bil poseben praznik naše
cerkve. Posredujte naši Sloveniji tisto, kar je dobro,
ker slabega je tako preveč,“ mi je po koncertu dejal
pater. „Ta večer z dekleti Carmine Slovenice nam
je dal tisto, kar je najlepše v nas. Ko bi vsi hodili v
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slogu tiste pesmi, ki jo pojejo, ‘We are marching in
the light of God’, v luči svetlobe in dobrote, ki nas
usmerja preko horizontov, tudi preko Karavank v
vesoljno bratstvo. Najprej pa seveda v spoštovanje
nas, ki se razumevamo s Prešernovo in Cankarjevo
besedo.“ Bo premierka Slovenka? V Avstraliji naj bi
bilo 25 do 30 tisoč Slovencev iz prve generacije.
Na največjem melbournskem pokopališču blizu
letališča je pokopanih že nad tisoč rojakov, 15 do
20 tisoč, ocenjuje pater Ciril sedanjo slovensko
populacijo avstralskih Slovencev. „Vedno znova
občudujem to prvo generacijo,“ pravi. „Največ
mladih fantov in deklet je prišlo iz Primorske, brez
dela in perspektive so bili, z nekaj razredi osnovne
šole. Naselili so se v Melbournu, Sydneyju, Adelaidi.
Ohranili so nekaj več, kakor je sposobna ohraniti
današnja generacija mladih, ki odhajajo v svet. Ta
prva generacija je svojim otrokom nudila možnosti
za vrhunsko izobrazbo in druga, pa tretja generacija
sta danes v Avstraliji vsepovsod, na področju politike,
gospodarstva, kulture. Prvi nebritanski migrant, ki je
postal senator zvezne avstralske vlade, je bil Miša
Lajovic, Slovenec. Po moje se utegne zgoditi, da
bo celo premierka kdaj Tanya Pliberšek, ki je bila
v prejšnji vladi ministrica za zdravje. Celo vrsto
Slovencev izjemnih zdravnikov imamo v Avstraliji.
To je uspešen rod, verjetno se to premalo sliši v
Sloveniji. Na Brezjah sem bil šest let, in ko sta se na
velikem romanju 15. avgusta stepla tam dva cigana,
so prišli novinarji k meni, kako bom komentiral.
Rekel sem jim, da bi bila zame novica, če se ne bi
oklali. To, da je bilo tedaj 15 tisoč ljudi na Brezjah, ni
bila novica, pretep pa je bil. Cerkev se zaveda, da
je treba za enoten slovenski prostor nekaj narediti.
Ko sem leta 1982 prišel v Avstralijo, sem videl več
slovenskih narodnih noš kot v Sloveniji. Četrti rod
Slovencev ne bo govoril slovensko, a čutil bo še.
Samo naj pojejo Prešerna, tudi angleško, samo da
se zavedajo slovenstva,” je po koncertu razmišljal
pater Ciril Božič.
Dekleta Carmine Slovenice so včeraj čez
dan (29. oktobra 2014) nastopila v Arts High
School na skupnem koncertu z zborom Young
Voices of Melbourne, ki je v sklopu Attaccce
že bil v Mariboru v Unionski dvorani, zvečer še
na samostojnem koncertu v luteranski cerkvi
St. John’s Southgate. Carmine, ki zadnje dni
tudi bivajo pri družinah avstralskih pevcev,
so navdušile številno publiko s koncertom
Invokacije in Slovanski zvoki. V sporedu so
se sprehajale od gregorijanskega korala do
sakralnih ortodoksnih skladb in Gayatri mantre
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slovenskega sodobnega skladatelja Mariana
Šijanca; v sredini koncerta so nekaj pesmi predvsem
avstralskih skladateljev izvedli gostitelji. V zadnjem
delu pa so Carmine avstralski publiki ekspresivno
predstavile nekaj slovenske ljudske tradicije pa
bolgarsko, makedonsko, ukrajinsko pesem, za
učinkovit sklep pa še železno repertoarno, ki je
na programu že vseh petdeset let zbora, Pjseme
dodolske. In za biser ter slovo še Sanjam sen, s
pevkami, pomešanimi med občinstvom.
DOPIS: Spoštovana gospa novinarka Melita
Forstnerič Hajnšek, dirigentka in voditeljica
Carmine Slovenice gospa Karmina Šilec,
menedžerka Minja Lednik, drage pevke
Carmine Slovenice:
Iskrena hvala za prelep torkov večer, 28. oktobra
2014, za pesem duše, žar oči in ušes, za vse lepo,
o katerem sem spregovoril že v članku gospe
Melite. Ohranjamo prečudovit spomin na tisti večer,
ko je pesem zvenela v naši cerkvi svetih bratov
Cirila in Metoda tudi kot pozdrav 46. obletnici
njenega blagoslova. In seveda tudi na naša
srečanja na in po vašem prvem nastopu v Arts
Centre v State Theatre ter seveda v Baragovem
domu. Hvala, Bog živi in še kdaj nasvidenje!
pater Ciril
Spoštovani pater Ciril!
Uspešno gostovanje po Avstraliji je za nami.
Želeli bi se vam iskreno zahvaliti za vašo
gostoljubnost, podporo in organizacijo koncerta ter
srečanja z avstralskimi rojaki. S seboj smo odnesli
veliko lepih spominov in novih izkušenj.
Prijazna zahvala tudi vsem, ki so sodelovali
pri našem obisku Misijona, obema patroma in
predvsem gospem, ki so poskrbele za naše
brbončiče. Gospe Mariji se bom osebno zahvalila
po mailu, žal mi je, da se ob slovesu nismo srečali.
S prijaznimi pozdravi v imenu Carmine Slovenice z
gospo Karmino Šilec,
Minja Lednik

Po koncertu v Kew: Katarina PeršičGleeson, p. Ciril, Karmina Šilec, Derry
Maddison, Katarina Vrisk, Helen Trinnick.

60 let Slovenskega društva Melbourne
ČESTITKE SLOVENSKEMU
DRUŠTVU MELBOURNE,
ki je zadnji konec tedna
v novembru, v soboto in
nedeljo, 29. in 30. novembra,
praznovalo diamantni jubilej –
60 let delovanja.
Ustanovna seja je bila
19. decembra 1954.
V soboto popoldne, 29.
novembra 2014, se je kmalu po
4. uri pričel svečan program,
ki sta ga pripravili Draga Gelt
OAM in Magda Pišotek s
sodelavci. Po petju avstralske himne (Melissa
Fistrič) in slovenske himne (Helen Trinnick in
Anna Tegelj) je bila molitev in blagoslov (p. Ciril),
sledil je pozdrav podpredsednice SDM gospe
Frances Urbas-Johnson, nato govor predsednice
Julije Čampelj, predsedujočega SSOV g. Rolanda
Carmodyja in slavnostni nagovor začasne
odpravnice poslov Veleposlaništva RS v Canberri
mag. Jane Grilc, ki je izročila posebno priznanje
Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
gospe Dragici Gomizelj
za njeno delo za društvo
skozi vseh 60 let. Sledila je
predstavitev skupin, ki so
delovale pri Slovenskem
društvu Melbourne.
Predstavniki vsake skupine
so ob predstavljanju prinašali
barvne balone, ki so ob koncu
sestavili slovensko zastavo.
Predstavljene skupine so
si sledile: predsedniki in

odbor za Dom (Julija Čampelj
in Marjan Lauko); ženska
sekcija in lepotice (Marija
Cvetko, Palma Ašenberger,
Danila Štolfa); Vestnik, Vesti
s hriba, arhiv (Anica Markič);
multikulturno sodelovanje
(Dragica Gomizelj, David
Markič); upokojenci (Helena
Leber); šah (Virgilij Gomizelj);
dramska skupina, sv. Miklavž
(Maks Pišotek, Tone Urbas);
pevski zbori (Iva in Peter
Mandelj OAM, JP); balinarji
(Branko Žele); knjižnica, muzej (Dragica Gomizelj);
folklorne skupine (Alicia in Portia Bevc); slovenska
šola (Draga Gelt OAM, Magda Pišotek); mladina
in šport (Karl in Paul Bevc); gradnja in oskrba
(Lojze Markič, Miro Ogrizek); socialno varstvo
(Danila Štolfa); lovci in ribiči (Janez Zemljič,
Stanko Prosenak); likovna umetnost in ročna
dela (Greta Prosenik); simbolični plesi (Natasha
Pišotek-Leaumont, Julia Markič-Smith); ansambli
(Helena Trinnick, Anna Tegelj, Maria Hervatin, Lily
Conlan); spominska kapelica (Veronica SmrdelRoberts); biljard - snooker
(Paul Bevc); slovenski grb je
prinesla Melissa Fistrič, da je
iz vseh prinešenih balonov
‚zaplapolala‘ slovenska
zastava!
Helena Leber je povedala v
angleščini svojo pesem, ki jo
je sestavila za ta jubilej (60th
Anniversary SDM), Helena
Trinnick in Anna Tegelj pa sta
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zapeli venček pesmi: Memories, Zlati časi in
Slovenija, od kod lepote tvoje. Nastopila je
mlada plesna skupina s simboličnim plesom
na glasbo Na Golici, nato pa je sledil recital
Drage Gelt OAM, Sadovi časa v izvedbi
Virgilija Gomizelja, Anice Markič, Drage Gelt
in podpredsednice SDM Frances UrbasJohnson, ki je ves program tudi povezovala.
Za sklep pa je ponovno v žaru luči in gibov
nastopila plesna skupina s simboličnim plesom
Diamant, ki ga je v finalu tudi oblikovala.
Plesali so: Melissa Fistrič, Julia Markič-Smith,
Alicia in Portia Bevc, Evie in Sabrina Johnson,

Kelsey in Finton Markič, Harry Van de Laak, Matthew in
Adam Markič-Smith. Koregrafija je delo Magde Pišotek
in Natashe Pišotek-Leaumont.
Po kratkem premoru je sledilo odprtje knjižnice in muzeja,
kar je po nagovoru predsednice storila mag. Jana Grilc.
Sledila je slavnostna večerja ob zvokih domačega
ansambla Rdeči cvet: Lily Conlan, Maria Hervatin,
Helena Trinnick, Anna Tegelj. Za večerjo so poskrbeli
kuharji in strežniki Sherwood Receptions.
Nedelja, 30. novembra 2014, se je na slovenskem
hribčku pričela opoldne z BBQ kosilom, glasbo Rockin
Harmonik in ansambla Karantanija, nastop pevskega
zbora Planika, folklornimi plesi učencev Slomškove
šole našega misijona iz Kew, razstavo peciva, obiskom
svetega Miklavža, balinarskim tekmovanjem, ogledom
knjižnice in muzeja SDM s prikazom zgodovine, obiskom
lovske koče in dobro pijačo, saj je bilo popoldne nadvse
vroče. Nedeljsko popoldne je na hrib privabilo izredno
veliko ljudi štirih slovenskih generacij. Bog daj, da bi tako
bilo večkrat in povsod, kjer so sadovi žuljev slovenskih
rok v glavnem prve generacije! In da bi v veselju nove
generacije dodale še tudi kakšen žulj! Tudi takšne želje
in pričakovanja so bila izrečena med praznovanjem.
pater Ciril

BRANKO KALC iz Adelaide
je letos 20. maja dopolnil 80 let.
Mladostnemu Branku so voščili njegovi:
žena Albina in hčerka Michelle z otroci;
pridružil se jim je tudi domači župnik
Fr. John Rate MSC, župnik njihove župnije
Henley Beach, ki je bil pred leti župnik v
Randwicku v Sydneyu in pozna tudi Slovenijo,
kamor ga je napotil častni generalni konzul
g. Alfred Brežnik AM. Takrat je župnik poromal
tudi na Brezje, kjer ga je sprejel p. Ciril.
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p. Darko Žnidaršič OFM
ST. RAPHAEL SLOVENIAN MISSION
313 Merrylands Road, PO Box 280
MERRYLANDS NSW 2160
“VESELITE SE V GOSPODU” (Flp 4,4)
Novi ljubljanski nadškof in metropolit p.
Stanislav Zore OFM si je za svoje škofovsko
geslo izbral besede apostola Pavla Filipljanom:
»Veselite se v Gospodu!” (Flp 4,4) »Iskreno
želim, da bi veselje v Gospodu začelo razblinjati
naveličanost, vseenost, razočaranost in obup v
naših ljudeh. Bog prihaja k človeku, da bi mu
prinesel veselje. Skupaj z vami želim narediti
vse, da bo to veselje našlo svoj prostor v srcu
vsakega človeka.«
Adventni čas naj bo čas večje bližine, da znova
dokažemo, da “oddaljenosti ne določa daljava,” kakor
pomenljivo pravi pisatelj Malega princa Antoine de
Saint Exupery. Sv. Pavel nas v omenjenem pismu
spominja: “Ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota
bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu” (Flp 4,45). Tudi veselje je pomenljiv talent, da preženemo
strah iz naših src in med seboj, da trgujemo s
talenti, dokler Gospod ne pride, da prebudimo
veselje tedaj, ko ni sadov ali se kaj zatika, tedaj, ko
se prekrižajo naši načrti, tedaj, ko se nam zdi vse
zaman... Pa vseeno smo še sami neučakani, celo
čudežev si želimo takoj, kot pritisnemo na gumb
električnega aparata ali na gumb v avtomobilu.
Toda Bog daje rast in
čas in sad ob svojem
času. V ponižnosti
pred Bogom se bomo
spomnili, da sejalec ni
vedno žanjec, da pa
v ljubezni in zaupanju
v Boga, vase in med

Na Miklavževo nedeljo,
7. decembra 2014,
so prejeli prvo sveto
obhajilo Jake Hogan,
Ivana Perovic
in Ethan Gaspersic.
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Tel.: (02) 9637 7147 in (02) 9682 5478
Mobile: 0409 074 760
Fax: (02) 9682 7692
E-mail: darko@pacific.net.au
seboj ni strahu.
Ruski pisatelj Lev Nikolajevič Tolstoj v svoji povestici
opisuje starega moža, ki je sadil mlade jablane, pa
so ga sosedje in prijatelji spraševali: “Čemu sadiš
jablane? Predolgo bo trajalo, preden bodo obrodile
in ti ne boš okusil njihovih jabolk.” Starec pa je
mirno odgovoril: “Če jih ne bom okusil jaz, jih bodo
pa drugi – in hvaležni mi bodo!”
PRED NAMI JE…
MERRYLANDS – SV. RAFAEL
SREČANJE BOLNIKOV IN UPOKOJENCEV BO
V ČETRTEK, 4.12. Zbrali se bomo k molitvi in
redni sv. maši bo 10.30 dopoldne. Pred sv. mašo
boste lahko opravili sv. spoved, po sv. maši pa
prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Nato se
bomo srečali, pogostili in poveselili še v dvorani.
Posebnega kosila tokrat ne bomo imeli, ker naše
kuharice in pomočnice ne bodo mogle sodelovati,
nekatere ne morejo več, pa tudi število udeležencev
se manjša. Zato Vas povabim, da prinesete kakšen
krožnik dobrot, kruh, narezek, pecivo, ki ga spečete
doma ali kaj kupite in si podelimo med seboj. Prosim
Vas, da mi sporočite tudi za ostale bolne in ostarele
rojake, da jih obiščem pred božičnimi prazniki.

TEDEN KARITAS – zadnji teden v novembru
in v cerkvenem letu – je letos posvečen našim
družinam: »V družini sem doma«. Tudi čas okrog
Miklavža ali kasneje naj ne bo samo obdaritev,
čas veselja, ko pride »Santa«, ampak še bolj
priložnost, da naša dobrota osreči še koga, da se
spomnimo teh, ki so revni, potrebni, zapuščeni,
lačni, tistih, ki so morda izgubili vse... Otroci niso
samo lačni hrane, večkrat so lačni, ker jim starši
ali odrasli podarimo igrače, ne pa svojega časa,
večkrat ni nikogar, ki bi jim prisluhnil. Družinske
stiske, razbite družine, odtujeni in izgubljeni
družinski člani nam vse bolj izprašujejo vest. Pred kakimi 15 leti je štirinajstletni fant, čigar
starša sta bila razvezana in je mama živela s
partnerjem, v šoli, ko so pisali šolski spis o svojih
družinah, napisal: »Moja družina ni nobena
družina!«
NA PRAZNIK MARIJE BREZMADEŽNE, 8.12.,
bosta sv. maši ob 9.30 dopoldne in ob 7.00 zvečer.
KONZULARNE URE bodo v Merrylandsu v
nedeljo, 14.12., po sv. maši. Vodila jih bo mag.
JANA GRILC, začasna odpravnica poslov na
veleposlaništvu v Canberri. Lepo je, da se rojaki v
naši bližnji in daljnji okolici pozanimate, »kdaj bo
spet konzulat«, in še kakšno rečemo po telefonu.
Vsi interesenti pa se vsakič predhodno najavite
na veleposlaništvu v Canberri (02 6290-0000,
vca@gov.si) ali novemu konzulu g. Anthonyju
Tomažinu.
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA bo pri rednih sv.
mašah od 16.12. dalje, vsak večer ob 7.00, razen
v četrtek, ko je sv. maša ob 10.30 dopoldne, in v
nedeljo, 21.12., ko je sv. maša ob 9.30 dopoldne.
Vabljeni v čim večjem številu, da bomo res lahko
zapeli »Kralja, ki prihaja, pridite molimo« in druge
čudovite speve.

BOŽIČNO BOGOSLUŽJE
V SREDO, 24.12., JE SVETI VEČER. V Merrylandsu
ta dan ni sv. maše, tudi zjutraj ne. Zvečer ob 8.00 je
sv. maša v Wollongongu – Figtreeju.
SLOVESNA SV. MAŠA POLNOČNICA bo
OPOLNOČI V NAŠI CERKVI. Cerkev bo odprta od
11.00 zvečer dalje. Pred sv. mašo boste lahko opravili
sv. spoved. Ob 11.40 bo kratka božičnica in pred sv.
mašo blagoslov jaslic. Otroci, vabljeni k procesiji, v
kateri bomo prinesli Jezuščka v jaslice.
DRUGA SV. MAŠA NA BOŽIČ BO SAMO OB 9.30
DOPOLDNE. Kdor ne more priti k polnočnici, je toplo
povabljen k tej sv. maši. - Ob 8.00 zjutraj sv. maše ne
bo.
PETEK, 26.12.: SV. ŠTEFAN: Sv. maša bo ob
9.30 dopoldne. Po sv. maši bo kosilo in NAŠE
ŠTEFANOVANJE. Proslavo letos pripravljajo člani
arhivske organizacije HASA NSW. Slavnostni govornik
bo novi častni generalni konzul Republike Slovenije
v NSW g. Anthony Tomažin. V zabavnem programu
bodo nastopili naši VESELI GORENJCI s pevko Olgo
Konda. Večerna sv. maša bo kot običajno.
NA DRUGI SV. VEČER – SILVESTROVO, bo sv. maša
ob 5.30 popoldne. Zapeli bomo zahvalno pesem.
NA NOVO LETO, 1.1.2015, PRAZNIK BOŽJE
MATERE MARIJE, bo sv. maša ob 10.30 dopoldne
(ker je četrtek). Srečanje molitvene skupine bo ob
10.00 dopoldne kot običajno. Zvečer ni sv. maše.
NEDELJA, 4.1.2015: PRAZNIK GOSPODOVEGA
RAZGLAŠENJA, zlata maša p. Mihaela S. Vovka
in praznovanje 45. obletnice načega misijona in
verskega življenja v Merrylandsu.
Rojaki, se še spominjate blagoslova naše prve
cerkve, ki jo je na Silvestrovo, 31.12.1969, blagoslovil
avstralski frančiškanski provincial p. Ambrose Ryan.
Naslednji dan, 1.1.1970, so patri in rojaki obhajali prvo
sv. mašo in zakrament sv. krsta je
prejel Marko Tomšič.
Na slovesnost so se rojaki
intenzivno pripravljali, čeprav
je bilo potrebno še marsikaj
postoriti. Žene in dekleta so
spletle vence in cerkev okrasile
s cvetjem. Provincial p. Ambrose
Ryan je po blagoslovu nagovoril
zbrano občestvo, nato so zapeli

V nedeljo, 7. decembra 2014,
nas je obiskal Miklavž.
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zahvalno pesem. Slovesnosti so se udeležili tudi domači
župnik župnije sv. Marjete Alakok v Merrylandsu g. John
Kerrisk, prezbiterijanski pastor g. Hewitt, provincialov
tajnik in predstojnik iz Campbelltowna, misijonarka s.
Ivanka Pokovec FMM in celo p. Bazilij Valentin in dve
sestri frančiškanki Brezmadežne so prišli iz Kew. Pri
obredu je prepeval naš mešani pevski zbor. (Prim. Misli
19 (1970) 27.)
Na novo leto, 1.1.1970, sta p. Valerijan in p. Bazilij
somaševala v cerkvi. Rojakov se je zbralo toliko, da so
morali stati zunaj. K sv. maši so prišli tudi frančiškanski
bogoslovci iz Campbelltowna. Pater Bernard Ambrožič
se je opravičil. Naš pevski zbor je prepeval božične
pesmi. (Povzeto po kroniki 1970, 31-32.)
Ker imate rojaki še veliko lepih spominov, Vas vabim,
da se oglasite in zberemo pričevanja skupaj, da bo za
bližajočo se 50-letnico, ki bo tukaj en, dva, tri, še kaj
več. Povabimo še druge sorojake, kot smo velikodušno
zbrali pričevanja in slike za srebrni jubilej naše molitvene
skupine Srca Jezusovega.
SLOVESNO
PRAZNOVANJE
45-LETNICE
MERRYLANDSA BO V NEDELJO, 4.1.2015, ko
praznujemo praznik Gospodovega razglašenja, S
SLOVESNO SV. MAŠO ob 9.30 DOPOLDNE, KI JO
BO VODIL ZLATOMAŠNIK, BIVŠI PROVINCIAL pater
dr. MIHAEL STANISLAV VOVK. Spomnili se bomo
tudi p. Valerijana, ki bo 6.1. praznoval svoj 89. rojstni
dan. Dobrodošle ste narodne noše! Po sv. maši bo
kosilo v naši dvorani. Prosimo Vas, sporočite svojo
udeležbo.
NA SVEČNICO, 2.2.2015, bosta sv. maši ob 9.30
dopoldne in ob 7.00 zvečer. Pri obeh sv. mašah bo
blagoslov sveč.
BLAGOSLOV OTROK in ŠOLSKIH TORBIC ob
začetku šolskega leta bo četrto nedeljo v februarju,
22.2. Takrat je 1. postna nedelja. Otroci lahko pridete v
šolskih uniformah, če to želite. Do konca februarja se
tudi priglasite kandidati za pripravo na prvo sv. obhajilo.
Birmo bomo spet imeli naslednje leto, 2016, če bo dovolj
kandidatov.
WOLLONGONG – FIGTREE – CERKEV VSEH SVETIH
Sv. maša je vsako 2. nedeljo v mesecu ob 5.00 popoldne,
od maja do avgusta pa ob 4.00 popoldne.
NEDELJA,
4.1.:
PRAZNIK
GOSPODOVEGA
RAZGLAŠENJA IN PONOVITEV ZLATE MAŠE P.
MIHAELA S. VOVKA ob 5.00 popoldne. Dobrodošle
narodne noše. Po sv. maši bo večerja v tamkajšnji
dvorani. Druge sv. maše so kot običajno: v nedeljo,
11.1., v nedeljo, 8.2. in v nedeljo, 8.3. Sv. maša bo tudi
na cvetno nedeljo, 29.3. ob 5.00 popoldne.
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CANBERRA – GARRAN – SV. PETER IN
PAVEL
Sv. maša je vsako 3. nedeljo v mesecu ob 6.00
zvečer v cerkvi sv. Petra in Pavla v Garranu,
Wisdom Street. V decembru sta dve sv. maši:
v nedeljo, 21.12., in na Božič, 25.12., obakrat
ob 6.00 zvečer.
V novem letu bodo sv. maše kot običajno: 18.1.,
15.2., 15.3., v aprilu pa na veliko noč, 5.4. (prva
nedelja v mesecu), vedno ob 6.00 zvečer.
NEWCASTLE – HAMILTON – KATEDRALA
SRCA JEZUSOVEGA
Božična sv. maša za rojake bo v nedeljo sv.
Družine, 28.12., ob 6.00 zvečer v katedrali
Srca Jezusovega. Po sv. maši bo srečanje v
župnijski dvorani.
Ker se je naše občestvo zelo zmanjšalo, nekateri
so ostareli, nekateri pokojni, dva zakonska para
sta se vrnila v domovino, bo odslej sv. maša v
Newcastlu samo dvakrat na leto:
- v nedeljo po veliki noči, 19.4.: 3. velikonočna
in 3. nedelja v mesecu;
- v nedeljo, 27.12.2015: božična sv. maša,
nedelja sv. Družine, obakrat ob 6.00 zvečer.
ZLATA OBALA IN PLANINKA, QUEENSLAND
Rojake obveščamo, da bo božična Božja služba
ob sklepu božične dobe, in sicer:
- v soboto, 31.1., na Klubu Lipa, Gold Coast, ob
4.00 popoldne, v nedeljo, 1.2., pa na Planinki
ob 10.30 dopoldne.
- Velikonočna Božja služba bo v soboto, 2.5.
na Zlati obali - Gold Coastu, v nedeljo, 3.5. na
Planinki.
– Julija praznujemo žegnanje na Planinki. Sv.
maši bosta 4.7. na Zlati obali in 5.7. na Planinki.
V septembru romamo v Marian Valley ob 6.
obletnici blagoslova kapelice Marije Pomagaj –
v soboto, 12.9. Romarska sv. maša bo ob 11.00
dopoldne. V nedeljo, 13.9., pa je sv. maša in
žegnanje na Zlati obali na klubu Lipa ob 10.00
dopoldne. O morebitnih spremembah boste
obveščeni.
PERTH – OSBORNE PARK – SV. KIERAN,
WESTERN AUSTRALIA
Rojake obveščamo, da bo slovenska služba
Božja v župnijski cerkvi sv. Kierana v Osborne
Parku (Waterloo Street, Tuart Hill, WA) v
nedeljo, 8.2.2015, ob 2.00 popoldne. Vabimo
Vas, da si označite datum in se obvestite med
seboj.

MED NAMI JE BILO...

NA MISIJONSKO NEDELJO smo
se pri mašni daritvi spomnili naših
misijonarjev in darovali zanje nedeljsko
nabirko. Letošnji svetovni misijonski
dan z geslom: »Prižigajmo plamen
veselja« naj nas še posebej opogumi
v veselju in hvaležnosti, da verujemo
in da smo lahko vsepovsod misijonarji,
graditelji in posredovalci Božjega
kraljestva (prim. www. Missio.si).
ZADNJI TEDEN v oktobru smo bratje
frančiškani p. Ciril, p. David in p. Darko
tri dni preživeli skupaj v Melbournu
- Kew, da smo razgrnili naše načrte,
pričakali p. Bogdana, ki je prišel na
oddih in za pastoralno pomoč, obhajali
evharistijo ter imeli delovno in bratsko
srečanje z avstralskim provincialom
p. Paulom Smithom. S p. Bogdanom
sva 30.10. poletela v Sydney in prišla
z mraza v vročino in soparo. Naslednji
dan in konec tedna je živo srebro
kazalo 38 stopinj, potem je bilo nekaj

Pater Bogdan Knavs in p. Darko
Žnidaršič pri službi Božji v
mavzoleju na Rookwoodu.

Wollongong - Figtree, 9.11.2014.

dni hladneje, za obisk mesta v drugi polovici tedna pa spet
topleje.
Na praznik vseh svetih, 1.11., se nas je zbralo pri sv. mašah
lepo število. Pater Bogdan je maševal dopoldne in tudi predstavil
svojo življenjsko zgodbo in našo poklicanost k svetosti, jaz pa
sem maševal zvečer. V nedeljo, 2.11., na dan spomina vernih
rajnih, smo se zbrali polnoštevilno v kapeli Kristusovega
vstajenja v mavzoleju na katoliškem delu pokopališča, bilo nas je
kakih 300. Lepemu in doživetemu bogoslužju v zelo akustičnem
novem bogoslužnem prostoru se pridruži kar nekaj naključnih
obiskovalcev. Naš mešani pevski zbor je zapel doživeto, le misliti
moramo še na nove pevske moči, zato ste lepo povabljeni, da
se pridružite, nikoli ni prepozno. Po sv. maši sva blagoslovila
grobove na starem in novem slovenskem pokopališču.
Po praznikih je vreme spet ponagajalo, zato sva šla v torek na
Blue Mountains in potem v drugi polovici tedna v Olimpic Park,
ki še vedno nudi prijeten sprehod, vendar je sedaj bolj pust in
prazen kot nekoč. Nadaljevala sva v mesto Sydney, čez park
do katedrale in na stolp, kjer se še največ vidi z višine, naslednji
dan pa z ladjo iz Parramatte po Parramatta River, na Darling
Harbour, Opera House in v Botanic Gardens.
NA ZAHVALNO NEDELJO je p. Bogdan spet vodil bogoslužje
pri Sv. Rafaelu, opoldne sva obiskala Slovensko društvo, Klub
Triglav pa prejšnjo nedeljo. Popoldne sva se odpeljala na
žegnanje naše cerkve vseh svetih v Wollongong - Figtree,
kjer je praznično bogoslužje daroval letošnji zlatomašnik,
škof msgr. Peter William Ingham. Naša zborovodkinja Barica
Brodnik je za zlato mašo eno kitico pesmi »Zlatomašnik, bod'
pozdravljen« prevedla v angleščino. Domačim pevkam in
pevcem so se pridružili pevke in pevci iz župnije Corrimal.
Naslednji dan, 10.11., sta pripotovala v Sydney p. Ciril in
p. David in vsi štirje smo se z avtom odpeljali v Canberro,
obiskali Parliament House, razgledno točko na hribu nad War
Memorial, veleposlaništvo in proti večeru prispeli v Coomo in
Jindabyne, kjer smo prenočili. Naslednji dan smo šli spet malo
v hribe – Thredbo in z žičnico in našimi nogami pod vrh Mt.
Kosciuszka, v muzej Snowy Mountains in proti večeru prišli na
sydneysko letališče.
Doma pri Sv. Rafaelu sta
za bogoslužje poskrbela
pavlinca p. Damian in p.
Peter. Prišel sem ravno ob
koncu večerne sv. maše
in so verniki počakali in
ostali še pri moji sv. maši.
V soboto, 15., in v
nedeljo, 16.11., smo se
spet razveselili naših
prijateljev, igralcev iz
Melbourna, ki so nas v
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NAŠI POKOJNI

Za žegnanje po sveti maši v Figtree.

Zlatomašnik,
škof msgr. Peter
William Ingham,h
med Slovenci v
Figtree.

nedeljo po sv. maši dodobra nasmejali z veseloigro
»Ta vražja slovenščina«. Ker je to nekaj našega,
domačega, je prišlo več obiskovalcev kot na
prejšnje igre in ob zahvali rojakom in vsem, ki ste
pomagali, sem dal igralcem nalogo, naj sestavijo
nadaljevanje: »Ta vražja slovenščina 2«. Upamo in
želimo, da jim uspe.
Po skoraj sedmih letih, kar (p. Darko) vodim
Igralsko družino Merrylands, pa sprašujem naše
igralce in vse vas: Ali ne bi bil že čas, da mi spet
naštudiramo kakšno igro in gremo tudi v Melbourne
spet kaj v vas? Naši igralci so pri sedmih, osmih
križih, mladi so zaposleni z družinami, službami in
še s čim, vodja pa nimam osnove, na kateri bi delal,
čeprav tudi meni ne manjka stvari. Splača se še kaj
pobezati in potruditi, vendar moramo stopiti skupaj.
V CANBERRI smo zvečer 16.11. obhajali žegnanje
in zahvalno nedeljo v cerkvi sv. Petra in Pavla. Tam
je udeležba res lepa, vendar smo nekaj naše gore
listov vseeno pogrešali. Povabimo drug drugega,
tudi pevce, da zapolnimo vrzeli, saj sta dva – naša
zborovodja in naš pevec - v zadnjem letu odšla k
Bogu. Naš »s'menj« obhajamo šele kratek čas, pa
upamo in želimo, da se bo kaj bolj prijel – to pa je
odvisno od vseh nas.
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NIKOLA BOSANAC je umrl v St. George's
Hospital, Kogarah, 11.10.2014. Rojen je bil
10.7.1936 v vasi Bosanci v župniji Bosiljevo na
Hrvaškem, ne daleč od Metlike. Po poklicu je bil
zidar. Poročen je bil z Ido, rojeno Glušič. Poleg
žene Ide zapušča sina Jožeta z ženo Sergejo,
vnuka Adriana in Nicholasa in svaka Pavla.
Pogrebno sv. mašo smo obhajali v kapeli Srca
Jezusovega v Rookwoodu 17.10.2014, nato je bil
pokopan na slovenskem delu pokopališča.
ANA SOPHIOS rojena MOLNER je umrla
13.11.2014 v bolnišnici v Liverpoolu. Rojena je
bila 8.12.1950 v Osijeku na Hrvaškem in poročena
z Georgem Sophiosom, Grkom. V zakonu so se
jima rodile hčerke Emma, Alexandra in Dianna,
ki so vse tri krščene v naši cerkvi sv. Rafaela v
Merrylandsu. Ana zapušča moža Georgea, hčer
Emmo z možem Paulom, hčeri Alexandro in
Dianno, vnuke Lea, Sebastiana, Santiaga, Anno
Lise in Alexes ter teto Roziko in njeno družino.
Pogrebno sv. mašo smo obhajali v naši cerkvi sv.
Rafaela v Merrylandsu 22.11.2014. Pokopana je
v Liverpoolu.

p. Darko Žnidaršič

VSI SVETI

V nedeljo v bližini praznika VSEH SVETIH je
vsako leto služba Božja v kapeli Kristusovega
vstajenja v mavzoleju na katoliškem delu
pokopališča v Rookwoodu. Letos je bilo prvič, da
smo imeli službo Božjo brez patra Valerijana, odkar
se je vrnil med brate frančiškane v frančiškanski
samostan v Ljubljani. Namesto njega je s patrom
Darkom somaševal pater Bogdan Knavs, ki je
prišel na krajši obisk iz Slovenije. Kakor vedno je
bila kapela mavzoleja polna slovenskih vernikov,
cerkveni pevski zbor je lepo zapel, na orglah
pa jih je spremljal Damjan Nemeš, ki nas je še

Marta Tomsič na pokopališču.

posebej razveselil, ko je na
orglah zaigral čudovito izvedbo
melodije pesmi “Molimo te,
Jagnje Božje”. Po končani
službi Božji smo se zbrali na
slovenskem delu pokopališča,
eni na starem delu, kjer je
opravil molitve in blagoslove
pater Darko, drugi pa na novem
delu, kjer je opravil molitve in
blagoslove pater Bogdan. Tudi
novi del pokopališča se počasi

Organist Damian Nemeš
na pokopališču Rookwood.

polni, vse več je grobov. Polniti
se je začel tudi sosednji del
pokopališča, kjer je bilo doslej
prazno in smo lahko parkirali
avtomobile, sedaj pa so se tudi
tam začeli pojavljati grobovi in
kmalu ne bo več kje parkirati. Vse
bolj pogosto se spomnimo na
tisto molitev ob koncu pogrebov:
“Sedaj pa molimo še en Očenaš
za tistega, ki bo naslednji…”
Martha Magajna

NOVICE IZ ARHIVA HASA NSW-AUSTRALIA INC.
Martha Magajna

Proti koncu meseca oktobra smo proslavili rojstni
dan naše sodelavke Zore Johnson. Zora je že več
kot deset let članica odbora HASA NSW in poleg
tega tudi pridno pomaga pri Slovenskem društvu
Sydney in v Slovenskem misijonu Merrylands,
kadar je potrebna njena pomoč. Ne bomo povedali,
koliko let je slavila, ker take stvari se ne povedo, ji
pa vsi želimo še veliko zdravih in srečnih let in da
bi bila še dolgo let zdrava in pridna med nami. Bog
Te živi, Zora!
REDNEGA LETNEGA OBČNEGA ZBORA HASA
NSW v prostorih Arhivov HASA NSW v Merrylandsu
so se udeležili zastopniki slovenskih organizacij iz
NSW in se pogovorili o nadaljnjih načrtih arhivske
organizacije. HASA NSW se je v zadnjih letih polega
rednega zbiranja zgodovinskega gradiva začela
še posebej ukvarjati z digitalizacijo tega gradiva
- vlaganja zgodovinskih podatkov v računalnike,
tako, da bo to gradivo dostopno arhivom v Sloveniji,
Avstraliji in v drugih krajih, kjer živi večje število
slovenskih naseljencev. Izvoljen je bil tudi nov odbor,
ki bo vodil HASA NSW v naslednjem letu. Odbor
HASA NSW je sestavljen takole: predsednica

Zora s prijatelji na praznovanju rojstnega dne.

je Martha Magajna, podpredsednik Gary Brown,
tajnica je Maria Grosman, blagajničarka Perina
Brown; ostali člani odbora so: Mihelca Šušteršič,
Peter Krope, Zora Johnson, p. Darko Žnidaršič, Ivan
Rudolf, Florjan Auser in pokrovitelj ter patron Alfred
Brežnik AM.

HASA NSW je pričela s posebnim projektom spominsko knjigo - album pod naslovom ”POSTAJE
ŽIVLJENJA PATRA VALERIJANA JENKA”- naslov
je vzet iz posvetila ljubljanskega nadškofa msgr.
Stanislava Zoreta OFM. To
nameravamo pripraviti za
rojstni dan patra Valerijana
v januarju 2015.
Ob koncu se je predsednica
Martha
Magajna
še
posebej
zahvalila
vsem organizacijam in
dobrotnikom v domovini
Sloveniji in v NSW, ki
finančno podpirajo naše
arhive in tako omogočajo
Odbor HASA NSW za leto 2014-15.
naše delo in obstoj.
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IZ KONZULATA RS ZA NEW SOUTH WALES

IZ KLUBA TRIGLAV
MOUNTIES GROUP
Besedilo in foto: Martha Magajna

Spoštovani,
v vednost vam pošiljam generalno poročilo o svojih
dosedanjih konzularnih aktivnostih.
Ob prevzemu nove funkcije kot častni konzul
Republike Slovenije za NSW se je v septembru in
oktobru odvilo kar precej aktivnosti, kot sem seveda
tudi pričakoval.
Septembra in oktobra sem spoznal kar nekaj častnih
in generalnih konzulov in Trade Commissionerjev. Udeležil sem se srečanja - poslovilnega večera
guvernerke NSW, Dame Bashir, in pozneje srečanja
vseh konzulov pri premierju NSW Mike Baird-u, kjer
sem navezal dobre prijateljske in poslovne stike.
V začetku oktobra sem se udeležil 40. slovenskega
mladinskega koncerta v Melbournu, kjer me je lepo
presenetil bogat kulturni program. V Melbournu smo
imeli tudi zelo pomemben sestanek vseh častnih
konzulov z gospo Jano Grilc, kjer smo dali predloge
in osnutke o ustanovitvi Slovensko-avstralskega
poslovnega kluba. Od tega srečanja intenzivno
delamo Mark Stariha - moj generalni manager, ga.
Jana Grilc in jaz na strukturi in delovanju kluba.
Tako pričakujemo registracijo in funkcionalnost že v
tem tednu. O tem bom več poročal naslednjič.
Ostale aktivnosti so bili redni obiski slovenske
skupnosti v Merrylands-u, v Klubu Triglav in na
Slovenskem društvu Sydney.
Z g. Alfredom Brežnikom AM lepo sodelujeva, skupaj
sva se udeležila Australian-Austrian Networking
Event, kjer nas je g. Guido Stock (Consul General
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& Trade Commissioner za Avstrijo) lepo sprejel in
predstavil mene, kot novega častnega konzula za
sosednjo Slovenijo. Moram reči, da ima g. Brežnik
odlične odnose z njimi in sem slišal veliko pozitivnih
besed od vseh ostalih udeležencev. Skupaj
sva se tudi udeležila (28.10.2014) praznovanja
neodvisnosti Avstrije na domu g. Guida Stocka.
Z magistro Jano Grilc, začasno odpravnico
poslov Veleposlaništva RS v Canberri, odlično
sodelujeva in rešujeva sproti konzularne zadeve,
redno sva na vezi tudi glede poslovnih zadev in
sicer: ustanovitve poslovnega kluba in problema
dvojnega obdavčevanja med Avstralijo in Slovenijo
(povezujemo se s Hrvati, Romuni in Bolgari, ki so
tudi člani EU in imamo skupno težavo), ki omejuje
pozitivno poslovanje.
V Sloveniji aktivno sodelujem z Gospodarsko
zbornico Slovenije in smo v procesu organizacije
konference o predstavitvi Slovensko-avstralskega
poslovnega kluba in predstavitev možnosti
poslovanja slovenskih podjetij v Avstraliji, ki bo
24.11.2014 v prostorih ljubljanskega Nebotičnika.
Z veseljem vam še sporočam, da sva bila skupaj
s patrom Valerijanom na večerji pri meni v
Nebotičniku. Pater se drži dobro, hodi sicer malo
bolj težko, vendar uporablja palico pri hoji. Vseeno
sva skupaj prišla od samostana do Nebotičnika in
nazaj brez pomoči. Ima še vedno zelo dober spomin,
pravil mi je tudi zgodbe in spomine iz svoje mladosti
- 2. svetovne vojne, ko je živel v frančiškanskem
samostanu v Ljubljani. Za patra je poskrbel naš
glavni kuhar Jan Bele in tudi moj starejši sin Ben,
ki se uči za kuharja in je tako pomagal pri pripravi.
V Avstralijo se nameravam vrniti konec decembra,
konzularna pisarna deluje nemoteno, slovensko
osebje sproti rešuje vse zadeve, zahtevnejše
zadeve pa s pomočjo veleposlaništva v Canberri.
Lep jesenski pozdrav iz Slovenije.
Anthony Tomažin, častni konzul RS za NSW

PRIZNANJA SLOVENSKE SKUPNOSTI
NAJPRIZADEVNEJŠIM SLOVENCEM LETA
ZA LETO 2013, podeljeno ob proslavi dneva
slovenske državnosti, 15. junija 2014, v Klubu
Triglav - Mounties Group
IZIDOR KARBIČ je prejel priznanje za življenjsko
prostovoljno delo v Klubu Triglav.
Izidor Karbič je bil
rojen v vasi Orehek
v občini Hruševje na
Primorskem v družini
z desetimi otroki, od
katerih sta dva umrla
ob rojstvu. Tik po koncu
vojne je umrla mati in
družina se je raztresla
na vse strani. Izidor
je odšel k teti v Split,
kjer se je izučil za
orodjarja. Po končani
odsluženi vojaški obveznosti se je zaposlil na
različnih krajih v Sloveniji. Februarja 1956 je
pobegnil v Italijo in se v kampu v Udinah spoznal
z Marto Barič, ki je prišla v Udine za bratom
Andrejem. Po 18 mesecih čakanja sta dobila
dovoljenje za odhod v Avstralijo in pred odhodom
sta se poročila, da sta lahko potovala skupaj.
V Avstraliji sta oba imela sorodnike in na začetku
sta našla stanovanje pri njih, medtem je Izidor hitro
našel zaposlitev. Leta 1962 sta si napravila dom v
Ingleburnu, kjer živita še sedaj.
V Klub Triglav sta se včlanila takoj ob ustanovitvi
kluba in sta še danes zvesta člana. Vsa leta
sta pogosto obiskovala klubske prireditve in
tudi pomagala pri pripravi začasnih prostorov
kluba, pripravljanju hrane za piknike, postrežbi in
čiščenju. Izidor je postal tudi član odbora Triglav
Community Centra, katerega naloga je bila skrbeti
za slovensko šolo, prireditve in nastope otrok, kot
tudi mladinske športne skupine. Izidor je tudi več
let kot trener organiziral tekmovanja mladinske
košarkaške skupine, v katerih sta sodelovali tudi
njegovi hčerki Silvija in Suzana. Dolga leta sta

delala z ženo kot dežurna v klubski kuhinji, kadar
je bila njuna vrsta. V kasnejših letih, ko ni bilo več
potrebe za prostovoljno delo, sta se oba vedno
redno udeleževala klubskih prireditev, Izidor pa je
bil še posebno vsa leta navdušen član balinarske
sekcije. Kot veliko Slovencev iz primorskih krajev
je tudi vsako leto prinesel svoje domače vino na
tekmovanje na svetega Martina dan in pogosto je
odnesel odlikovanje za izredno kvaliteto pridelka.
LOJZKA IN LOJZEK HUŠAREK sta prejela
priznanje za prostovoljno delo v Verskem
središču Merrylands.
Lojzka Hušarek je bila rojena v kmečki družini v
bližini Ljutomera, v Sloveniji. Po končani kmetijskogospodinjski šoli je prišla leta 1959 preko Avstrije
in Italije v Avstralijo v kamp Bonegilla in za tem v
kamp Greta. Delo si
je našla v restavraciji
v Sydneyu.
Lojzek Hušarek je
prispel v Avstralijo iz
rodne Hrvaške preko
Avstrije leta 1962.
Brez težav je našel
delo v Sydneyu in
nato v različnih krajih
Avstralije, vse preden
sta se leta 1968 poročila z Lojzko in si ustvarila
dom v Seftonu, kjer živita še sedaj. Lojzka je za tem
ostala doma in skrbela za troje otrok.
Lojzka je imela veliko domotožje in oba z možem
sta čutila potrebo po družbi rojakov. Kmalu sta
se vključila v slovenske organizacije, Slovensko
društvo Sydney in Klub Triglav; svoj duhovni dom pa
sta našla, ko je bila zgrajena cerkev sv. Rafaela in
Versko središče v Merrylandsu. Od vsega začetka
sta se uvrstila med prostovoljce v Verskem središču,
posebno Lojzka je kuhala, pekla in čistila, medtem
ko je Lojzek pomagal pri vzdrževanju in čiščenju
okolice in na splošno povsod, kjer je bila potreba.
Lojzka se je vključila v mešani cerkveni zbor in v
molitveno skupino Srca Jezusovega in nikoli ni
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manjkala pri nedeljski ali četrtkovi službi Božji.
Ko se je Lojzek upokojil, se je tudi on vključil v pevski
zbor in molitveno skupino in oba sta preživela še
več časa pri delu v cerkvi. Poleg svoje vloge v zboru
kot drugi tenor, Lojzek tudi skrbi za projektor s teksti
za ljudsko petje. Dolga leta je bil tudi član Igralske
družine Merrylands in ker je pokazal dober talent in
mladostni izgled, je pogosto igral glavne romantične
vloge v številnih dramskih delih, ki smo jih predstavili
v Merrylandsu in drugje, medtem ko je Lojzka
skrbela za kuhinjo in postrežbo pri predstavah. Ko
se zmanjšuje število prostovoljnih delavcev zaradi
starosti in bolezni, dobrosrčni in pridni ljudje, kot sta
Lojzka in Lojzek, prevzemajo nase več in več dela,
pa naj bo to pecivo za postrežbo v dvorani ali delo

v delovni skupini, ki skrbi za kuhinjo ob prireditvah.
Bog jima daj dobro zdravje, ker take ljudi naša
skupnost resnično potrebuje!
IZ KLUBA TRIGLAV V ZADNJIH MESECIH
V mesecu oktobru smo imeli v Klubu Triglav
poleg rednih balinarskih tekmovanj, ki dvakrat
tedensko napolnijo balinišča, tudi plesno zabavo
OKTOBERFEST v nedeljo, 19. oktobra. Za ples
je igral ansambel »Alpski odmevi«, ki je zelo
popularen. Poleg poskočnega plesa smo imeli tudi
tekmovanje s pokušnjo kdo prepozna vrsto piva,
v kateri je zmagal Milan Fabjančič. Poleg rednih
obiskovalcev se je zbralo tudi število slovenskih
prijateljev iz Wollongonga in tudi drugih narodnosti,

ki prav tako slavijo Oktoberfest. Obiskal nas
je tudi novi častni konzul Republike Slovenije
Anthony Tomažin.
Teden kasneje, v nedeljo, 30. oktobra, so se
v klubu zbrale mlade družine in veliko število
otrok za HALLOWEEN, običaj, ki so ga prinesli
iz Amerike in ki se vedno bolj uveljavlja med
mladimi. Veliko število čarovnic, okostnjakov,
netopirjev, mačk in drugih grozljivih stvari
je poskakovalo na gumijastem gradu med
izrezljanimi bučami in pajčevinami in komaj smo
v poslikanih obrazih prepoznali potomce tretje
generacije slovenskih družin.
V mesecu novembru smo se po svečanosti
VSEH SVETIH na pokopališču na Rookwoodu
zbrali v Klubu Triglav za kosilo in pridružila
sta se nam tudi pater Darko Žnidaršič in

Častni konzul RS
Anthony Tomažin in Peter Krope.
Pokušnja piva na Oktoberfestu.
Netopirji in čarovnice.

Ansambel »Alpski odmevi«.

Vlado in Marija Celin, Toni in
Zorka Markočič iz Wollongonga.
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Zmagovalec
je bil Milan Fabjančič.

Silvija in Milan Šircelj, Peter in Cvetka
Berginc, Bruno Knafelc in Lidija Jeraj.

Dora in Emil Hrvatin ter Sofija in Danilo Šajn.

Ivana in Peter Krope
ter Jože in Irena Širec.

Patra Bogdan in Darko ter Rudi Črnčec
z otroki na igrišču v Klubu Triglav.

gostujoči pater Bogdan
Knavs. Kot vedno, so tudi
tokrat klubska otroška
igrišča in dobra hrana
pritegnila mlade družine
z otroki in med njimi smo
se še posebno razveselili
dr. Rudija Črnčeca z
razširjeno družino. Rudi
je v preteklosti pogosto
razveselil publiko v klubu s
svojo pojočo harmoniko, ki
jo sedaj zelo pogrešamo.

Melbourne Cup,
Alice Tvant s klobukom.

V torek, 4. novembra,
smo poskusili srečo v
»Sweepu« za Melbourne
Cup in kot po navadi,
nekateri so imeli srečo,
drugi pa ne. Pri tekmovanju
za najlepši klobuk je spet
dobila prvo mesto Alice
Tant, ki se vsako leto še
posebno potrudi, da je
nihče ne bo presegel.

Andrej Barič
je slavil 83. rojstni dan.

V nedeljo, 16.
novembra 2014, smo
imeli MARTINOVANJE,
dan, ko se ocenjuje
mlado vino, ki ga po
stari tradicijo pridelajo
naši slovenski vinski
strokovnjaki, zadnja
leta pa so prišli na
tekmovanje tudi klubski
člani italijanskega
rodu, ko so prav tako
dosegli lepe uspehe
na tem področju. Za

Ocenjevanje vin:
Colin Moss in Peter Krope.

Ansambel »The Masters«.
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Življenje pri Slovenskem društvu Sydney
Štefan Šernek, predsednik SDS

Tretje mesto Jože Vozila (drugi z desne).

Colin Moss, Peter Krope, Aimee,
Sam Borsellino - nagrada publike in manager Trung.

ples je igral ansambel »The Masters«, med tem,
ko je prinešena vina ocenjeval vinski strokovnjak
Colin Moss, potem pa je na veliko veselje vseh
navzočih publika imela priložnost odločiti, kdo bo
dobil nagrado publike. Vsi so se zbrali okrog miz
s steklenicami vina in poskusili - po večini rdeča
vina in manjše število belih vin, vmes pa prigriznili
različne prigrizke sira, orehov in »crackers«
piškotov, da so si popravili okus.

Vinska pokušnja.

Karlo Lenarčič je dobil dve
nagradi - za rdeče in za belo vino.

Nagrado publike je dobil Sam Borsellino, po
strokovni oceni pa so dobili nagrade za rdeča vina:
1. Rocco Tassone, 2. Karlo Lenarčič in 3. Joseph
Vozila. Za bela vina so dobili nagrade: 1. mesto
Frank in Steven De Filipi, 2. Sam Bosellino in 3.
mesto Karlo Lenarčič.
Isti dan je proslavil z nami svoj 83. rojstni dan Andrej
Barič z družino in prijatelji. Čestitamo, Drejc, in še
na mnoga leta!

KAJ BO NOVEGA V KLUBU TRIGLAV?

V soboto, 13. decembra ob 8.00 zjutraj: Medklubsko balinarsko tekmovanje za Cankarjev pokal za vse
slovenske klube, s skupnim kosilom in večerjo.

DISKO PRI SLOVENSKEM DRUŠTVU SYDNEY
Novembra 2014 smo imeli disko pri SDS. Disko ni bil preveč uspešen. Imeli smo okrog 100 mladih in starejših
(staršev). Bilo je zelo vroče, čez 40 stopinj. To je menda vplivalo, da je bil obisk slabši. Bo pa drugič boljši!
40. SLOVENSKI MLADINSKI KONCERT V MELBOURNU
Mladinski koncert je bil v Kew v dvorani Slovenskega misijona. Na pot smo se podali ob 7. uri od Slovenskega
društva Sydney. Potovanja se je udeležilo 18 članov. Na poti smo se dvakrat zaustavili in se okrepili. V Kew
smo prišli ob 7. uri zvečer. Tam so nas že čakali patra Ciril in David, Marija in rojaki. Postregli so nam z dobro in
okusno večerjo. Bili smo utrujeni in smo šli kar hitro spat v motel. Prenočišče nam je organizirala pridna delavka
Marija. Ob 9. uri smo imeli zajtrk, potem ogled Melbourna. Koncert se je začel ob 4. uri popoldne. Na koncert
je prišlo veliko ljudi, ki so dvorano popolnoma napolnili. Po mojem mišljenju je bil ta koncert eden od najlepših.
Bil je dobro organiziran. Čestitamo! Po koncertu smo imeli dobro in okusno večerjo, ki ji je sledil ples. Odlično je
igral ansambel Karantanija. Po plesu pa spat v motel. Drugi
dan smo šli k maši. Sledilo je kosilo in po kosilu nazaj v naš
prelepi Sydney. Tja smo prišli v ponedeljek zjutraj ob 2. uri.
Moram čestitati organizatorjem za tako lep nastop 40-tega
mladinskega koncerta.
POKUŠNJA DOMAČIH VIN
V nedeljo popoldan, 9.11.2014., smo pokušali domača vina
naših rojakov pri Slovenskem društvu Sydney. Pokušanja se
je udeležilo 7 proizvajalcev, ki so prinesli svoje vino, da ga
pokusimo in ocenimo. Podelili smo 3 nagrade: prva za $50,
druga $30, tretja $20. Drugo nagrado je dobil Karlo Lenarčič,
tretjo Karlo Lenarčič in prvo nagrado je
prejel Mirko Kalac. Vsem pridelovalcem
vin čestitamo za njihov pridelek. Vseh 7
steklenic smo izpraznili, kar je dokaz, da so
bila vsa vina res dobra.
Isti popoldan je slavil 70. rojstni dan naš
rojak TONE iz Maribora. Na praznovanje
je pripeljal svojo družino z vnuki. Njegovi
prijatelji so se tudi udeležili njegovega
jubilejnega rojstnega dne. Odbor SDS se

V nedeljo, 14. decembra od 12. ure (opoldne) dalje: MIKLAVŽEVANJE, družinski dan z mini-zoološkim
vrtom, gumijastim gradom in drugimi zabavami za otroke. Sveti Miklavž bo prispel ob 2. uri popoldne; vsi
otroci bodo obdarjeni, prijave so nujne na telefon 9426 1000.
V sredo, 31. decembra 2014, SILVESTROVANJE: Restavracija bo odprta ves dan, v novo leto 2015
vas bo popeljal ansambel »The Masters« od 8. ure zvečer naprej. Zabavni program, rezervacije so
nujne, pokličite Martho Magajna (02 9609 6057) ali recepcijo kluba 9426 1000.
Zadnje balinarsko tekmovanje v letošnjem letu bo v soboto, 20.decembra. Potem bomo imeli
odmor do srede, 7. januarja 2015, ko se bo začel redni balinarski program, vsako sredo in vsako soboto
od 12.30 popoldne dalje.

Pokušina vin.

Nagrajeni pridelovalci vin.

VSEM ČLANOM, PRIJATELJEM IN VSEM LJUDEM DOBRE VOLJE ŽELIMO BLAGOSLOVLJEN
BOŽIČ TER ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2015!
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Rojak Tone praznuje.

Avstrijci in Slovenci pokušajo vina.
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pridružuje njegovemu praznovanju in mu čestita: vse
dobro in še mnogo zdravih let.
OBČNI ZBOR
Slovensko društvo vabi vse člane, da se udeležijo
občnega zbora v nedeljo popoldne ob 3. uri.
MIKLAVŽEVANJE
V nedeljo popoldan, 7. 12. 14., bo Miklavževanje.
Začelo se bo s plesom ob 2. uri, ki bo trajal do 6.
ure. Prihod Miklavža bo ob 3. uri popoldne. Miklavž
bo obdaril vse otroke z darovi društva. Če želite kaj
podariti svojim dragim, prinesite to Miklavžu vsaj eno
uro pred začetkom miklavževanja. Igra Ansambel
Alpski odmevi. Kuhinja bo odprta od 12. ure dalje.
FILM O MIKLAVŽEVANJU
Odpravnica poslov Veleposlaništva RS v Canberri je
ponudila kaseto slovenskega filma o Miklavževanju.
Predvajali ga bomo v nedeljo, 14.12.2014. ob 2. uri
popoldne v dvorani društva. Film je zelo zanimiv.
Vstopnine ni. Udeležite se ga v čim večjem številu.
DOBRODELNO KOSILO
Društvo ima 21.12.14. za člane dobrodelno kosilo,
za nečlane se plača $ 18 po osebi. Igra ansambel
Alpski odmevi. Vljudno vabljeni.
SILVESTROVANJE
V SDS bo v sredo zvečer, 31.12.2014 silvestrovanje.
Začne se z večerjo ob 7. uri. Servirani bodo trije
obroki. Cena za člane je $50, za nečlane pa $60.
Potrebne so rezervacje na tel. številko 9756 1658.
Ansambel Alpski odmevi bo poskrbel za dobro voljo

Odbor Slovenskega društva Sydney
pri božični večerji.

in nas popeljal v novo leto 2015.
Slovensko društvo obvešča vse člane in prijatelje da bo
njihov odbor imel dopust od 1.1. do 16.1.2015. Prvi ples
v januarju bo zato 25.1.2015. Igral bo ansambel Thirolian
Echoes. Pridite, da začnemo leto v veselju.
VOŠČILA PATRU VALERIJANU JENKU
Spoštovani in dragi pater Valerijan! Upam, da ste v
redu. Oglašam se Vam z nekaj vrsticami, s katerimi Vas
Slovenci iz Sydneya prav lepo pozdravljamo in se Vam
zahvaljujemo za vse, kar ste naredili za našo skupnost in
za naše društvo. Upamo, da se dobro počutite in da ste
zdravi. Želimo Vam še mnogo zdravih let. Vrnite se med
nas! Jaz osebno Vas zelo pogrešam. V Vas sem izgubil
sodelavca in pomočnika slovenski skupnosti v Sydneyu.
Vi ste zgradili cerkev in Slovenski dom. Mi nadaljujemo
Vaše delo. Lotili smo se gradnje restavracije pri domu
SDS. Lep pozdrav od nas vseh. Bog naj Vas varuje.

Štefan Šernek, predsednik SDS

ČESTITAMO!

Gospod IVAN BAVČAR je v nedeljo popoldne,
25. novembra 2014, praznoval svoj 85. rojstni dan s svojo
družino, vnuki in prijatelji.
Tudi SDS in odbor se jim pridružuje ter čestita
in želi vse najboljše, da bi bil zdrav in vesel v krogu svoje
družine in nas vseh.
Kol’kor kapljic, tol’ko let, Bog Ti daj na svet živet!
THANK YOU FOR SUPPORTING OUR CLUB
Thank you for attending our disco and supporting our Club, the Slovenian Association Sydney,
2 – 8 Elisabeth St. (Corner Elisabeth St. & Horsley Drive) Wetherill Park (Ph: 02 9756 1658).
We hope you enjoyed the night, and would very much like to see you in 2015
for our upcoming disco nights! More information will follow in 2015. Please keep in touch!
You can find us on Facebook under: Slovenian Association Sydney
You can also find us on our Website by searching: Slovenian Association Sydney
OR: slovenianassociationsydney-com.webs.com
Our Club Hall is also available for hire, for any occasion – party, wedding or function!
Please come along to our next disco, spread the word, enjoy our modern popular DJ music,
have a good time and support our Club! Open to young and old All Welcome!
Robert Car - Mobile: 0412 534 699. Thank you!
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IZ KRALJIČINE DEŽELE - Queensland
Mirko Cuderman

Spomin vseh vernih rajnih med nami z leti dobiva in graditi društvo. Več kot dvesto imen rojakov je
čedalje večji pomen. Pri društvu Planinka imamo že vklesanih. Potrebno pa bo nabaviti še dve novi
znamenje Marije Pomagaj, kjer se vsako leto granitni plošči, da nadaljujemo z vpisovanje novih
zberemo, da se spomnimo pokojnih in zmolimo pokojnikov, ki nas čedalje pogosteje zapuščajo.
zanje rožni venec. Ta praznik nas spomni na Letos smo se sami zbrali okrog s cvetjem
naše pokojne prijatelje, starše in sorodnike, da okrašenega znamenja, ki mu pravimo tudi kapelica
se vsaj enkrat na leto spomnimo nanje. Idejo za Marije Pomagaj. Pater Darko je bil to nedeljo
spomenik nam je dal pokojni arhitekt Cveto Mejač, zadržan v Sydneyu. Zmolili smo rožni venec tudi
ki nam je svetoval, naj tudi na znamenje pritrdimo za tiste sorodnike, ki imajo grobove v naši stari
spominske plošče z imeni pokojnih sotrudnikov in domovini, saj nam ni mogoče obiskati njihovih
grobov. Prilagam sliko udeleženih in obiska
članom društva Planinke, kakor
iz Slovenije Anite Žnidar.
tudi imena vseh pokojnih rojakov
Nato smo nadaljevali nedeljsko srečanje v
širom Queenslanda. Za to sem
dvorani društva, kjer nas je čakalo dobro
še posebno hvaležen pokojnemu
kosilo, ki nam ga je tokrat pripravil Joško
g. Mejaču, kakor tudi graditeljem
Maver. Tam smo imeli priliko se srečati z
in oskrbovalcem spomenika, saj
obiskom iz Slovenije s prijazno Anito Žnidar
nam je s tem dal lepo priliko, da si
s svojo hčerko. Anita, ki je tudi pomagala v
ohranimo v spominu svoje prijatelje
kuhinji, je nečakinja Ivana Hlupiča, našega
in sodelavce, ki so se veliko žrtvovali
pridnega društvenega odbornika, ki veliko
za našo slovensko skupnost.
pripomore pri uspešnem društvenem delu.
Vsakokrat,
ko
pregledamo
Anita Žnidar iz
Naslednja prireditev na društvu bo na
vgravirana imena, se spomnimo
Slovenije s hčerko
Miklavževo nedeljo, 7. decembra. Tisti dan
na tega in onega prijatelja, ki nam
in stricem Ivanom
se bomo zbrali že ob desetih, ko bomo
je pomagal vzdrževati skupnost
najprej imeli pomemben občni zbor.
Toda o tem Vam bom poročal drugič.
Rojaki pri društvenem
Lep pozdrav, blagoslovljene božične
znamenju v spomin pokojnih.
praznike in srečno, zdravo in veselo
novo leto 2015 vsem bralcem MISLI.
POKOJNI: Ravnokar pa je prišla
žalostna vest iz Mareebe, da se je 18.
novembra 2014 pri vožnji na cesti s
kolesom smrtno ponesrečil Malčin mož
OWEN GOLDING, star komaj 68 let.
Oba Malči in Owen sta zelo poznana
daleč okrog kot gostoljubna in dobra
prijatelja slovenskih in tujih gostov.
Več o tej tragediji vam bo naslednjič
poročala njihova dolgoletna prijateljica
iz Mareebe Milena Cek. Malči izrekamo
globoko sožalje.
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PRIPADNOST
Cilka Žagar

Berem članek v slovenski reviji Jana (9. september
2014): Izgubljena človečnost države - sam kot
pes. Tako tudi crkneš. Slovenski narod je bolan.
Članek govori o problemih staranja v Sloveniji, kjer si
stari ljudje ne morejo privoščiti bivanja v starostnem
domu in kjer je osebje v domu pogosto brezbrižno
in brezobzirno. Drugi članek ima zastrašljiv naslov:
Narod na robu živčnega zloma. Piše o slovenski
narodni depresiji in samomorih. Pisec ugotavlja, da
so v Sloveniji vse bolj razvite individualne aktivnosti
in da se ljudje ne zanimajo več za skupno dobro.
V tednu duševnega zdravja se tudi v Avstraliji mnogo
govori o duševnem zdravju; o zdravljenju, oskrbi in
vzrokih za brezupnost, malodušje in druge duševne
bolezni.
Ljudje smo družabna bitja in pripadnost skupini je zelo
pomembna za naše zdravje. Skupna vera, skupne
aktivnosti, skupna praznovanja, skupne igre, vse to
ojača posameznika in skupnost. V rani mladosti smo
praznovali življenjske mejnike v sklopu cerkve. Živeli
smo v pričakovanju praznikov in srečanj s svojci in
prijatelji. Veselili smo se skupnih uspehov in delali
načrte. Bili smo del te cerkvene skupnosti. Nudili
smo eden drugemu svojo prisotnost, razumevanje,
prepoznavanje, zgled in priznanje. Imeli smo skupne
cilje in radosti. Pripadnost je seveda pomembna za
zdravje naroda.
Cerkev je imela glavno vzgojno in družbeno vlogo
v zgodovini vseh narodov. V cerkvi se srečamo z
Bogom v sebi in soljudeh, ker vsak na svoj način
iščemo ideal, ki mu pravimo Bog.
Tudi komunisti so se zavedali, da je pripadnost
pomembna za narod in posameznike, zato smo
izobesili parole: Vsi za enega, eden za vse; bratstvoedinstvo. Komunisti so izničili pripadnost veri in cerkvi,
vendar so to praznino nadomestili s pripadnostjo
partiji in skupnosti. Po slovenski osamosvojitvi se
je tudi ta pripadnost zrahljala in ljudje so nenadoma
postali individualisti - posamezniki, ki skrbijo samo
zase. Izgubili so čut do bližnjega. Nekateri se z
nostalgijo spominjajo socializma, ki je poudarjal
skupinskega duha in solidarnost. Drugi se ponovno
zatekajo v cerkev, ker jim brez vere in verskih obredov
nekaj manjka.
Brezupnost je pogosto posledica nepripadnosti;
mnoge to pripelje do depresije in celo samomorov.
Upokojenci in nezaposleni so še posebno prizadeti,
ker so odrezani od delovne in družbene skupnosti.
Odseljenci in priseljenci smo se v začetku v Avstraliji
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na hitro oklenili svoje narodnosti. Zdaj se tudi ta
zgodovinska pripadnost počasi ohlaja, ker se staramo
in umiramo. Naši otroci so rastli brez rodbinskih
korenin in so se vsaj delno ovili okrog avstralske
skupnosti in se tako oddaljili od nas.
Ženske se med seboj po navadi pogovorimo o intimnih
težavah v družini in zunaj nje; s tem se duševno
razbremenjujemo, dočim moški le redko govorijo
o svojih duševnih in telesnih stiskah, ker se hočejo
pokazati močne in sposobne rešiti vse probleme. V
Avstraliji je število samomorov moških trikrat večje od
ženskih. Moški brez dela izgubijo svojo vlogo in to jim
daje občutek negotovosti in šibkosti.
Ko sem izgubila moža, sem dolgo nihala v negotovosti,
ker nisem več nikomur pripadala, bila pomembna in
najbližnja. Morala sem si ustvariti novo družbo, ki bi
vsaj delno napolnila praznino, ki sem jo čutila. Našla
sem to bližino tudi v cerkvi. Imam sicer prijatelje, ki
pravijo, da je cerkev postala odvečna stvar in da
samo neumni še hodijo v cerkev. Pravijo tudi, da v
cerkev hodijo hinavci in grešniki vseh vrst. (Opomba
urednika: Takim lahko mirno poveste, da imamo v
cerkvi še nekaj prostora tudi zanje!). Spomnila sem
se besed slovenskega škofa, ki je rekel: Mi verniki
smo navadni ljudje, podvrženi človeškim slabostim,
vendar kot verniki prosimo Boga, da bi nam pomagal
biti boljši.
Smisel življenja pogosto najdemo v družbi
somišljenikov.
KO SE PTIČKI VALIJO
Že kot otroci smo hoteli pomagati piščancem, ko so
se valili. Nežno smo odstranjali lupine, da bi piščančki
čim prej stekli v življenje. Nismo vedeli, da je napor
piščančka, da se prebije skozi lupino del njegovega
življenjskega načrta; on se ojača in izuri v svojem
rojevanju in tako postane sposoben tekati in si iskati
hrano.
Tudi mi, slovenski in drugi priseljenci, smo bili
nebogljeni, ko smo se preselili na ta tuja avstralska
tla. Bili smo pripravljeni delati vse, da si ustvarimo
novo življenje. Tudi ceste bi pometali, če bi bilo
treba in v kuhinjah posodo prali in jarke kopali. Ob
našem prihodu nas niso čakali socialni delavci, ki
bi nam povedali, kakšne pravice imamo; hitro so
nas seznanili z delom in smo se naučili izpolnjevati
obveznosti. Mogoče so nam naredili uslugo, ker so
nas na ta način usposobili za življenje.
Zdaj večkrat slišim, da nam oblasti niso nudile tega,
kar je dano današnjim priseljencem. Mogoče je bolj
prav, da so nam nudili delo in dolžnosti, ker smo tako
postali močni, neodvisni, samostojni in samozavestni.
Seveda smo vsi postali tudi sorazmerno bogati.
Mogoče nimamo veliko denarja v banki, imamo pa

lepe hiše, dobro hrano in ne zebe nas. Zadovoljili smo
svoje osnovne potrebe in se s ponosom spominjamo,
da smo to naredili brez posebne pomoči.
Kot uslužbenka Centrelinka pomagam novim
priseljencem; vidim, kako nebogljeni so postali;
mnogi samo letajo iz enega urada v drugega, da ne bi
kaj zamudili in da bi dobili vse, kar jim oblast nudi. Če
bi vso to energijo namenili lastnim iniciativam, bi tudi
oni postali močni in sposobni skrbeti zase in za svoje
družine. Kot pravijo: Bolj je blagoslovljeno pomagati
drugim, kot pa sprejemati pomoč.
Z lepimi pozdravi in voščili za božične praznike in
novo leto 2015.
Cilka Žagar, Lightning Ridge NSW

JOŽE TEŽAK iz Tumuta v Snowy Mountains
je letos 24. marca dopolnil 90 let. Rojen
je bil na Hrastu pri Suhorju v Beli Krajini,
občina Metlika. V Avstraliji je že 65 let in je
pionir dela pri Snowy Hydro Scheme, saj je
minilo že 60 let, od kar je tam pričel delati
21. novembra 1949 in končal leta 1955.
Z ženo Andrejo živi v Tumutu.
V naših Mislih smo ga predstavili junija
2000. Jožetu tudi naše čestitke in naj bo še
naprej korajžen in vesel, četudi se, kot je
zapisal, vse spreminja.

PATER VALERIJAN JENKO BO 6. JANUARJA 2015
DOPOLNIL 89 LET, kar je res lep življenjski jubilej.
Veselo in hvaležno mu bomo nazdravili tudi v
Avstraliji, ki ji je pater podaril vse svoje življenjske
moči. Prihodnjo številko MISLI (januar-februar
2015) bomo tako posvetili njemu, ki sedaj po
Božji previdnosti preživlja svoje jesenske dneve
v domovini. Naj se to sliši še tako čudno, pa
vendarle drži: Je v središču domovine Slovenije,
v našem glavnem samostanu, obdan s sobrati, ki
zanj lepo skrbijo; skupaj so v cerkvi, molijo skupaj
na samostanskem koru, obedujejo skupaj v veliki
obednici; vedno ima družbo. Naša tamkajšnja
samostanska družina šteje nad 15 članov. Pater
Ambrož je še posebej njegov skrbni gvardijan; brat
Ksaver je izredno čuteč v skrbi za starejše in bolne.
Tam so mladi študentje, kleriki, ki ga pomlajujejo,
patri, s katerimi skupaj obhajajo evharistijo. V
Ljubljani ima prav gotovo več obiskov, kot bi jih imel
v Merrylandsu. Obiski prihajajo tudi iz Avstralije.
Predvsem pa so ga veseli njegovi najbližji: 3 sestre,

1 brat, nečaki, nečakinje. »Že pred 15 leti bi moral
priti domov!« je rekla njegova sestra Marica.
Pater Valerijan se lepo vživlja. Seveda pogreša
Merrylands. Kako neki ga ne bi? Do konca življenja
bo zaznamovan na še posebej močan način z
Merrylandsom in tudi celotno slovensko Avstralijo.
To je na nek način izseljenska usoda nas vseh. Hudo
mu je, da se ni poslovil, kar je res bolečina. Toda
vesel je, da je z vami v Sydneyu ter po drugih krajih,
tudi pri nas v Melbournu in Adelaidi, lahko obhajal
toliko lepih slovesnosti in tudi svojih življenjskih,
duhovniških in redovniških jubilejev, kar še ni bilo
dano nobenemu do sedaj. Počastili ste ga, dobri
ljudje, z velikimi pozornostmi, razstavami, filmom
in sedaj mu arhiv HASA NSW skupaj s Slovenia
Media House z g. Florjanom Auserjem pripravljate
za njegov 89. rojstni dan lep spominski album, ki bo
predstavil življenje in delo p. Valerijana na več kot
200 straneh.
Ob mojem zadnjem obisku pri njem skupaj z novim
nadškofom patrom Stanetom ter p. Davidom ter
nekaj dni kasneje še z mamo in sestro (fotografija
levo), je naročil pozdrave za vse, ki vas nosi v srcu
in se vas s hvaležnostjo spominja v molitvi ter pri
sveti maši: »Pozdravi p. Darka in vse rojake!« je še
naročal, ko sem bil že med vrati in sva si mahala v
slovo. V mislih sem tedaj preletel razdalje in daljave
njegovega in svojega prostora in časa in zarezalo
mi je v srce: »Boš ti tako srečen, da boš starost
preživljal doma, med svojimi?«
Dragi pater Valerijan, Bog Vas živi in ohranjaj še
dolgo, da se še srečamo!
pater Ciril
35

SLOVENIAN MISSION
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MESEC OKTOBER nas še posebej vabi k molitvi
ROŽNEGA VENCA. V Adelaidi je lepa navada,
da rožni venec molimo vedno pred mašo, tako ob
nedeljah, kot tudi ob petkih, ko je maša. Za to gre
zasluga tudi prvi molilki, Anici Zupančič, ki vedno
poskrbi, da se molitev pravočasno prične in da se
pred mašo zaključi. Bog povrni!
Sicer pa je bil mesec oktober bogat z dogajanji.
Prvo nedeljo, ki je tudi rožnovenska nedelja,
smo praznovali kot Frančiškovo nedeljo, saj je
4. oktobra praznik našega redovnega ustanovitelja
sv. Frančiška Asiškega. In prav na njegov praznik
je sveti oče imenoval našega provinciala patra
STANETA ZORETA za novega ljubljanskega
nadškofa in metropolita. Pater Stane je kot
provincial, redovni predstojnik bratov frančiškanov,
ki delujemo v Avstraliji, večkrat obiskal naša tri
središča, tudi Adelaido. Nazadnje je bil v Adelaidi,
ko je prišel, da p. Janeza, ki se je želel vrniti
domov, pospremi na tej poti v Slovenijo. Njegovega
škofovskega posvečenja na praznik Kristusa Kralja,
23. novembra, sva se udeležila tudi s p. Cirilom
in mu kot dar avstralskih Slovencev izročila mitro.
O p. Stanetu, njegovem škofovskem posvečenju
in o našem darilu lahko več preberete v drugih
prispevkih.
Tretja nedelja v oktobru je po vsem svetu
MISIJONSKA NEDELJA. Ker to nedeljo ni bilo
maše v naši cerkvi, smo misijonsko nedeljo
praznovali teden pozneje, 26. oktobra. Pri maši
smo se spomnili naših slovenskih misijonarjev, ki
jim naklanjamo duhovno in materialno podporu,
Božjega blagoslova pa smo prosili tudi zase, da
bi mogli svojo vero živeti tako, da bi bili spodbuda
drugim. Misijonsko poslanstvo je namreč pomemben
del našega krščanskega življenja in vsak izmed nas
mora biti misijonar v okolju, kjer živi. Ta dan smo
tudi odprli poseben misijonski nabiralnik, ki je v
cerkvi ob svečah. V njem se je skozi leto nabralo
514,50 $. Nabiralnik za prihodnje leto pa že tudi
čaka vaših darov. Ta dan smo imeli tudi misijonsko
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kosilo. Izkupiček od kosila in srečelova, 809 $,
je bil ves namenjen misijonom: nekaj misijonom
na Salomonovih otokih, nekaj drugim našim
misijonarjem. Bog povrni vsem darovalcem,
pa tudi gospem, še posebej Ivanki Kresevič in
Angeli Dodič, ki so misijonsko kosilo pripravile.
K maši smo se zbrali tudi v soboto, 1. novembra,
na praznik VSEH SVETIH; naslednji dan, ko je
dan spomina na naše rajne, pa smo se zbrali
pri nedeljski maši. Naši rajni počivajo po raznih
pokopališčih širom Adelaide, mnogi naši dragi pa so
umrli in so pokopani v Sloveniji, še posebej mnogi
naši starši. Bogoslužje, ki ga običajno opravljamo
1. ali 2. novembra na pokopališču, smo opravili v
cerkvi po maši. Tako smo lahko v duhu obiskali vsa
naša pokopališča in molili za vse naše drage rajne.
Nedelja po dnevu spomina na naše pokojne je
v Sloveniji ZAHVALNA NEDELJA. V različnih
državah po svetu se zahvalni dnevi obhajajo na
različne datume in ponekod, tudi v Avstraliji, so tudi
splošni prazniki oz. spominski dnevi. V Sloveniji
zahvalni dan oz. zahvalno nedeljo obhajamo v
glavnem po cerkvah in pri bogoslužju. Na to nedeljo
v Adelaidi sicer nismo imeli slovenske maše,
pa smo se že nedeljo prej – na samo zahvalno
nedeljo pa v Kew – s hvaležnostjo spomnili in se
zahvaljevali Bogu za vso dobroto, s katero na
toliko različnih načinov podpirate našo cerkev
in našo skupnost, ki se v njej zbira. Imen tokrat

Molitev rožnega venca.

nismo in ne bomo navajali, saj sproti zapišemo o tistih, ki ste dejavneje
vključeni in imate možnost narediti več – hvaležni smo pa za vsako
pomoč in vsako podporo, tudi če kdo čuti, da kaj posebnega ali
velikega ne more narediti. Že če pridete k slovenski maši v našo cerkev
ali če nas pokličete za obhajilo na domu ali da naročite sveto mašo – to
so za nas tudi znamenja, da ste nas veseli, da nas potrebujete in da nam
daste priložnost za izpolnjevanje našega poslanstva in naše službe med
vami in za vas.
Bog vam povrni za vse takšne priložnosti in Bog povrni za vso
vašo dobroto!
Ob koncu novembra smo se zbrali pri maši na PRVO ADVENTNO
NEDELJO. Letos samo na tretjo adventno nedeljo ne bo maše v naši
cerkvi, saj se bomo zbrali tudi v nedeljo pred božičem, na četrto adventno.
Medtem ko je v Slovenski klub prišel Miklavž v nedeljo 30. novembra,
prav na začetku svoje letošnje turneje obiskovanja pridnih otrok in
odraslih po svetu, se je MIKLAVŽ v naši dvoranci ustavil verjetno
tik pred povratkom v nebesa, dan po njegovem godu, v nedeljo 7.
decembra. Naša skupnost se je po maši zbrala k adventno-božičnem
kosilu. Gospodinje pod vodstvom Angele Dodič in Ivanke Kresevič so
pripravile odlično kosilo, mnogi ste prinesli solato in/ali pecivo – Bog
povrni! Odlični obiskovalec, sv. Miklavž, je prišel ravno ob koncu kosila.
Nagovoril je otroke in odrasle – ker pa je bilo letos več pridnih otrok, kot
je on računal, je po obdarovanju otrok izžrebal nekaj listkov za kosilo,
da je razdelil še svoja zadnja darila tudi med odrasle. Otroke je seveda
obdaroval vse – in ker Miklavž vse vidi in vse ve, ni pozabil obdarovati
naših zvestih in pridnih sodelavcev: Danila in Ivanke Kresevič,
Angelce Dodič, Rosemary Poklar in Ane Brand – veseli smo, da se
o njihovi zavzetosti in požrtvovalnosti sliši celo v nebesa... Spomnil se
je seveda tudi naše organistinje Rebeke Baxter, zborovodkinje Ane
Likar, pevcev in bralcev in vseh drugih pridnih. Da smo pa prav res
pridni, je priznal celo sam parkelj: Ko je izvedel, da gre Miklavž v našo
dvoranco, ni hotel iti z njim – »nimam tam kaj iskati, ko so vsi tako dobri
in pridni...,« je potarnal. Priznanje nasprotnika in sovražnika pomeni še
celo več, kot priznanje prijatelja.
Ne razočarajmo Miklavža in ne
razveseljujmo preveč parkeljna
pred obiskom prihodnje leto!
Tudi Miklavž je opazil, ali pa
se govori tudi v nebesih, da
se v naši cerkvi in okrog nje
vedno kaj lepega dogaja.
Zadnjo nedeljo v novembru, ko
so se temperature že bližale 40
stopinjam, smo prvič v cerkvi
prižgali nove klimatske naprave
(air conditioners). Poletja so
namreč vedno bolj vroča, mi
pa postajamo vedno starejši in
takšno ekstremno vročino vse
težje prenašamo. Eno klimatsko
napravo smo namestili tudi na
Miklavž v Slovenskem klubu Adelaide.
koru, saj je ob velikem oknu
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dopoldne, ko bo maševal p. dr. Mihael Vovk, naš
nekdanji provincial, ki je letos obhajal svojo zlato
mašo; med nami bodo tudi romarji iz Melbourna, ki jih
bosta pripeljala p. Ciril in naša pastoralna sodelavka
Marija – z njimi bo tudi jezuitski pater Stanko Rozman,
misijonar iz Malawija v Afriki. Maše bodo še na novo
leto, 1. januarja, ob 10. uri dopoldne; v petek, 2.
januarja ob 10. uri dopoldne; ter v nedeljo, 4. januarja,
ko bomo obhajali praznik Gospodovega razglašenja
(sveti Trije Kralji), dopodne ob 10. uri. Ob koncu
januarja bo maša na četrto nedeljo, 25. januarja, in
potem na prvo nedeljo v februarju, 1. februarja 2015.

NAŠI POKOJNI:
dopoldne še posebej vroče, vroč zrak pa se tudi dviga
in je tam vedno za nekaj stopinj topleje. Za naprave
smo namenili denar, ki se je leta nabiral od prodaje
pijač v dvoranci, zato moramo biti hvaležni Tonetu
Jesenku in vsem njegovim gostom pri baru.
Ker klima zrak izsušuje, smo v predpostor cerkve
postavili kartone z vodo, da si lahko postrežemo
tudi med mašo. Še posebej ob vročini je namreč
pomembno, da popijemo dovolj tekočine. In če se
bomo v cerkvi malo izsušili, bo g. Tone imel pri baru
še več prometa in bo kmalu spet »pokril« investicijo
klimatskih naprav...
V preteklih tednih smo uredili tudi garažo za naš
avto, saj smo prejšnji nadstrešek za avto, ki je bil ob
nadstrešku pred dvoranco, odstranili. Nameščena
so bila nova garažna vrata, na vrtu pa smo postavili
pregrado, tako da je avto zaščiten od obeh strani. Prvo
soboto v decembru pa smo pred dvoranco zamenjali
streho. Stara streha je bila iz mreže, da je nudila senco
rožam, ki jih je gojil p. Janez. Mreža je bila že zelo
v slabem stanju, zato smo jo zamenjali s plastičnimi
polprozornimi ploščami. Zbiralnik vode bomo prestavili
v kot in tako bo pred dvoranco nastal lep prostor, kjer
bomo lahko tudi posedeli v nedeljo po maši, ko ne bo
preveč vroče.
Bog povrni Danilu Kreseviču, ki vsa ta dela organizira
in vodi. Pri strehi smo imeli pridne in izkušene mojstre:
Vinko Lipovac in njegov sin Branko ter Vinkov svak
Gino Persico, tako da je bilo delo narejeno hitro in
profesionalno. Bog vam povrni – in Bog povrni vsem
našim dobrotnikom!
SVETE MAŠE v naši cerkvi bodo:
V nedeljo, 21. decembra ob 10. uri dopoldan; na
sveti večer, 24. decembra, ob 9. uri zvečer; na
božič, 25. decembra ob 10. uri dopoldne; na praznik
sv. Štefana, 26. decembra, ob 10. uri; na praznik
naše cerkve, na nedeljo Svete Družine, ob 10. uri
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MARIJA JUG roj. GRANDUČ je umrla 13. novembra
2014 na svojem domu v Flinders Parku. Rojena je bila 17.
septembra 1937 v vasi Povžane, župnija Materija (blizu
Hrpelje-Kozina). V Avstralijo je prišla januarja leta 1954
in se za božič 1956 poročila z Miranom Jugom. Zapušča
moža Mirana, sina Davida z ženo Kristino ter otroki Anno
in Dani ter hčerko Ano (njen mož David je že pokojen)
s hčerko Olivijo. Zapušča tudi sestro Rozo Kresevič, ki
živi v Adelaidi, v Sloveniji pa sestro Nado Klun v Izoli in
brata Jožeta, ki živi v kraju Hrpelje-Kozina. Pogreb je bil
v ponedeljek, 17. novembra; po rožnem vencu in maši v
naši cerkvi je bila pokopana na pokopališču Dudley Park
Cemetery.
GABRIJELA BRNE je umrla 4. oktobra 2014 v Adelaidi.
Rojena je bila 18.08.1937 v vasi Zabiče, župnija Podgraje
kot predzadnji otrok v družini 12 otrok. Zapušča dva
sinova in eno hčerko, v Sloveniji pa sta živa še dva brata
in ena sestra, drugi so že pokojni.
pater David F. Šrumpf

IMENOVANJE PATRA DAVIDA FELIKSA ŠRUMPFA
ZA VODITELJA SLOVENSKEGA MISIJONA SV. DRUŽINE V ADELAIDI
Pet
dni
pred
imenovanjem
za
ljubljanskega nadškofa in metropolita
je provincialni minister slovenskih
frančiškanov,
pater
Stane
Zore,
imenoval p. Davida Feliksa Šrumpfa za
voditelja Slovenskega misijona Svete
družine v Adelaidi. Tako je provincial p.
Stane zapisal p. Davidu v pismu dne 29.
septembra 2014, številka 115/2014:
Dragi p. David Feliks Šrumpf,
zahvaljujem se Ti za vse, kar si v tem
letu bivanja v Avstraliji že naredil na
različnih področjih bratskega življenja in
pastoralnega dela. Bog Ti povrni za vse to.
V dogovoru s p. Cirilom A. Božičem,
voditeljem verskega in kulturnega središča
v Kew in provincialovim delegatom za
brate v Avstraliji, Te imenujem za voditelja
Slovenskega misijona Svete Družine v
Adelaidi.
To imenovanje narekuje lažje opravljanje
pastoralnega in vsega drugega dela,
povezanega s postojanko v Adelaidi.
Dogovorjeno je, da boš naslov stalnega
bivališča imel v Adelaidi, prav zaradi
lažjega vodenja misijona, vendar bo skrb
za misijon še naprej potekala tako, kakor
je bila praksa v tem času. Zdi se, da je
to primerna, čeprav najbrž ne v vsakem
trenutku najlažja rešitev.
Dragi p. David, naj Te v prizadevanju za
služenje bratom in ljudem spremljata Božji
blagoslov in Marijino varstvo.
Mir in dobro!
p. Stane Zore, provincialni minister

S TEM IMENOVANJEM sem seznanil provincialnega
ministra avstralske frančiškanske province Sv. Duha, Fr.
Paula Smitha, ter adelaidskega nadškofa msgr. Philipa E.
Wilsona, ki bo v kratkem p. Davida tudi uradno imenoval
za voditelja Slovenskega misijona Svete družine in rektorja
cerkve, kakor to zahteva cerkveno pravo. To imenovanje je
potrdil tudi naš novi provincialni minister p. Marjan Čuden s
svojim definitorijem (svetovalci) na seji 4. novembra 2014.
S p. Davidom bova še naprej skupaj živela v Baragovem
domu v Kew in od tu skrbela tudi ob pomoči misijonarke
Marije Anžič za dobre ljudi slovenskega občestva v Adelaidi.
TUDI V NOVEM LETU 2015 bo veljalo, da bo pater med
vami redno od sobote pred zadnjo nedeljo v mesecu in
ves tisti teden do ponedeljka po prvi nedelji v naslednjem
mesecu. Se pa lahko vedno obrnete na nas v Melbourne,
telefon 03 9853 7787. Vedno Vam bomo skušali ustreči in
pomagati po svojih močeh.
E-mail: slomission.adelaide@gmail.com
S HVALEŽNOSTJO se vseh vas v Adelaidi spominjamo
tudi pri sv. Cirilu in Metodu v Melbournu ter pri sv. Rafaelu
v Sydneyu. Povedati vam moramo, da ste nam v veliko
veselje in vzpodbudo. Pater Janez je večkrat govoril in
pisal o »naši majhni skupnosti«. Toda majhna slovenska
adelaidska skupnost je še kako živa in močna! Ni čudno, da
je p. David tako rad med vami in da ste/smo v kratkem času
že tako veliko postorili. Vse žegne za božične praznike in
na veselo snidenje ob prazniku Vaše cerkve, prvo nedeljo
po božiču, na praznik Svete družine, 28. decembra 2014.
Takrat bomo p. Davida tudi slovesno razglasili za novega
voditelja Slovenskega misijona in rektorja cerkve Svete
družine v Adeladi. Tudi voščili in nazdravili bomo vsemu
dobremu v iztekajočem se letu 2014 ter v odprtosti milosti
prihajajočemu letu Gospodovemu 2015. Bog živi!
pater Ciril A. Božič

VAŠI DAROVI

P. David in g. Štefan Krampač (ki fotografira) sva
v Kuzmi obiskala gospo Marijo Novak, ki živi pri
svojem nečaku. Kot vidite je vesela in nasmejana,
vse lepo pozdravlja in se vsem lepo zahvaljuje
za vse dobro, ki ga je bila deležna, še posebej ob
slovesu iz Adelaide. Bog Vas živi Marija!

BERNARDOV SKLAD: $300: Alenčica Read (Frank). $200: Marija Bosnič. $100: Maria Lochner. $70:
Frank Rozman. $50: F. Kampos, Alojz Gombač, Marija Rogl, Cilka Ninkovič. $20: J & T Topolovec,
Francka Wetzel, Elvira Mahnič, J & S Soba, Frank Plut, Albert Logar, Marija Kromar, J & A Kučko. $10:
Angela Dodič, Leopold Iglič, Alojz Korošec, Anka Bergoč, Alexander Bole, Angela Brala, Drago Grlj,
Francka Ludvik. ZA MISIJONE: $250: Frank Rozman. $100: Anton & Marija Brne. $50: Ivanka Bajt
(namesto božičnih voščilnic znancem in prijateljem). ZA SOLOMONOVE OTOKE: $200: Jože & Tončka
Topolovec; $30: Feliks in Metka Grandovec. ZA g. PEDRA OPEKA: $1000: N.N.; $400: N. N. $50:
Tončka Stariha z družino. ZA p. STANKA ROZMANA: $400: N. N. $327: Janez in Zinka Černe. P. Pepiju
za pomoč dijakom v Beninu: $500: N.N. Za botrstvo v misijonih: $850: M.K. Černe, M.M. Černe, J.Z.
Černe. Za sirotišnico v Zambiji: $328: N.N.
BOG POVRNI VSEM DOBROTNIKOM!
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mladi družini, botrom in starim
staršem! Pater Germano je
30. novembra odpotoval nazaj
domov na Sicilijo.

Melbourne
p. Ciril A. Božič OFM, OAM: 0412 555 840
p. David Šrumpf OFM: 0497 097 783
Marija Anžič: 0499 772 202
Sts. Cyril and Methodius
Slovenian Mission

PRAZNIK VSEH SVETIH je bil letos v soboto
in spomin vseh vernih rajnih v nedeljo, 2.
novembra 2014, ko smo po sveti maši pohiteli
k molitvi za naše pokojne na pokopališče
Keilor. Ob 12. uri smo se zbrali v mavzoleju
ter ob pesmi našega zbora pod vodstvom
Janike Rutherford, ob zvokih trobente Lojzeta
Dominjka in molitvi rožnega venca smo Bogu
izročili vse naše pokojne rojake, sorodnike,
prijatelje, dobrotnike. Po molitvi nas vedno
povabijo na kosilo v Slovensko društvo Jadran,
za kar se jim prisrčno zahvaljujemo. Ob 5. uri
popoldne pa še molitev za pokojne člane in
prijatelje Slovenskega društva Melbourne na
Elthamu.
SPOMIN NA NAŠE POKOJNE sorodnike,
prijatelje, dobrotnike, rojake in druge pokojne
sopotnike je nekaj posebnega v življenju vsakega
človeka. Za nas kristjane, ki verujemo v večno
življenje pri Bogu, pa nam vera daje milost, da se
jih spominjamo v molitvi in v daritvi svete maše.
Naj se sedaj zahvalim vsem, ki to
stalno delate z velikodušnostjo
in hvaležnostjo do prednikov,
katerih dediči življenja smo in k
tej plemenitosti vabim tudi tiste, ki
ste pozabili na hvaležen spomin
na starše, stare starše, pokojne
sorodnike, prijatelje, dobrotnike.
Veriga imen, ki jih imenujemo
ob začetku nedeljske svete
maše, nas na tej strani močno
povezuje z ono stranjo, ki se
tudi nam z vsakim korakom
bolj približuje, ko zapuščamo
čas in se bližamo večnosti. Če
se ne bomo mi spominjali svojih,
je vprašanje, če se bodo naši
mlajši kdaj v molitvi in pri daritvi
svete maše spomnili nas!
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ČESTITKE IN ZAHVALA NAŠIM
PEVCEM, ORGANISTOM IN
VODITELJICI ZBORA Janiki
Rutherford ob prazniku sv.
Cecilije, njihove zavetnice.
Naj vaša pesem slavi Gospoda
in nas razveseljuje pri našem
bogoslužju! Hvala!

Baraga House, 19 A’Beckett Street
PO Box 197, KEW VIC 3101
Tel.: (03) 9853 7787; Fax: (03) 9853 6176
E-mail: cirilb@bigpond.com

Praznovanje zakonskih jubilejev:
Danila in Jože Štolfa – zlata poroka 50 let; Zdenka
in Janez Mesarič – 40 let.

nami do 25. novembra, tako, da sva lahko p. Ciril
in p. David odpotovala v Ljubljano na posvečenje
nadškofa p. Staneta, zato sva p. Bogdanu še toliko
bolj hvaležna. Seveda bi bilo p. Bogdanu veliko
težje, če ne bi tukaj za vse skrbela misijonarka
Marija, kar je p. Bogdan tudi spoznal.
Na obisk k sorodnikom Bonnici in Brožič je iz
Italije prispel pater GERMANO FERRARO, ki je
16.11.2014 po maši krstil Anthonyja Bonnicija,
sina Barbare Brožič in Edwarda Bonnici. Čestitke

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV in
ZAHVALNO NEDELJO smo praznovali tretjo
nedeljo v novembru, 16. novembra (fotografija
zgoraj). Po maši je bilo DRUŽINSKO KOSILO, ki
so ga pripravile članice Društva sv. Eme ob vodstvu
predsednice Olge Bogovič. Med nami je bil pater
BOGDAN KNAVS, gvardijan samostana v Šiški v
Ljubljani, ki je vodil somaševanje in je ostal med

Prva adventna nedelja, 30.
novembra, je začetek novega cerkvenega
leta. Med nami smo pozdravili misijonarja,
jezuitskega patra STANKA ROZMANA iz Malawija
v Afriki. Marija Anžič je sodelovala z njim pet let in
pol v Zambiji kot laiška misijonarka. Pater Stanko
bo del svojega sobotnega študijskega leta preživel
v Avstraliji. Dobrodošel med nami! Sredi meseca
decembra pa bo prišel med nas zlatomašnik, p.
dr. MIHAEL S. VOVK, naš nekdanji provincial in
še nekaj naših sorodnikov. Vsem želimo že sedaj
dobrodošlico!
ADVENTNO ROMANJE v TA PINU smo imeli v
soboto, 6. decembra (fotografija zgoraj). Ob enih
popoldne smo se zbrali v naši kapelici k molitvi
rožnega venca, ob 2. uri je bila molitev rožnega
venca v cerkvi na vrhu hriba, nato pa sv. maša.
Somaševanje je vodil generalni vikar nadškofije
Melbourne msgr. Greg Bennet. Po maši je bila še
molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim. Množici
romarjev različnih narodnosti se je pridružilo tudi
nad 30 slovenskih romarjev s patrom Cirilom
in misijonarjem, jezuitskim patrom Stankom

Naša molitev in pesem za
pokojne v mavzoleju
na pokopališču Keilor,
2. novembra 2014.

Na Miklavževo nedeljo
v Kew, 7.12.2014.
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Rozmanom. Naslednji dan je MIKLAVŽ
obiskal otroke v dvorani. Učenci Slomškove
šole so mu ob sklepu šolskega leta pripravili
program, on pa je na veliko veselje vse
obdaril (fotografije na strani 41).
Lepe slovenske BOŽIČNE VOŠČILNICE
imamo v Baragovi knjižnici.
TRETJA ADVENTNA NEDELJA je druga v
mesecu decembru, 14. decembra. V KEW je
sv. maša ob 9. uri dopoldne, v GEELONGU
ob 12.15 popoldne ter v ST. ALBANSU ob
5. uri popoldne. SPOVEDOVANJE v St.
Albansu bo uro pred mašo - od 4. do 5.
ure popoldne. Spovedovanje v cerkvi
St. Leo the Great v ALTONI NORTH bo
v torek, 23. decembra, od 4.30 popoldne
do 6. ure zvečer. Za sveto spoved bosta
pred prazniki na razpolago spovednika p.
Stanko Rozman in p. Mihael Vovk. Radi
bomo tudi obiskali bolne in ostarele ter
jim prinesli sveto obhajilo.
4. ADVENTNO NEDELJO, 21. decembra
2014, bo imel ob 10. uri dopoldne v KEW
ponovitev svoje zlate maše pater dr.
MIHAEL S. VOVK s Svete Gore pri Gorici,
nekdanji provincialni minister slovenskih

frančiškanov, ki nas je že večkrat obiskal.
Pri maši bo pridigal generalni vikar nadškofije
Melbourne msgr. Greg Bennet. Po maši bo v dvorani
DRUŽINSKO KOSILO, ki ga bodo pripravile članice
Društva sv. Eme pod vodstvom predsednice Olge
Bogovič. Med kosilom bomo lahko gledali video posnetke
s posvečenja ljubljanskega nadškofa in metropolita patra
Staneta Zoreta, ki je bil posvečen v Ljubljani v nedeljo, 23.
novembra 2014.
Tisto nedeljo (21. decembra) bo ob 6. uri zvečer sveta
maša v MORWELLU in praznovanje zlate poroke
Terezije in Jožeta KRUŠEC.

Hilda Vidovič s prijatelji, ko je
praznovala 80. rojstni dan.
Draga Hilda, Bog Vas živi in
ohranjaj še naprej!
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Krst Addisona Vuonga.

BOŽIČ 2014:

SVETI VEČER, sreda, 24. decembra 2014: Ob 9. uri
zvečer slovesna zgodnja polnočnica in žive jaslice
pred lurško votlino.
BOŽIČ, praznik rojstva Gospodovega, četrtek, 25.
decembra: Ob 8. uri zorna maša, ob 10. uri dnevna
praznična maša.
SVETI ŠTEFAN, petek, 26.decembra: Ob 8. uri zjutraj
praznična sv. maša, ob 9. uri odhod avtobusa romarjev.
NEDELJA SV. DRUŽINE, 28. decembra: Praznična
nedeljska sv. maša ob 10. uri dopoldne.
SILVESTROVO, sreda, 31. decembra 2014: Ob 10. uri
zahvalna sv. maša za leto 2014.
NOVO LETO 2015, četrtek: Sv. maša bo ob 10. uri
dopoldne.
PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA nas že v začetku leta
vabita k češčenje Jezusovega in Marijinega Srca.
NEDELJA, 4. januarja 2015, Sveti trije kralji –
razglašenje Gospodovo.
ROMANJE V ADELAIDO: Odhod avtobusa bo iz Kew 26.
decembra 2014, ob 9. uri – po sv. maši, ki bo na Štefanovo
ob 8. uri zjutraj. Prvi dan bomo potovali do Mildure. Tam
si bomo ogledali mesto, obiskali družino Jožice Gerden,
večerjali in nato prenočili v njihovem motelu. V soboto, 27.
decembra, bomo imeli po zajtrku ob 8.30 zjutraj sveto mašo

Marija in Matija Cimerman
sta letos praznovala 65 let
poroke. Čestitamo ob tako
visokem skupnem jubileju.

zajtrku odpeljali proti Melbournu, kamor bomo
prispeli do 7. ure zvečer. Cena potovanja s
prenočišči, zajtrki in večerjami je 790 dolarjev.

Krst Caleba Boyda Geca.

Krst Aaliyah Eleanor Pfister.

v župnijski cerkvi, nato se bomo odpeljali proti Renmarku,
kjer bomo obiskali sestro Ane Horvat ter nato nadaljevali
pot do Adelaide. Namestili se bomo v središču mesta v
istem hotelu kot lansko leto, kjer bomo tudi večerjali.
Nedelja, 28. decembra, je praznik Svete Družine,
slovesnost žegnanja v naši slovenski cerkvi v West
Hindmarsh. Po zajtrku se bomo odpeljali do cerkve, kjer
bo ob 10. uri slovesnost žegnanja in ponovitev zlate maše
p. dr. Mihaela S. Vovka. Po maši bo srečanje v dvoranci,
nato pa kosilo v Slovenskem klubu Adelaide. Po kosilu bo
preostanek časa prost.
V ponedeljek, 29. decembra, bo ogled znamenitosti mesta
in vinorodne okolice. Večerja bo v argentinski restavraciji
poleg hotela. V torek, 30. decembra 2014, se bomo po

KOSILO ZA VSE SODELAVCE IN
DOBROTNIKE MISIJONA bomo imeli v
soboto, 17. januarja 2015. Ob 10. uri bo
zahvalna sveta maša, po maši pa kosilo.
Lepo povabljeni vsi sodelavci in dobrotniki,
da se tako skupaj poveselimo vseh naših
prizadevanj in poslovimo od p. Mihaela in
naših gostov.
ANDREJ ŠIFRER, znani slovenski pevec,
prihaja koncem januarja 2015 v Avstralijo in
bi rad zapel tudi nam. Skoraj ponarodela je
njegova pesem »Za prijatelje se je treba čas
uzet«. Kje in kdaj bo nastopil, boste lahko
slišali pri naših oznanilih ter pri obvestilih
Radia SBS (digitalni Radio SBS 3 ob petkih
od 5. do 6. ure zvečer) ter na radiu 3 ZZZ na
frekvenci FM 92.3 ob sredah od 7. do 8. ure
zvečer. Na tem radiu boste lahko poslušali
tudi božični program na sveti večer, v sredo,
24. decembra, med 7. in 8. uro zvečer.
SLOMŠKOVA ŠOLA bo pričela z vpisom v
nedeljo, 1. februarja 2015, po praznovanju
slovenskega
kulturnega
praznika,
Prešernovega dne. Tudi v letu 2015 bo redni
pouk vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu
ter še po urniku, ki ga bodo učenci prejeli v
nedeljo, 15. februarja.
SVETI KRST:
ADDISON VUONG, rojena 21.03.2014,
Dandenong VIC. Mati Rebecca Hatvani, oče
Stephen Vuong. Botra sta Sarah Ellul in Marc
Hatvani, zastopnica Abbey Clarke. Sv. Ciril in
Metod, Kew, 25.10.2014.
CALEB BOYD GEC, rojen 15.08.2014, Malvern
VIC. Mati Jorja Gec r. Williams, oče Jason
Ashley Gec. Botra sta Andrei Gec in Melissa
Primavera. Sv. Ciril in Metod, Kew, 09.11.2014.
AALIYAH
ELEANOR
PFISTER,
rojena
03.07.2014, East Melbourne VIC. Mati Stacey
Elise Pfister r. Flack, oče Mark Paul Pfister.
Botra sta Renella in Luke Linardon. Sv. Ciril in
Metod, Kew, 09.11.2014.
ANTONY GIOVANNI GIORGIO BONNICI,
rojen 03.05.2014, Parkville VIC. Mati Barbara
Brožič, oče Edward Bonnici. Botra sta Veronica
Smrdel in David Roberts. Sv. Ciril in Metod,
Kew, 16.11.2014 (fotografija je na zadnji
strani Misli zgoraj).
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Maks Stavar (drugi z desne)
je 18.10.2014 dopolnil 80 let.
Frančiška Maver (prva z leve)
je 20.10.2014 praznovala 70 let življenja.

CARTER CALLEJA, rojen 04.02.2014, Fitzroy VIC.
Mati Sonj Žele, oče Phillip Alfreda Calleja. Botra sta
Michelle Calleja in Andrew Mackinnon. Sv. Ciril in
Metod, Kew, 22.11.2014.
CLAUDIA ANA JELENIČ, rojena 25.03.2014, Parkville
VIC. Peti otrok v družini. Mati Clare Louise Jelenič r.
Kelly, oče Oliver Reuben Joseph Jelenič. Botra sta
Johnny in Vivianne Burlovič. Sv. Ciril in Metod, Kew,
29.11.2014 (fotografija je na prvi strani Misli).
Čestitke staršem, botrom in starim staršem.
POROKA: IRIS DIETNER in BJARNE VIKEN sta se
poročila na Bledu 12.07.2014. Čestitamo!

ODŠLI SO OD NAS

ALOJZ DIETNER je umrl 21.02.2013 v Melbournu.
Rojen je bil 04.02.1948 v Ljubljani. Sožalje ženi Lidiji
ter hčerki Iris z možem Bjarnem.
ANTON KRIŽMAN je umrl 06.10.2014 v bolnišnici
Monash Hospital v Claytonu. Rojen je bil 18.11.1935
v vasi Tatre, staršema Ivani in Karlu Križman. Imel
je starejšega brata Karla, ki je že pokojen in sestro
Marijo Blaževič, ki živi v Mulgrave. Njegova žena
Leopolda je že pokojna (umrla novembra 2003).
Pogrebni obred je vodil Fr. Brian McDermott v cerkvi
St. Justin v Wheelers Hill 17.10.2014. Sožalje hčerki
Susie Križman s Paulom ter sestri Mariji Blaževič in
družini.
ALOJZ ZALAR je umrl 10.11.2014 v bolnišnici v
Bacchus Marshu. Rojen je bil 30.04.1943 v vasi
Reštanj pri Senovem v družini devetih otrok. Letos
julija je prvikrat odpotoval na obisk svojih sorodnikov
v Slovenijo. Takoj po vrnitvi so ugotovili, da je resno
bolan (rak na želodcu). Nekaj ur pred smrtjo je pri polni
zavesti prejel zakrament sv. maziljenja. Pogrebno
mašo smo darovali p. Ciril, p. David in p. Bogdan v
petek, 14. novembra, v naši cerkvi v Kew. Pokopan je
na slovenskem delu pokopališča v Keilorju. Sožalje
njegovim sorodnikom v Sloveniji.
EDDIE KOCJANČIČ se je smrtno ponesrečil v
prometni nesreči 07.11.2014 v Port Melbournu, ko se
je nekdo zaletel v njegov tovornjak in se je ta vžgal.
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Krst Carterja Calleja.

Eddieja ni bilo mogoče rešiti. Rojen je bil 06.07.1961
v Footscrayu. Pogrebno slovo je bilo v kapeli Tobin
Brothers 19.11.2014 v Glenroyu. Sledila je upepelitev.
Pepel bo položen v grob na pokopališču Fawkner
Cemetery. Sožalje ženi Karen, otrokoma Danielu
(16) in Amy (13 let), staršema Kristini in Albinu, sestri
Magret z družino in stricu Jožetu Kocjančiču z ženo
Marijo.
ALOJZ BRNE je umrl 19.11.2014. Rojen je bil
01.11.1926 v vasi Podgraje pri Ilirski Bistrici kot zadnji
izmed sedmih otrok Alojzije in Ivana Brne. Poročil
se je 20.02.1954 z Olgo, po domače Poklarjevo, iz
iste vasi. Isto leto se jima je rodil sin Toni. Kot mlada
družinica so leta 1957 pripotovali v Sydney, zatem
pa v Melbourne, kjer jih je pričakal Olgin brat Miran.
Lojzetova družina je bila dejavna v klubu Jadran.
V bolnišnici je prejel svete zakramente. Molitev
rožnega venca je bila v nedeljo, 23.11.2014, v kapeli
Tobin Brothers v St. Albansu. Pogrebna maša je bila
24.11.2014 cerkvi Sacred Heart v St. Albansu in nato
pokop na pokopališču Keilor. Sožalje ženi Olgi, sinu
Toniju z ženo Moniko, hčerki Nadi z možem Stojanom
in družinama ter ostalim sorodnikom in prijateljem v
Sloveniji in Avstraliji.
AGATA ŽUPANIĆ je umrla 20.11.2014 v Carnsworth
Nursing Home v Kew, nasproti naše cerkve. Rojena
je bila 05.02.1920 v Čakovcu. Agica, kot smo jo
klicali, je bila velika dobrotnica našega misijona in je,
dokler je mogla, redno peš prihajala v našo cerkev.

Po poklicu je bila medicinska sestra. V
Avstralijo je prišla leta 1960. Še nekaj dni
pred smrtjo sva skupaj molila in je prejela
sv. zakramente. Pogrebna maša je bila
25.11.2014 v naši cerkvi v Kew. Krsto
s pokojno Agato so poslali v domovino
Hrvaško, kjer bo pokopana.
BRANKO BIŠČAN je umrl 24.11.2014
v Royal Melbourne Hospital, kjer je
prejel sv. zakramente kot že prej večkrat
tudi na domu. Rojen je bil 17.06.1932
v Samoboru na Hrvaškem. Imel je
dve sestri in enega brata. Kot vajenec
mehanik je na Hrvaškem srečal Viktorja
Ferfolja, s katerim sta potem prijateljevala
v Avstraliji. Branko je pobegnil v Avstrijo
in tam srečal Bernarda Brenčiča, ki je
čakal na svojo sestro Angelo. Branko,
Bernard in Angela so skupaj prišli v
Avstralijo decembra 1957 na ladji Aurelia.
18. decembra 1958 sta se Angela in
Branko poročila. Poročil ju je p. Bazilij,
Bernard pa je bil priča. Branko je imel
v Coburgu svojo mehanično delavnico.
Pogrebna maša je bila 1.12.2014 v St.
Paul’s Church v Coburgu, pokopan je
na pokopališču Northern Memorial v
Fawknerju. Sožalje hčerki Mary in sinu
Thomasu z ženo Sarho ter družinama
Bernarda in Franca Brenčič.

PAULINA GRLJ roj. ŠENKINC je umrla 25.11.2014 v Moonee
Ponds. Rojena je bila 31.03.1934 v vasi Šembije. Bila je polna
življenjske energije, dokler je ni premagala bolezen. Pogrebna
maša je bila v cerkvi St. Martin de Porres v Avondale Heights 2.
decembra. Pokopana je na pokopališču Keilor v grob pokojnega
moža Franca, ki je umrl leta 2006. Sožalje sinu Franku, ki je bil ob
njej ob njeni smrti, njegovi ženi Lili z otroci Nadia, Eliza in Nina,
ter sinu Stevenu z ženo Cheryl in otroci Arianna, Elliott, Colton,
Devereaux in Ashtynn, ki živijo v ZDA, bratu Slavetu v Boču ter
ostalim sorodnikom.
IVANKA DEKLEVA roj. KRISTAN je umrla 29.11.2014, takoj
po prejemu svetega maziljenja, v domu Carnsworth Garoopna
nasproti naše cerkve v Kew. Dobesedno je samo še na to čakala.
Rojena je bila 06.06.1922 v Trnju pri Pivki v družini petih otrok –
dva brata in tri sestre. V Avstralijo je prispela leta 1954 in se leta
1956 poročila z Jožetom Dekleva iz Petelin pri Pivki. Po moževi
smrti je deset let preživela v našem Domu matere Romane,
zadnji dve leti pa v domu na drugi strani ceste. Pogrebna maša
je bila v naši cerkvi v Kew 5. decembra 2014. Pokopana je na
pokopališču Springvale v grob s pokojnim možem Jožetom, ki
je umrl leta 2002. Sožalje sestri Adeli v Izoli ter nečakinji Jozefi
Šabec in družini.
p. Ciril

»Če je On vstopil v našo zgodovino, vstopimo tudi mi
nekoliko v Njegovo zgodovino.«
Papež Frančišek je s temi besedami sklenil homilijo.
»Ali pa ga vsaj prosimo za milost, da bi dopustili, da
nam On piše našo zgodovino.«

SLOVENSKI KLUB JADRAN MELBOURNE

Marija Iskra
Konjske dirke za Melbournski pokal uradno potekajo prvi torek v mesecu novembru. Isti dan se tudi pri
slovenskem klubu 'Jadran' zberemo in priredimo sledeče: tekmovanje v balinanju; izbiranje najlepših
klobukov. Letos so bile izbrane z najlepšimi klobuki sledeče ženske: prvo mesto Kristina Vičič, drugo
mesto Romana Žetko, tretje mesto M. Leban. Potekajo tudi medsebojne stave za najboljšega konja
(organizira Vilma Žanetič). Odprti sta tudi kuhinja in točilnica.
NOVI CD Z NASLOVOM BOŽJE
DETE je najnovejše delo Slovenia
Australia channel You Tube
– častnega konzula za Južno
Avstralijo, g. Jadrana Vatovca.
Besedilo je napisal Ivan Burnik
Legiša, glasba, orgle, vokal in
producent je Jadran Vatovec.
Pesem je posvečena Leopoldi
Vatovec.
Hvala, Jadran, in naj Vaše delo
pomaga mnogim k radostnemu
praznovanju božične skrivnosti.

SLOVENSKO SOCIALNO
SKRBSTVO IN INFORMACIJSKI URAD Inc.
19 A’Beckett Street KEW VIC 3101
Telefon/Fax: 03 9853 7600
E-mail: slovwelfare@bigpond.com
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 za četrtek predhodno dogovorite
po telefonu na 9795 7687.
Urad bo zaprt od 22.12.2014 do 31.1.2015.
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MATICA UMRLIH (NOVEMBER 2013 – NOVEMBER 2014)
SOUTH AUSTRALIA - SA
VIKTORIJA BOROVAC r. DODIČ
r. novembra 1937
+ 11.2013 Adelaide
KRISTINA MAUTNER r. GOLOB
r. (stara 93 let)
+ 19.12.2013 Adelaide
JOŽEF KLEMENT
r. 25.11.1929 Kuzma v Prekmurju
+ 13.1.2014 Adelaide
MAGDALENA KODELE r. KLEMŠE
r. 18.5.1940 Ustje pri Ajdovščini
+ 11.2.2014 Gumeracha
TONČKA (ZVONKA) PERTZ r. LEP
r. 8.6.1932 Sv. Duh na Ostrem vrhu
+ 2.2.2014 Adelaide
BERTA MARIJA KACIČ r. KOTNIK
r. 4.6.1925 Slovenj Gradec
+ 22.4.2014 Adelaide
RUDOLF (RUDY) MEZEK
r. 13.4.1933 Zagorje ob Savi
+ 27.4. 2014 Adelaide
PAVLA SELAN
r. 20.4.1944 Črnomelj
+ 5.5.2014 Centenial Park Adelaide
KATARINA ŽELKO
r. 28.1.1935 Bela Krajina
+ 15.5.2014 Adelaide
BRUNA MARIA SAVIO r. VIDALI
r. 11.9.1932 Bana pri Trstu
+ 22.5.2014 Adelaide
ANITA MAJCEN r. JAMNIK
r. 1.1.1930 Jelše pri Krškem
+ 24.6.2014 Bula Park pri Adelaide
MARIJA JUG r. GRANDUČ
r. 17.9.1937 Povžane, Kozina
+ 13.9.2014 Flinders Park
GABRIJELA BRNE
r. 18.8.1937 Zabiče
+ 4.10.2014 Adelaide
BARBARA (BARICA) STOJANOVICH r. FAKIN
r. 31.7.1922 Velika Dolina pri Brežicah
+ 30.9.2014 Adelaide

Australian Capital TerritORY - ACT
MARIJA VALENCI r. PLOŠINJAK
r. 20. 5. 1945 Mala vas pri Ptuju
+ 5.12. 2013 Moruya Hospital
ERIKA NEVEZ r. SEČKO
r. 17.5.1961 Queanbeyan NSW
+ 28.5.2014 Canberra.
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JOŽE PENCA
r. 30.8.1940 Smolenja vas pri Novem mestu
+ 26.10.2014 Canberra

New South Wales - NSW

ANDREJ VIDMAR
r. 17.11.1920 Razdrto ŽU Ubeljsko
+ 29.9.2011 Five Dock
FREDERICK LESNIK
r. 28.6.1948 Avstrija
+ 7.4.2012 Queanbeyan
JULIJANA FURLAN r. VODOPIVEC
r. 18.2.1913 Osp
+ 28.5.2012 Wollongong
JOŽEF ISKRA
r. ?
+ 6.11.2013 Lake Heights
LUČKA (LUCY) OGRIN
r. 17.4.1945 Jesenice na Gorenjskem
+ 18.11.2013 Wyong
PAVLA GRUDEN
r. 14.2.1921 Ljubljana
+ 26.1.2014 Sydney
JANINA MAKUCH DRAŽUMERIČ
r. (stara 54 let)
+ 22.1.2014 Port Kembla
CECILIJA BRADAČ
r. 12.9.1940 Concord NSW
+ 27.1.2014 Mt. Druitt
IVICA KUSTEC r. LUŠTRIK
r. 26.5.1944 Medvode
+ 1.2.2014 Penrith
CECILIJA PIRNAT r. HABJAN
r. 15.11.1920 Domžale
+ 10.2.2014 Fairfield
FRANC KRAŠNA
r. 1.9.1932 Vrhpolje pri Vipavi
+ 23.2.2014 Tweed Heads
JOŽE ŽELEZNIK
r. 6.12.1944 Ljubljana – Šiška
+ 24.2.2014 Wollongong
PAUL MARKO ŠVIGELJ
r. 17.6.1969 Bankstown
+ 18.3.2014 Riverwood
KARLO ZACCARIA
r. 23.11.1929 Nabrežine pri Trstu
+ 4.4.2014 Westmead
LUDVIK VIKO GRASSMAYR
r. 16.3.1927 Tržič
+ 13.4.2014 Oatley
AMALIA – MALKA BONIN
r. (stara 82 let)
+ 7.5.2014 Wollongong

KAREL PLAVČAK
r. 9.1.1945 Čača vas ŽU Kostrivnica
+ 17.6.2014 Camden
MILENA KIMOVEC r. OBREZA
r. 3.3.1927 Bezuljak pri Cerknici
+ 27.6.2014 Figtree
JANEZ ŠVEB
r. 29.6.1939 Učakovci ŽU Vinica
+ 27.6.2014 Rooty Hill
ALOJZ POROPAT
r. 1.2.1933 Hrušica na Primorskem
+ 1.7.2014 Wollongong
AVGUST IVANČIČ
r. ?
+ 17.4.2014
JOŽEF DRAŽUMERIČ
r. (star 75 let)
+ 5.7.2014 Warrawong
IRENE MARY NEUMEISTER
r. 3.2.1927 Sydney
+ 6.7.2014 Kiama
RUDOLFA (DOLFA) NUSDORFER r. KOVAČ
r. 8.6.1938 Kovači nad Ajdovščino
+ 11.7.2014 Auburn
MARICA TOMAŽIČ ml.
r. 4.3.1933 Nova Lipa ŽU Vinica
+ 13.7.2014 Pendle Hill
MARIJA SIROTIČ r. BLAŽIČ
r. 4.4.1922 Nozno, ŽU Kožbana
+ 14.7.2014 Wollongong
MILENA PERSIČ (PERSI) r. HABJAN
r. 24.3.1918 Trst – Sv. Jakob
+ 27.7.2014 Kogarah
ANICA KONDA r. REDEK
r. 29.4.1930 Kamna Gora, Trebnje
+ 8.8.2014 Windsor
ANTONIJA LEŠNIK
r. 17.4.1923 Maribor
+ 23.8.2014 Fishermans Bay
IVAN VIDMAR
r. 26.1.1924 Razdrto
+ 18.9.2014 Baulkham Hills
SILVANO KORVA
r. 19.1.1962 Postojna
+ 24.9.2014 Liverpool
NIKOLA BOSANAC
r. 10.7.1936 Bosanci, Hrvaška
+ 11.10.2014 Kogarah
ANA SOPHIOS r. MOLNER
r. 8.12.1950 Osijek, Hrvaška
+ 13.11.2014 Liverpool

QUEENSLAND - QLD

FRANC LILEK
r. 3.11.1934 Jastrebica v Slovenskih Goricah
+ 15.7.2013 Brisbane

DARINKA M. STRUGAR r. PLUT
r. 28.10.1924 Vranoviči ŽU Podzemelj
+ 12.9.2012 Brisbane
ALOJZ ČERVEK
r. 29.8.1937 Dogoše ŽU Brezje v Mariboru
+ 8.9.2013 Caloundra
FRED MILNER (ALFRED VERNER MLINARIČ)
r. 22.1.1939 Maribor
+ 12.12.2013 Sprigfield Lakes
ERNEST RUTAR
r. 6.1.1930 Selišče pri Tolminu
+ 24.2.2014 Brisbane
AVGUST PUŠNIK
r. 27.8.1938 Rimske Toplice
+ 27.3.2014 Gold Coast
MARIJA ČEH
r. 13.1.1912 Marija Snežna nad Mariborom
+ 6.8.2014 Redcliff

VICTORIA - VIC

NIKOLAJ PREZELJ
r. 1.2.1925 Labinje pri Cerknem
+ 29.8.2012 Epping
ANTON AMON
r. 3.7.1938 Podsreda
+ 8.12.2012 Kew
JOŽEF KOLENC
r. 30.7.1940 Črenšovci
+16.2.2013 Sunbury
VIKTORIJA BOROVAC r. DODIČ
r. 1937
+ 11.2013 Melbourne
MARIO LOGAR
r. 29.3.1943 Vrbica pri Ilirski Bistrici
+ 13.12.2013 Melbourne
ZDENKO FIJAN
r. 25.5.1934 Karlovac
+ 17.12.2013 Mont Albert North, Melbourne
ARMIN CEBRON
r. 21.11.1979 Ljubljana
+ 13.12.2013 Bonbeach, Melbourne
KRISTINA MAUTNER r. GOLOB
r. (1921) stara 93 let
+ 19.12.2013 Melbourne
ŠTEFANIJA (ŠTEFKA) TURK r. ŠTEFAN
r. 3.10.1933 Bela Krajina
+ 25.12.2013 Melbourne
JOŽEFA MARIĆ r. JESENKO
r. 24.2.1943 Ljubljana, doma iz Žirov
+ 27.12.2013 Berwick
LUDMILA (MILKA) KRNJAK r. JESENKO
r. 12.8.1933 Žirovski vrh
+ 1.1.2014 Wantirna
MARIJAN MARIO PIRIH
r. 6.11.1941 Otalež pri Cerknem
+ 3.1. 2014 Traralgon
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JOŽEF KLEMENT
r. 2511.1929 Kuzma v Prekmurju
+ 13.1.2014 Melbourne
ANGELA ČAMPELJ r. BLATNIK
r. 23.3.1938 Hinje na Dolenjskem
+ 19.1.2014 Melbourne
VIKTOR PUNTAR
r. 10.12.1932 Prosek pri Trstu
+ 30.1.2014 Dandenong
TEREZIJA CAHARIJA r. MLAKAR
r. 1936 Straža na Dolenjskem
+ 3.2.2014 Werribee Hospital
VINCENC ŠTOLFA
r. 23.1.1932 Brestovica pri Komnu
+ 5.2.2013 Melbourne
IVANKA (JOHANNA) ŽAKELJ
r. ?
+ 25.2.2014 Geelong
MARGOT BARBA r. ZOBEL
r. 1946 Avstrija
+ 27.2.2014 Box Hill Hospital
JULIANA AMON r. GRUDEN
r. 29.9.1937 Dolnje Retnje pri Ribnici
+ 13.3.2014 Melbourne
DRAGO HILA
r. 1931 Slavonija, Hrvaška
+ 22.3.2014 Geelong
IVANKA KLEVA r. FILIPČIČ
r. 24.6.1926 Trst
+ 25.3.2014 Melbourne
IVAN KOSTEVC
r. 26.2.1941 Krško
+ 26.3.2014 Keilor Downs
SLAVKA KRUH
r. 6.4.1927 Ljubljana
+ 2.4.2014 Timboon
RUDI STRAH
r. 2.4.1940 Maribor
+ 5.4.2014 Melbourne
FRANC KRIŽMAN
r. 4.1.1934 Rapljevo na Dolenjskem
+ 7.4.2014 Melbourne
MAGDA BENC r. MALEČKAR
r. 27.5.1930 Šembije na Primorskem
+ 12.4.2014 Traralgon
MARIJA KRAŠEVEC r. MRŠNIK
r. 8.9.1936 Prem pri Ilirski Bistrici
+ 17. 4. 2014 Melbourne
ALBINA DEKLEVA r. DEKLEVA
r. 9.2.1939 Zajelšje
+ 20.4.2014 Footscray
ARMANDO LADIČ
r. 20.8.1942 Račice pri Ilirski Bistrici
+ 26.4.2014 Melbourne
MARIJA (MILENA) BARAT r. GRAMC
r. 27.11.1946 Hrastje pri Brežicah
+ 5.5.2014 Epping
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MARIJA MAGDALENA LIPOVEC r. VIDMAJER
r. 20.7.1933 Savinjska dolina
+ 17.5.2014 Broadmeadows
PAVLA UDOVIČ r. MEJAK
r. 23.6.1921 Hrenovice pri Postojni
+ 25.5.2014 Melbourne
JOHN IVAN ZUPAN
r. 29.10.1944 Breg pri Polzeli
+ 19.5.2014 Geelong
MARIJA HROVATIN
r. 25.6.1927 Nova vas na Krasu
+ 13.12.2014 Sunshine
ALBIN GEC
r.1.3.1929 Sela pri Sežani
+ 22.6.2014 Melbourne
JOŽE DOLINŠEK
r. 20.1.1935 Celje
+ 7.7.2014 Box Hill
ERMINIJO PAVLIČ
r. 12.6.1942 Bezovica pri Kopru
+ 10.7.2014 Geelong
MARTIN ČRTALIČ
r. 3.7.1945 Ostrog Šentjernej
+ 7.8.2014 Geelong
MARIJA BURLOVICH r. KRESEVIČ
r. 23.11.1921 Račice pri Podgradu
+ 25.8.2014 Balwyn
EMILIA (MILKA) ŠEREK r. KOŠIR
r. 16.9.1927 Gorenja vas pri Škofji Loki
+ 31.8.2014 Camberwell
STAN (STANKO) ZEMLJAK
r. 17.3.1922 Mokronog
+ 1.9.2014 Richmond
JAKOB (JACK) URBANČIČ
r. 27.6.1930 Kal pri Postojni
+ 23.9.2014 Mount Waverley
HERMAN SLUGA
r. 26.9.1939 Žirje, Povir pri Sežani
+ 6.10.2014 Heidelberg
ALOJZ DIETNER
r. 4.2.1948 Ljubljana
+ 21.2.2013 Melbourne
ANTON KRIŽMAN
r. 18.11.1935 Tatre
+ 6.10.2014 Clayton
ALOJZ ZALAR
r. 30.4.1943 Reštanj pri Senovem
+ 10.11.2014 Bacchus Marsh
EDDIE KOCJANČIČ
r. 6.7.1961 Footscray
+ 7.11.2014 Port Melbourne
ALOJZ BRNE
r. 1.11.1926 Podgraje pri Ilirski Bistrici
+ 19.11.2014 Melbourne
AGATA ŽUPANIĆ
r. 5.2.1920 Čakovec, Hrvaška
+ 20.11.2014 Kew

BRANKO BIŠČAN
r. 17.6.1932 Samobor, Hrvaška
+ 24.11.2014 Melbourne
PAULINA GRLJ r. ŠENKINC
r. 31.03.1934 Šembije
+ 25.11.2014 Moonee Ponds
IVANKA DEKLEVA r. KRISTAN
r. 6.6.1922 Trnje pri Pivki
+ 29.11.2014 Kew

WESTERN AUSTRALIA - WA
VLADIMIRO RACMAN
r. 12.9.1916
+ 12.3.1999 Perth
LJUDMILA RACMAN
r. 22.1.1919
+ 25.3.2011 Perth
ALICE KRISTANČIČ
r. 22.2.1926
+ 25.7.2013 Perth
DRAGICA RENKO
r. 2.12.1936
+ 13.8.2012 Perth
IVAN DODIČ
r. (star 90 let)
Pogreb 28.3.2014 Perth

POKOJNA IZ NEWCASTLA, NSW

ANTONIJA LEŠNIK je bila rojena 17. aprila 1923 v okolici
Maribora (blizu avstrijske meje). Umrla je 23. avgusta 2014
v krogu družine v Fisheman's Bay-u (okolica Nelson Bay).
Njen mož Fritz (Friderick), rojen v Avstriji, je umrl že precej let
nazaj. V družini se je rodilo šest otrok. Po prihodu v Avstralijo
je družina dolga leta živela v vinorodnem kraju Pokolbin, kjer
je Antonija delala v vinogradih danes zelo poznane vinske
tvrdke Lindemans Wines. Pozneje je sin Joe kupil svoj vinograd, imenovan Lesnik Wines, in mama se je preselila k
njemu, kjer je prijela za vsako delo, v poznih letih pa največ
v prostoru za pokušnjo in prodajo vina. Vedno je bila vesela,
če so se oglasili Slovenci, katerim je z veseljem postregla z
najboljšim vinom. Ko je pred nekaj leti sin vinograd prodal,
se je mama preselila k njemu. Pokopana je poleg moža na
katoliškem pokopališču v Cessnock-u.
AVGUST IVANČIČ je umrl v Newcastlu 4. julija 2014. Drugi
podatki niso znani.
Hvala Mariji Grosman za sporočilo.

SLOVENIJA - SLO
SLAVKO GODEC
r. 7.6.1931 Hotinja vas, Slivnica
+ 2.2.2014 Maribor
FRANK LUPŠA
r. 9.4.1966 Auburn, NSW
+ 12.6.2014 Radenci
p. SIMON (ALFONZ) RUPNIK kapucin
r. 28.10.1934 Žiri
+ 14.6.2014 Maribor – Sv. Jožef
LOJZE KOŠOROK
r. 23.5.1931 Lončarjev Dol, Sevnica
+ 15.6.2014 Murska Sobota
BOJANA PENKO r. URBANČIČ
r. 1927 Nadanje Selo pri Pivki
+ 6.2014 Nadanje Selo pri Pivki
p. JANEZ TRETJAK OFM
r. 21.8.1945 Dovže, Šentilj pod Turjakom
+ 27.7.2014 Radlje ob Dravi

GOSPOD, DAJ VSEM NAŠIM
RAJNIM VEČNI POKOJ
IN VEČNA LUČ NAJ JIM SVETI.
NAJ POČIVAJO V MIRU!
AMEN.

Kot človek, ki je tam doraščal mlad, je težko pozabiti na rojstni
dom, čeprav je še tako daleč v svetu. Slika mi je bila v knjigi,
ki se imenuje “Orgle na Slovenskem”. Obiskovala sem to
cerkev na Raki, bila tam pri sv. maši. V novembru mesecu
sem se udeležila svete maše vsako jutro, ker se je darovala
za verne duše. Vsako nedeljo je bila cerkev polna.
V mesecu novembru so bili grobovi še posebno okrašeni z
rožami. V današnjem času je vse drugače na pokopališčih,
kjer so grobovi urejeni. Človeško bitje je vedno v težavah in
potrebuje v duhu pomoči.
Ivanka Žabkar
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GENERALNI KONZULAT RS za NSW

OGLAS IN ISKANJA
Iščemo osebo ali par, ki bi za nekaj časa - po dogovoru,
prišla živet v lepo stanovanje v kraju Kuranda, blizu
mesta Cairns in namesto najemnine malo pomagala pri
oskrbi starejšega gospoda. Pišite na naslov:
Daniela Hliš,
26/405 Mooloolaba Rd., BUDERIM QLD 4556.
POIZVEDUJEMO
Naša družina živi v Ljubljani - župnija Kodeljevo. V tem
delu Ljubljane je naprodaj hiša, ki bi jo želeli kupiti za
hčerko, ki si ustvarja svojo družino. Vendar je težava v
tem, da so znani trije solastniki te hiše, medtem ko je
kot četrti solastnik vpisan Juvan Herman, ki je umrl že
leta 1991. Ta gospod je imel sina Juvan Georga (ki je
verjetno star okrog 80 let), ki naj bi živel v Melbournu in
sicer sta na razpolago dva naslova:
8 Jason St, Oakleigh South VIC 3167
6 Oak Grove, Malvern East VIC 3145
Na ta dva naslova je bila tudi že poslana pošta v zvezi z
zapuščinskim postopkom, ki teče na Okrajnem sodišču v
Piranu, vendar ni nobenega odgovora. Lahko da naslov
ni pravi, možno je tudi, da gospod ni več živ. Nihče od
sorodnikov ni imel nikoli nobenega kontakta z njim, zato
ne razpolagamo z nobenim nujnim podatkom o njem ali
o njegovih potomcih.
Zato vas prosim, če mi lahko svetujete, na koga se
lahko obrnemo v zvezi s tem. Morda je kakšen podatek
o gospodu Juvan Georgu tudi v kakšnih vaših knjigah
(krstni knjigi, poročni knjigi).
Zares vam bomo hvaležni za vsako vašo pomoč ali
nasvet.
V pričakovanju vašega odgovora vas pozdravljam,
Maja Rojko
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Poizvedba sorodnika: Iščemo stik s sorodnikom,
njegovimi potomci ali ostalimi, ki bi poznali Adolfa
Masona in bi nam lahko posredovali več informacij
o njem. Adolf Mason, rojen 31.1.1931, v Idriji, pod
imenom Aldo Majcen, je prišel v Avstralijo leta 1948. V
novi domovini je prevzel ime Adolf Mason. Udeležen naj
bi bil v vietnamski vojni, kasneje pa je bil civilni pilot. V
zadnjem pismu iz leta 1981 je zapisal, da vsak drugi dan
kot pilot leti v Singapur, stanoval pa je v Melbournu (St.
Albans). Vse, ki bi nam lahko posredovali informacije,
prosimo, da nas kontaktirate po e-pošti na
petric.nejc@gmail.com ali na naslov: Nejc Petrič,
Kolajbova 21A, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Za objavo v mesečniku se vam iskreno zahvaljujem.
Nejc Petrič, Ljubljana
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GLAS SLOVENIJE

Naročnina za Misli za leto 2015 je 50
avstralskih dolarjev, letalsko pošiljanje
v tujino je 100 avstralskih dolarjev.
Hvala tudi vsem, ki podpirate Misli z
darovi v Bernardov tiskovni sklad.
KONZULAT RS V SYDNEYU
Level 1, 4 Railway Parade
Burwood NSW 2134
g. Anthony Tomažin, častni konzul
T: (+) 61 2 9715 4701
F: (+) 61 2 9715 4801
M : (+) 61 (0) 419 215 255
E: slovenian.consulate.nsw@gmail.com
KONZULAT RS V MELBOURNU
6 Lachlan Court
Sunbury VIC 3429
g. Derry Maddison, častni konzul
T: (+) 61 3 9744 1845
M: (+) 61 (0) 408 332 753
M: (+) 61 (0) 414 488 330
F. (+) 61 3 9744 1845
E: slovenianconsulatvic@gmail.com

VELEPOSLANIŠTVO
REPUBLIKE
SLOVENIJE
Častni generalni
konzul: Alfred
Brežnik AM
VELEPOSLANIŠTVO
VOICE
OFParramatta
SLOVENIA«
78
Road 4827
Telefon:»THE
02 6243
4830
Fax:SLOVENIJE
02 6243
REPUBLIKE
PO BOX
191,
SYLVANIA
NSW
2224
Camperdown
NSW
2050
Telefon:
(+61) 02
6290
0000
e-mail:
VCA@gov.si
Tel.:
02
9522
9911
Fax:
02
9522
9922
Fax:
(+61)
02
6290
0619
www.gov.si/mzz/dkp/vca/eng/
Telefon:
02 9517vca@gov.si
1591 Fax: 02 9519 8889
e-mail:
STIČIŠČE

E-mail:
slovcon@emona.com.au
http://canberra.veleposlanistvo.si
Začasni
odpravnik
poslov:
dr. Zvone Žigon
AVSTRALSKIH
SLOVENCEV

PO BOX 188, COOGEE NSW 2034

Domača
stran na in
internetu:
Prva
odpravnica
poslov:
Embassy
ofsvetovalka
the Republic
of Slovenia
www.glasslovenije.com.au
mag.
Jana
Grilc
PO Box 284, Civic Square
CANBERRA ACT 260
Embassy of the Republic of Slovenia
26 Akame Circuit
O’ Malley ACT�2606
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Častni generalni������������������������������
konzul: Alfred Brežnik AM
78 Parramatta Road
Camperdown NSW 2050

���������������
��������������������
�����������������
���������������
VIKTORIJSKIM SLOVENCEM
NA USLUGO V ČASU ŽALOVANJA

Telefon: 02 9517 1591 Fax: 02 9519 8889
E-mail: slovcon@emona.com.au
PO BOX 188, COOGEE NSW 2034
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Funeral Advice Line

9500 0900
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www.tobinbrothers.com.au
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KONZULAT RS V ADELAIDI
19 Branwhite Street
Findon SA 5023
g. Adrian Vatovec, častni konzul
T: (+) 61 8 8268 4152
E: slovenian.consulate.sa@gmail-com

Are your dentures more comfortable in
a glass...? If so, for a free consultation
contact:
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Bi radi imeli umetno zobovje v kozarcu...?
Če ne, z zaupanjem pokličite za prvo
brezplačno posvetovanje.
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KONFIDENT Pty. Ltd.
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STAN
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STANKO KRNEL
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dental prosthetist
zobni tehnik
�����������������
specialising in dentures and mouthguards
specialist
391 Canterbury Road, Vermont VIC 3133
za umetno zobovje in zaščitne proteze
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VIKTORIJSKIM SLOVENCEM
PHONE: 9873 0888
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KONZULAT RS V BRISBANU
Pocket Books
8 Otranto Avenue
Caloundra QLD 4551
ga. Nevenka Golc – Clark,
častna konzulka
T: (+) 61 7 5438
misli1881
| maj - junij 2010
F: (+) 61 7 5491 1606
M: (+) 61 (0) 428 762 538
E: slovenian.consulate.qld@gmail.com
KONZULAT RS V NOVI ZELANDIJI
29E Kamara Road
Glen Eden, Auckland 0602
New Zealand
g. Robert Plešnik, častni konzul
M: (+) 64 (0) 21 907 195
M: (+) 61 (0) 439 276 876
E: plesnik@ihug.co.nz
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GENERALNI KONZULAT RS za NSW
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Are your dentures more comfortable in
a glass...? If so, for a free consultation
contact:

KONFIDENT Pty. Ltd.
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Bi radi imeli umetno zobovje v kozarcu...?
Če ne, z zaupanjem pokličite za prvo
brezplačno posvetovanje.
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STAN KRNEL

STANKO KRNEL
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zobni tehnik
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in dentures and mouthguards
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specialist
391 Canterbury Road, Vermont VIC 3133
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za umetno zobovje in zaščitne proteze
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ANTONY GIOVANNI GIORGIO BONNICI
je prejel sveti krst v Kew, 16.11.2014.

Že 25. leto smo na Slovenskem
društvu Planica v Springvale
obhajali sveto mašo za pokojne
člane in prijatelje društva,
26. oktobra 2014.
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Na SD Planica.

