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F O T O  V T I S I

Slovenski družinski dan - nasmeh mlade skupnosti v Bruslju

Otroci so med mašo zaigrali evangelij o Jezusu in otrocih.

Na svetu si, da greš za soncem - sklepna pesem na družinskem dnevu

 Brez glasbe ne gre.
Na svetu si, da sam si sonce in da s sveta 

odganjaš sence.

Starši so na družinskem dnevu delali v hišni kapeli SPC v Bruslju.
Predavatelja dr. Jože Ramovš  

in žena Ksenja Ramovš
 Najmlajši udeleženec slovenskega 

družinskega dneva v Bruslju

Lepo je biti v družbi angelov. Med sveto mašo na družinskem dnevu

Na koncu srečanja smo zaploskali 
vsem, ki so pomagali sooblikovati 

slovenski družinski dan. Jezus ljubi vse otroke.



maj 2019 Naša luč 3

Smrt nima več usodne 
dokončnosti
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SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA BERLIN
Kolonnenstr. 38, 10829 BERLIN 
M (*49) 175.2462 425 
župnik: Izidor Pečovnik 
e-naslov: info@skmberlin.si

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA ESSEN
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SLOVENSKA KAT. ŽUPNIJA FRANKFURT
Mathildenstr. 30 a, 60599 FRANKFURT
T (*49) 069. 6365 48, F 069. 6330 7632
www.skg-frankfurt.de
župnik: Martin Retelj
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T/F (*49) 0821. 979 13, M 0173.5937 313
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Neunkirchenweg 63 A, 89077 ULM
župnik: Roman Kutin (glej Augsburg)
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T (*49) 089. 2219 41, F 089. 2193 79016 
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mission.muenchen@erzbistum-muenchen.de
www.skm-muenchen.de
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SLOVENSKA KAT. SKUPNOST BEOGRAD
Župa sv. Cirila i Metoda
Požeška 35, 11030 BEOGRAD
T (+381) 11 30 56 120
MT (*381) 665 105 509
župnik: Lojze Letonja CM
e-naslov: lletonja@gmail.com

ŠVEDSKA

SLOVENSKA KAT. MISIJA GöTEBORG
Parkgatan 14, 411 38 GöTEBORG
T/F (*46) 70 827 8757
T (+46) (0)31 7115421, M (+46) (0)708 278757
www.slovenskamisija.se
župnik: Zvone Podvinski
e-naslov: zvone@kristuskonungen.se;
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SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA ZüRICH
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župnik: mag. David Taljat
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Naša luč prihaja med bralce sredi radostnega vzdušja velikonočne 
dobe. Mislim na vernike, ki praznujejo Jezusovo zmago nad smrtjo. 
Ob vstajenju se vernik vzradosti nove svobode, rešen je hudobije 

greha. Teža nemirne vesti se razgubi kot jutranja meglica v sončnih žarkih. Veselje duhovne odre-
šenosti sprosti in poživi tudi telo, da starec poskoči kot majhen otrok. 

Ne praznujemo zato, da bi jedli in pili velikonočne jedi in pijače. Pirhi in šunka nadlegujejo do-
brot polno telesno težo. In ta se preseli v lenobnost in zasičenost. Sled odrešenosti se razgubi v 
običajnem, vsakdanjem. Obnemore na kamnitem terenu, pogaženo na cesti in zadušeno med 
trnjem našega vsakdana. 

Za te ljudi se ni zgodilo nič novega ne takrat ne danes. 
Velika noč pa je nekaj novega, presenetljivega. Zagledani smo v Jezusa, ki je premagal smrt. To 

je novost brez primere. Smrt je v grobu premagana. Vstal je ta, ki je prišel med nas smrtnike od 
Boga, nesmrtnik Jezus Kristus. Njegovo ime je za vselej zapisano v zgodovino človeškega rodu, v 
življenje slehernega človeka. Od prve velike noči naprej je naš svet drugačen. Smrt nima več tiste 
usodne dokončnosti, kjer se vse konča na temnem kraju razpadanja. Jezus je to dokončnost smr-
ti prekrižal, uveljavil je moč živega Boga nad vsem umrljivim. Poklonil je človeku spravo za greh, 
odvzel je prekletstvo greha in ga uničil. 

Od tedaj naprej ima vera v Jezusa Kristusa usodnostni pomen. Nevera je hudobija, ki vrže člo-
veka v staro zavezo: zvestoba postavi. Izpolnitev postave je bila še za Izrael, ki jo je vzel resno, 
pretežka. Kako ne bi bila povsem neučinkovita danes za človeka, ki jemlje vse zakone in postave 
relativno in le sebe absolutno. Zagledan vase ne more opaziti žrtve drugega. Zato ne sprejema 
daru, ki mu nudi pomiritev v spravi, doseženi na nekem hribu, ki se je dvigal gol kot lobanja za 
obzidjem Jeruzalema. 

Tam je na križu umrl obsojenec, ki ni storil krivice nikomur. Nasprotno, v družbo Božjih prijate-
ljev je povabil poleg Izraela še vse druge, tujce, dobre in sovražnike. Ustanovil je med ljudmi brat-
stvo in po spravi in posinovljenju naredil vse ljudi vredne za vstop v Božje kraljestvo. 

Kristjani to novost živimo z navdušenjem in delimo veselje z vsemi. 
Janez Pucelj
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P O g O V O R

Bodimo ponosni, da izhajamo iz raja pod Triglavom
Pogovor z Ivanko Koletnik

cem, leta 1962. Spoznala sva se 1959. leta. Takrat 
je končal študij na glasbeni akademiji na Dunaju – 
smer pozavna. Tudi njegov oče Adolf Koletnik je bil 
glasbenik, tubist v mariborski operi. Bil je iz številne 
družine (19 rojenih otrok, trije so umrli) in so ga z de-
vetimi leti poslali v Vršec v glasbeno šolo, smer po-
zavna – tako so bila ena usta manj za preživetje. Kot 
pripoveduje, se je takrat sramoval velike škatle, ki je 
potrebna za prenos inštrumenta. Moral jo je nositi iz 
Radvanja pod Pohorjem, preko njiv v Maribor; saj ta-
krat ni bilo takšnih povezav, kot so danes. Brat Zvon-
ko je Adija poznal iz gimnazije in ga prosil za uslugo, 
da mu z Dunaja nekaj prinese. Adi je to z veseljem 
naredil in tako sva se spoznala. Z njegovo sestro sva 
prepevali v cerkvenem zboru cerkve sv. Rešnjega te-
lesa, kjer sva se z Adijem kasneje tudi poročila. Tako 
se je razvila ljubezen, ki, hvala Bogu, traja že 56 let. 

> Kako sta začenjala skupno pot?
Po poroki 1962. leta je moj mož raziskoval v Ma-

riboru, Ljubljani in Beogradu, kje bi bilo za bodočo 
družino najbolj prijetno. V Beogradu sva bila naj-
prej, misleč, da bo glavno mesto Jugoslavije najbolj 
primerno za to, kar je spoznal na Dunaju, ter da bo 
v Belem mestu tudi najboljši orkester. Žal je bila 
kultura v Jugoslaviji na nezavidljivi ravni, pa tudi za 
stanovanje ni bilo izgleda. Še vedno pa imava v Be-
ogradu čudovite prijatelje, ki sva jih takrat spoznala. 
Vrnila sva se v Maribor. Jaz sem sprejela poslovod-
sko mesto v trgovini z optiko in foto materialom, pri 
firmi, kjer sem se izučila, moj mož pa delo v operi, 
na radiu in v šoli. Začeli smo graditi družinsko hišo 
na parceli moževih staršev, kjer je že stala manjša 
hiša. To smo dozidali in nadgradili z moževo sestro 
Sonjo. Tu je prostora za tri družine in tako je nastal 
najin prvi dom. Leta 1965 se je družina povečala, 
dobila sva hčerkico Aleksandro – Sašo in leta 1971 
še sina Filipa Andreja. Hvala Bogu zanje. Družina je 
bila kompletna, oba zaposlena – od jutra do večera 
v službah, a se gmotno to ni veliko poznalo. 

> Kakšne spomine imate na začetke na tujem? 
Mož se je vedno ukvarjal z mislijo, da bi odšli v 

tujino. Leta 1969 je od njegovega profesorja z Du-
naja prišlo sporočilo, da je v operi v Gradcu razpis 
za avdicijo za prvega pozavnista. Mož se je takoj 
prijavil, bil povabljen na avdicijo in bil sprejet. Na 
tem delovnem mestu je ostal do upokojitve – 30 

let. Bili smo presrečni, a vsa družina ni šla v Avstri-
jo takoj. Kar nekaj časa se je soprog vozil z vlakom 
v Gradec (meja – carina – kontrole) ali ostajal v 
stanovanju, ki nam je bilo takoj na razpolago. 

> Kaj pa otroci?
Ko je hči končala 3. razred osnovne šole v Mari-

boru, smo se kot družina preselili v Avstrijo. Otroka 
sta morala zamenjati slovenščino za nemščino – šlo 
je! Za hčer je bil začetek v 4. razredu težak, a je bila 
neverjetno pridna in vztrajna (to so kozorogi). Bila 
je vedno »Vorzugschulerin«. Pozneje se je odločila 
za študij medicine. Kot očesna zdravnica si je vedno 
želela svojo ordinacijo. Sedaj jo ima na Dunaju že se-
dem let. Sin Filip je pričel z učenjem nemščine v vrtcu 
in je smel sedeti pri vzgojiteljici, imenovali so jo »Tan-
te«. Tako se je počutil varnejše. Stanovali smo v bloku 
opere, kjer so bili pevci, igralci, baletniki in glasbe-
niki. Prijetno je bilo zjutraj v kopalnici slišati kakšno 
arijo. Bilo je tudi dovolj otrok za druženje (iz Španije, 
Nemčije, Avstrije ...). Hči in sin imata še danes stike z 
veliko večino. Sin Filip je obiskoval privatno osnovno 
šolo, kjer je bilo tudi varstvo, nato gimnazijo, na ka-
teri je uspešno maturiral, potem študiral. Tudi Filip se 
je, tako kot oče, spoznal s pozavno, hči Saša pa z violi-
no. Filip se je kasneje vrnil v Slovenijo in živi v Kranju. 

Za tokratni pogovor smo k besedi povabili Ivanko 
Koletnik, nekoč našo dopisnico iz Gradca, danes 
pa iz Pulja. Življenjska pot je njo in njeno druži-

no vodila od Beograda do Gradca. Leta po upokojitvi 
najraje preživlja v Pulju, kjerkoli pa je, se z vsem srcem in 
mnogimi darovi vključuje v kulturno življenje.

> Iz kakšne družine in od kod izhajate? 
Izhajam iz številne družine očeta Slovenca Jane-

za Weilgunyja, rojenega 1901, in mame Hrvatice 
Fani Mikša, rojene leta 1904. Za preživetje in po-
moč družinam sta mladenič Janez (19 let) iz Irja pri 
Rogaški Slatini in mladenka Fani iz Zaloga – Hum 
na Sotli – sezonsko delala v Rogaški Slatini v hotelu 
Pošta. Tam se je med njima zaiskrilo. Bodoči oče Ja-
nez je bil po redni vojaščini 10 let vezan in ni smel 
pomisliti na poroko, mama Fani, takrat stara 16 let, 
je bila pripravljena počakati. Tako je Janez, najsta-
rejši sin, prihajal k svoji družini Weilguny in zaro-
čenki Faniki Mikša v uniformi stare jugoslovanske 
vojske na dopust, in to vse do leta 1931, ko sta se 
srečno poročila v cerkvi svetega Križa v Rogaški Sla-
tini. Že leta 1932 sta odšla s trebuhom za kruhom v 
Srbijo in istega leta se je v Beogradu rodil sin Zvon-
ko, po petih letih v Kragujevcu hčerka Marjana in 
decembra 1940 še hčerka Ivanka. Družina s tremi 
otroki je pričakala drugo svetovno vojno v Kragu-
jevcu. Zaradi vojnih razmer je oče Janez z družino 
želel v Slovenijo. Na posestvu Dobravca 46 pri Ro-
gaški Slatini je živel očetov stric Karl, ki je zbolel za 
TBC. Tako smo jeseni 1942 prispeli na posestvo. 

> Kakšni so vaši spomini na mladost? 
Spomini na mojo mladost segajo že k stricu Karlu, 

kateremu sem pomagala pasti živino. Spominjam 
se ga, kako je v košu nosil steljo enajstglavi živini. 
Smela sem se obesiti na koš (nisem še imela treh 
let) in me je nosil s steljo vred – to je bilo zelo zabav-
no. Posestvo je bilo veliko: enonadstropna hiša, zra-
ven studenec in na drugi strani stranišče na štrbunk. 
Spominjam se, da je ležalo orodje (vile, grablje, mo-
tike ...) vsepovsod. Mene je to motilo in ker ga nisem 
mogla nositi, sem ga zvlekla na eno mesto. Brat 
Zvonko (pozneje optik) in sestra Marjana (gradbeni 
tehnik) sta morala na posestvu dosti pomagati, saj 
je bilo tudi takrat pomanjkanje delovne sile. 

> Kje ste obiskovali šolo? 
Osnovno šolo in nižjo gimnazijo sem obiskovala 

v Rogaški Slatini, optično šolo pa v Celju. Posestvo 
je bilo od šole oddaljeno okoli sedem kilometrov – 
dobro se spominjam zime in visokega snega, ko je 
moral oče pred nama s sestro odstranjevati sneg, da 
sva prišli skozi gozd do šole. Brat Zvonko je bil v op-
tiki v Mariboru prvi vajenec po drugi svetovni vojni. 
Med počitnicami sem ga smela obiskati in tako sem 
se odločila, da bom tudi jaz optik. Želja se mi je iz-
polnila in 1. novembra 1959 sem v Ljubljani z odliko 
zagovarjala svoj poklic. Praktično sem se usposa-
bljala v optiki v Mariboru (pozneje ABA Maribor). 

> Pot vas je zanesla v tujino, ste bili takrat poro-
čeni? 
Seveda sem bila. Poročali smo se po vrsti: brat 

Zvonko leta 1960 (s Slovenko Bredo iz Beograda), 
sestra Marjana leto kasneje (s Slovencem Jožetom) 
in jaz z mojim Adolfom Koletnikom, tudi Sloven-

Ivanka Koletnik. Foto: Hassan Abdelghani

  Rafaelova družba

Novoletni koncert na Dunaju (v ozadju
Musikverein, dvorana glasbenega druženja) Pri vzponih pride tudi popotna palica prav.
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Vsi trije smo kljub prigovarjanju ostali slovenski drža-
vljani, razen hčere, ki kot slovenska državljanka ne bi 
dobila po študiju medicine specializacije.

> Kaj je bilo najtežje? 
O tegobah izseljenstva je težko govoriti. Gredo vse 

do malenkosti, ko se je denimo treba navaditi na ce-
ne na tržnici (kjer še sedaj kupujem), ki so veljale za 
četrt kilograma – seveda se mi je zdelo vse zelo po-
ceni, a na koncu mi je bilo vse jasno, ko sem prejela 
račun. Še sedaj je tako, sicer pa so Avstrijci bili vedno 
zelo varčni. V začetku me je presenetilo, ko me je 
nekdo povabil na kavo, potem pa sva plačala vsak 
svojo, a smo se tudi na to privadili.

> Se vam zdi, da se današnji mladi lažje izse-
ljujejo? 
Mislim, da jim je lažje. Ravno pred kratkim (pri 

operaciji in pri rehabilitaciji) sem imela v Gradcu 
občutek, kot da sem doma (smo avstrijski zavaro-
vanci), saj je 80 odstotkov zaposlenih Slovencev. 
Kar nekaj se jih vozi iz Maribora, Slovenske Bistrice, 
Lendave itd. Vsekakor jim je lažje, ni meja, ni pre-
gledov, ni carine. Vse ostalo je odvisno od sreče, 
upornosti vsakega posameznika. Mislim, da so na 
dobri poti in tudi cenjeni. Le škoda je, da država 
dovoli, da jo zapuščajo izobraženi ljudje. 

> Ko smo se srečali na lanski prireditvi Dobrodošli 
doma, ki jo prireja Urad za Slovence v zamejstvu 
in po svetu, ste omenili, da imate tri domove. 
Tako je! Prvi dom je Maribor, 30 let v Gradcu je 

drugi dom in odkar sva v pokoju, je Istra – tretji 
dom. Ko sva v Gradcu, stanujeva v majhnem sta-
novanju pri družini Kunstek. Gospod Stanko Kun-
stek je tudi slovenskega rodu iz Rogaške Slatine in 
je 18 let uspešno vodil slovensko skupnost pri Ma-
riji Pomagaj. Vsako nedeljo je pri slovenski maši in 
še vedno prepeva v cerkvenem zboru.

> S čim ste se ukvarjali v poklicnem življenju? 
V nižji gimnaziji me je profesor Kolar vprašal, kakor 

tudi vse ostale učence: »Kaj boš pa ti, Ivanka?« Rekla 
sem, da optik. Malo se je čudil, saj to takrat ni bil žen-
ski poklic. In je rekel: »Mi boš pa naredila očala.« In 
res sem mu jih. Mislim, da je to moje življenjsko po-
slanstvo in čudovitih let, ki sem jih preživela med te-
mi lesketajočimi se stekelci, ne bi z ničimer zamenja-
la. Mogoče mi je postalo to všeč še pred počitnicami, 
ki sem jih preživela kot 15-letna deklica v mariborski 
optiki, kjer je bil tudi brat. Morda pa je vplivala tudi 
izkušnja, ko je mama pri 46 letih menila, da je v meni, 
pa smo 1950. leta dobili zlato sestrico Marjetko. Bila 
je mongoloidna in slepa. Tudi po operaciji na očeh 
ni bilo bolje in očal ni hotela nositi. Smo pa tudi v 
sorodu z nešteto optiki in očesnimi zdravniki (More-
la v Novem mestu in Ljubljani, optik Zajc v Ljubljani 
– nečak in nečakinja). Tudi sin Filip je optik ter kot že 
omenjeno, hči Aleksandra očesna zdravnica. Skratka, 
v naši družini se vse že dolga leta vrti okoli oči. 

> Iz svojega poklicnega življenja se lahko po-
hvalite s posebnim dosežkom …
Ob razpadu Jugoslavije sem bila zaposlena v Av-

striji pri firmi Uniopt (tukaj sem dočakala tudi upo-
kojitev). Sodelovali smo tudi s podjetjem Carl Zeiss; 
tako sem z vprašanjem, kje bomo Slovenci kupovali 
C. Zeissova stekla, nagovorila šefa na Dunaju dr. Hof-
ferta. Rekel je: »Kaj bi ti rada s to majhno Slovenijo, 
dva milijona vas je – kot Dunaj ste?« Zelo sem se 
razjezila in rekla: »Wir sind klein, aber fein!« Imamo 

čudovite hribe, doline, jezera, morje in še kaj … 
Pripeljala sem firmo C. Zeiss v Slovenijo, v Maribor. 
Začetek ni bil lahek, saj sem delala štiri ure v Gradcu, 
ostalo je bila popoldanska obrt v Mariboru. S prosto-
ri v najinem stanovanju in pridnimi rokami svakinje, 
svaka in nečakinje ter moje pomoči iz Gradca smo 
naredili nemogoče. V desetih letih sem se nešteto-
krat ponoči vračala utrujena iz Maribora v Gradec. 
Soprog je prišel takrat z operne predstave, lahko 
sva izmenjala par besed, naredila načrt za naslednji 
dan – otroci, šola in ugotovila sva, da tako ne bo šlo 
več dolgo. Tako sem leta 1998 vodenje firme C. Zeiss 
Slovenija predala sinu Filipu. Dobro vpeljana firma 
je še vedno napredovala. Prostori v Mariboru so bili 
premajhni in preselili so se v Ljubljano. Po trinajstih 
letih vodenja in dosti službene odsotnosti po Evropi 
je sin dal odpoved in zajadral v povsem druge vode 
– proizvodnjo naravnih vin ATIMO. 

> Kar nekaj časa ste dopisnica za Našo luč, zače-
li ste v Gradcu. 
Tako je, pričela sem v Gradcu na pobudo minori-

ta patra Martina Vidoviča. Slovenski minoriti so vo-
dili cerkev in samostan Marije Pomagaj 28 let. Sre-
čali smo se v prostorih samostana Marija Pomagaj, 
kjer je bilo božičevanje avstrijsko-slovenskega pri-
jateljstva. Oba s soprogom sva se ga udeležila. Sre-
čala sva patra Martina, ki ga je moj soprog poznal. 
P. Martin nama je povedal, da je vsako nedeljo ob 
9. uri v Zakladni kapeli slovenska maša. Mi smo ho-
dili v cerkev in spadali v Graben Kirche. Seveda sva 
se takoj pridružila Slovencem. Takrat sva tudi spo-
znala patra Janeza in mag. patra Jožeta Lampreta, 
ki je še vedno na voljo Slovencem v Gradcu. Vsako 
soboto prihaja iz Olimja in ima sveto mašo, po maši 
se dobimo in okrepčamo s čajem, kavo in dobro-
tami, ki jih pripravijo pridne roke v Kolbejevi kleti. 

> Kako to, da ste se preselili v Pulj in tudi v Pu-
lju nadaljujete svoje poslanstvo dopisnice, za 
kar smo vam hvaležni? 
Kmalu po tem, ko je bila družina v Avstriji, smo 

pričeli z iskanjem zemlje za gradnjo v Gradcu, ko 
je moj Adi rekel: »Veš kaj, po par letih, ko bodo 
otroci odšli, se bova lovila po prazni hiši. Poglej-
mo raje na morje.« Rečeno, storjeno! Pričeli smo z 
rastočimi otroki v veliki prikolici na kupljeni zemlji 
40 m od morja. Vsi smo se 15 let počutili čudovi-
to, a ko so nam pričeli vlamljati, smo razmišljali o 
zidavi in leta 1988 zgradili hišo. Vedno bolj smo se 
vezali na Istro – Pulj in hišo v Istri. Tako je nastal 
najin tretji dom. Zelo rada greva v Maribor in Gra-
dec, povsod imava prijatelje in sorodnike, a kot 
vsi upokojenci imamo vedno zanje premalo časa. 

> Kako močna je slovenska skupnost v Pulju? 
Po popisu iz leta 2011 je Slovencev v Pulju 549, kar 

malo čez en procent v skupnem številu prebivalcev. 
V našem Društvu je do sedaj evidentirano čez 600 
oseb, ki so k društvu pristopili. Društvo je bilo usta-
novljeno leta 2001, ko je bilo v Pulju deklariranih 731 
Slovencev. Nekaj se jih je med tem časom verjetno 
odselilo, določeno število umrlo. V članstvu društva 
so tudi someščani, ki nimajo slovenskega porekla. 
Slovensko kulturno društvo »Istra« je prvo slovensko 
društvo v Istri, ustanovljeno po razpadu prejšnje dr-
žave. Kasneje so se Slovenci organizirali v društva še 
v petih krajih Istre, v Poreču, Labinu, Buzetu, Lovranu 
in Umagu. Povezali smo se v Koordinacijo slovenskih 
društev v Istri in v okviru le-te tesno sodelujemo, ta-
ko da imamo tudi skupne kulturne programe.

> Vaše društvo je zelo dejavno …
Naše društvo je glede aktivnosti v Istri najmočnej-

še. Imamo okoli 80 aktivnih članov v sekcijah: v zbo-
ru, slikarski delavnici, kreativni delavnici, v delavnici 
za zdravo življenje, pri pouku slovenščine. Kakih 40 
članov se redno udeležuje prireditev in manifestacij. 

V Društvu kvartalno izhaja glasilo Mavrica, v kate-
rem se objavljajo prispevki o dogajanjih.

Slovenija v presežkih
Med občasnimi aktivnostmi je tudi založništvo. 

Tiskali smo dve pesniški zbirki naših članic, mono-
grafijo akademskega slikarja in našega člana Martina 
Bizjaka ter njegovo knjigo Tri uveljavljena Slovenca v 
Pulju, monografijo Društva ob deseti obletnici usta-
novitve. Najvažnejši dogodki so proslava slovenske-
ga kulturnega praznika in dnevi slovenske kulture v 
Istri, obe v sodelovanju z ostalimi društvi iz Istre, ude-
ležujemo se manifestacije Petje ob adventnem ven-
cu na mestnem trgu (ki se je začela na našo pobudo 
oziroma po ideji naše predsednice pred tremi leti).

> Imate z ostalimi društvi na Hrvaškem pogo-
ste stike? 
Z ostalimi slovenskimi društvi v Istri imamo zelo 

dobre in pogoste stike. Zaradi manjših stroškov or-
ganiziramo skupne proslave. Prav tako imamo dobre 
stike s slovenskimi društvi po celi Hrvaški: Split, Reka 
... Tudi dneve slovenske kulture praznujemo sku-
paj in tako tudi denarno prihranimo.

> Kaj vas spravi v dobro voljo? 
V dobro voljo me spravijo vnuki, družba in petje. 

> Katere preizkušnje v svojem življenju bi izpo-
stavili? 
Mnoge. Ko sva zapustila moževe in moje starše ter 

svojce, sva bila čustveno razdvojena, oropana neče-
sa lepega. Gradec ni daleč, a za lastno družino je bilo 
treba narediti v tujini čim prijetnejše okolje. Vračamo 
se vedno z bogatimi izkušnjami, a nikoli razočarani 
nad odločitvijo. Preživljamo dopuste, praznike, oble-
tnice, rojstne dneve skupaj s prelepimi spomini. Hva-
la Bogu, smo še vsi – brat, sestra in moževa sestra s 
partnerji. To nama ogromno pomeni.

> Kako dolgo že pojete v mešanem pevskem 
zboru v Pulju? 
Čas teče neverjetno hitro. Pri mešenem pevskem 

zboru Encijan pojem 13 let. Ko sem pristala na več-

Z možem ob cvetoči mimozi
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kratno prigovarjanje takratne tajnice Jasmine Ilić 
Draković, nas je bilo le 13. Mislila sem si, le kaj bo iz 
tega nastalo. Naša umetniška voditeljica prof. Paola 
Stermotić je bila vztrajna, neumorna. Vedela je, kaj 
lahko izvleče iz nas. Prvi nastopi so bili v društvu: 
Prešernov dan, slikarske razstave itd. Zbor se je večal, 
sedaj nas je 35 in slišali so nas tudi zunaj meja Hrva-
ške. Tako so sledila tudi povabila v tujino.

> Z zborom tudi dosti potujete in koncertirate na 
tujem? 
Res je, dosti potujemo. Posebno v letih 2017 

in 2018 je bilo naporno. Bili smo v Novem Sadu, 
Beogradu, Banjaluki, Avstriji, na severu Francije v 
Aumetzu. Težko je reči, kje je bilo najlepše. Povsod 
smo bili čudovito sprejeti. V Franciji smo ugotovili, 
da dostikrat besede niso potrebne, ampak je do-
volj pesem. Zopet smo spoznali, da je potrebno 
ohraniti slovensko samozavest, ponos in ljubezen 

R a F a E l O V a  D R u Ž B a  Tina REMŠKAR

Tone Kralj – bojevnik s čopičem
Predavanje Verene Koršič Zorn na višarskih dnevih (22. - 24. 2.)

Noč je minila, kot bi trenil in prebudili smo 
se v sobotno jutro. S soncem obsijane Sve-
te Višarje, odete v snežno idilo, so nam 

ponudile svoje naravne danosti v vsej svoji lepo-
ti, tako da smo lahko v polnosti uživali v različnih 
zimskih aktivnostih. Popoldne smo se zbrali v pri-
ljubljeni slovenski božjepotni Marijini cerkvi, kjer 
nam je gospa Verena Koršič Zorn, umetnostna 
zgodovinarka, podrobno predstavila prelepe po-
slikave enega izmed pionirjev slovenskega ekspre-
sionizma in nove stvarnosti Toneta Kralja, ki so iz-
razito pripovedne. V vseh upodobitvah od Marije, 
zavetnice s plaščem, Oznanjenja, Bega v Egipt do 
Marije pod križem, 12-letnega Jezusa v templju, 
Marijinega kronanja in v vseh ostalih je mogo-
če opaziti Kraljevo secesijsko eleganco, mehko-
bo linij, uporabo toplih barv in ekspresionistično 
spreminjanje oblik teles. Gospa Verena nam je 
pokazala, kako mojstrsko je znal Tone Kralj izrabiti 
prostor. Poudarila je, da je Kralj s svojo stilno pre-
poznavno likovno govorico vlival vero Primorcem, 
ki so bili v primežu fašizma, in jim je želel sporočiti, 
naj vztrajajo v upanju na pravično rešitev – tako je 
navdihoval in (si upam trditi) še danes navdihuje 

s svojo neposrednostjo 
in optimizmom. Ključar 
cerkve nam je brez pri-
govarjanja v italijanšči-
ni zapel krajšo hvalni-
co Mariji. V spomin na 
»zimske višarske dneve 
mladih« smo se pred 
svetiščem fotografirali 
in se nato odpravili v 
Ehrlichov dom, kjer nas je že čakalo slastno ko-
silo, ki ga je pripravila ekipa Rafaelove družbe v 
sodelovanju parih udeležencev. Po obedovanju 
in druženju nam je gospa Verena skupaj s sopro-
gom gospodom Brankom, ki je skrbel za slikovno 
gradivo, predstavila še druge umetnine slikarja 
Toneta Kralja, naj omenim le nekatere: iz Katinare, 
Pevma, Trebč, Peska in Štandreža. Še posebej se mi 
je zdela zanimiva upodobitev dogodka v pevmski 
cerkvi, ko sv. Anton Padovanski pridiga ribam, že 
zaradi motiva samega. Legenda pravi, da se ob ne-
kem svetnikovem obisku ljudje niso hoteli zadržati 
in poslušati Božjih naukov, zato se je svetnik uma-
knil na morsko obalo in začel pridigati ribam, ko so 

do domovine, saj smo dejansko njeni ambasador-
ji. Bili smo tudi na srečanju Dobrodošli doma, kjer 
smo že četrtič peli tudi pri maši za zdomce, tokrat 
v Brežicah. Ponosni smo na kolege hrvaškega rodu, 
ki pomagajo s petjem in slovensko pesmijo oboga-
titi našo kulturo.

> Omenili ste, da ste Slovenci v zboru v manjšini in 
tudi zborovodkinja je Hrvatica?
Dejansko je tako. Zborovodkinja Paola Stermotić, 

ki nas je vodila 13 let in pripeljala do velikih uspehov 
doma in prepoznavnosti v tujini, je tudi hrvaškega 
rodu. Sedaj imamo novo zborovodkinjo mlado Ino 
Cerovečki, ki je tudi hrvaškega rodu. Vsa ta leta smo 
širili slovensko pesem in kulturo, enako se trudimo 
še naprej. Verjamem, da nam bo uspelo. Naša Ina je 
pričela z delom jeseni 2018. Skupaj z nami je opravila 
odličen nastop v adventu in božični koncert v Pulju v 
cerkvi sv. Frančiška.

> V toliko različnih državah ste živeli, vedno ste 
bili povezani tudi s slovenskimi skupnostmi. 
Kaj bi položili na srce bralcem Naše luči?
Veliko let sem bila od doma in še vedno sem, 

toda druženje v slovenskih društvih in Božja be-
seda v slovenskem jeziku pri nedeljskih mašah 
v Mariboru ali Gradcu mi daje občutek, da sem 
vedno doma. Zato bi bralcem Naše luči, katero 
berejo rojaki slovenskih katoliških misij kakor tu-
di slovenskih društev po svetu, položila na srce: 
ostanimo zvesti rodnim koreninam in negujmo še 
naprej doto, ki smo jo prejeli na pot od naših dra-
gih staršev. To je materni jezik, vera, medsebojno 
spoštovanje in pridne roke. Ohranjajmo sloven-
stvo, kjerkoli smo razkropljeni po svetu, ne glede 
na to, kako majhen narod smo. 

Bodimo ponosni, da izhajamo iz raja pod Tri-
glavom!

Klaudija Velimirović je predstavila zbor Encijan na festivalu v Aumetzu. Navdušeni nad prijetnim izletom na grad Sierck v Franciji

pomolile glave iz vode in pazljivo sledile njegovim 
besedam. Izjemna se mi zdi tudi mistična upodo-
bitev Svete Trojice v družbi angelov v apsidi cerkvi-
ce v kraju Pesek zaradi bizantinskega pridiha. Ne 
morem mimo slike »Rapallo«, za katero gospa Ve-
rena pravi, da je na njej čutiti Kraljev boj za pravič-
nost med narodi s čopičem v roki. Slika simbolizira 
najtežje obdobje primorskih in istrskih Slovencev, 
ko je fašistična Italija hotela izbrisati večnacionalni 
značaj Julijske krajine. Po trpeče razpeti ženi, ki je 
odeta v slovenske narodne barve in je simbol slo-
venskega naroda, sega rimska volkulja, ki simbo-
lizira Italijo, in Mussolini, ki se zažira v nogo žene. 
Usoda vzhodne strani Jadrana je bila zapečatena 

Pod vodstvom umetnostne zgodovinarke Verene Koršič Zorn Kraljeve slike drugače zažarijo.

  Rafaelova družba
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s podpisom pogodbe med Italijo in Jugoslavijo v 
mestu Rapallo, kot je izpisano na maskah z ozna-
kami držav, ki so na mirovni konferenci odločile o 

usodi Primorcev in Istranov. Gospa Verena Koršič 
Zorn nam je res izčrpno predstavila izjemna Kra-
ljeva dela, ki plemenitijo prostor, v katerem se že 

stoletja srečujemo s sosedi in so nam lahko spod-
buda za medsebojno spoznavanje, spoštovanje in 
vzajemni kulturni dialog.

Koristna in potrebna popotna palica
124. pastoralna konferenca v Celju

»Vstani in jej, sicer bo zate pot na Božjo 
goro Horeb predolga«, je angel rekel 
izmučenemu preroku Eliju. Vstal je, je-

del in nadaljeval svojo romarsko pot. Podobno se 
dogaja na naših spomladanskih in jesenskih kon-
ferencah. Duhovno se okrepimo, drug drugega 
spodbudimo in si naberemo novih in svežih moči 
za naše pastoralno delo v Evropi.

Od ponedeljka, 25. marca, do petka, 29. marca 
2019, smo se v Domu sv. Jožefa v Celju zbrali slo-
venski izseljenski duhovniki, diakoni in pastoralni 
sodelavci na pomladanski pastoralni konferenci. 
Pri celotnem programu je bil navzoč tudi narodni 
ravnatelj, škof msgr. dr. Peter Štumpf. 

V torek, 26. marca, je v skupnost prišel ljubljan-
ski nadškof, msgr. Stanislav Zore. Zjutraj je vodil 
somaševanje s hvalnicami. V dopoldanskem pre-
davanju je podal poročilo o vatikanskem vrhu o 
zlorabi otrok in mladostnikov, ki se ga je udeležil 
od 21. do 24. februarja. Papež Frančišek je vse 
predstavnike narodnih škofovskih konferenc na-
govoril štirikrat. Tematsko so bile na sporedu te-
me: odgovornost, potreba po polaganju čistih ra-
čunov, transparentnost, odnos škofov do medijev. 
Napovedana sta bila papeževa spodbuda »motu 

proprio« na to temo in priročnik »vade mecum«, 
ki bo povzel vsebino vatikanskega vrha.

V torek popoldne je po večernicah prišel pre-
davat David Kraner, novi predstavnik za tisk pri 
Slovenski škofovski konferenci. Tema predavanja 
je bila Cerkev in javnost. Po obeh, dopoldanskem 
in popoldanskem predavanju se je razvila živah-
na debata.

V sredo, 27. marca, je jutranje somaševanje vo-
dil škof msgr. dr. Peter Štumpf. V dopoldanskem 
delu programa so sledila poročila iz naših župnij 
širom Evrope, od Švedske, Anglije, Francije, Bene-
luksa, Nemčije in Beograda. Pred kosilom so sledi-
le še volitve novega odbora Zveze. Za predsedni-
ka je bil ponovno izvoljen msgr. Janez Pucelj, za 
tajnika David Taljat in za blagajnika Martin Retelj. 
V nadzorni odbor sta bila izvoljena Aleš Kalamar 
in pater Jože Lampret. Po kosilu je sledilo prosto 
popoldne, ki ga je večina udeležencev konference 
preživela v Loki pri Laškem, kjer smo obiskali žu-
pnijsko cerkev svete Helene in obeležje, ki je po-
svečeno Primožu Trubarju, ki je v Loki in Laškem 
začel z duhovniškim poslanstvom še kot katoliški 
duhovnik. Nato smo šli s tamkajšnjim župnikom 
Janezom Furmanom na grob nedavno umrlega 

tržaškega pisatelja, profesorja Alojza Rebule, ki je 
pokopan na loškem pokopališču. 

V četrtek, 28. marca, je jutranje somaševanje 
s hvalnicami vodil administrator celjske škofije, 
dekan Rok Metličar iz Laškega. Na kratko nam je 
v dopoldanskem delu programa spregovoril o ru-
dniškem rovu svete Barbare, o Hudi jami, ki so ga 
onečastili s povojnimi poboji in o molitvi za spra-
vo. Le preko molitve prihaja do sprave. Sledila so 
še poročila iz naših župnij. V popoldanskem delu 
programa je beseda tekla o osebnih spremem-
bah v Zvezi, o izobraževanju in usposabljanju za 
vodstveno službo brez nasilja, o upravljanju in 
urednikovanju Naše luči, o naši zvezi Rafael in o 
datumih in krajih naših naslednjih pomladanskih 
in jesenskih konferenc.

V petek, 29. marca, smo se po jutranji maši in 
zajtrku razšli. Bratsko srečanje na konferencah 
Zveze je spodbuda za naše nadaljne delo. V petih 
dneh druženja smo z odgovornim škofom, dr. Pe-
trom Štumpfom, začutili, da smo drug drugemu v 
oporo, začutili tudi, kako koristna in potrebna je 
popotna palica naše skupnosti na številnih poteh 
naše izseljenske pastorale.

Delovno vzdušje na konferenci Z nadškofom Stanislavom Zoretom in škofom dr. Petrom Štumpfom

Pred večerjo smo ujeli še zadnje sončne žarke. Ehrlichov dom je pokal po šivih.
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6. Ali poznate besede? 

Kako se imenuje pokrit 
prostor za shranjevanje 
vozov, orodja, strojev?
a) lopa
b) uta
c) koča

Kako se imenuje rastlina, 
ki preprečuje, zavira rast 
kulturnih rastlin?
a) gomoljnica
b) plevel
c) povrtnina

Kako se imenuje oddeljena 
ploskev obdelane zemlje na 
vrtu, kjer na primer posadimo 
zelenjavo …
a) greda
b) rastlinjak
c) cvetličnjak

Kako se imenuje zelenjava, 
namenjena porabi 
gospodinjstva čez zimo …
a) pridelek
b) ozimnica 
c) shramba

Kako se imenuje  
odebeljen podzemeljski  
del rastline …
a) koren
b) steblo
c) gomolj

Na vrtu

Igra za učenje jezika: KOŠARA ZELENJAVE
Učenci se razdelijo v štiri ali pet skupin in se odločijo, katero zelenjavo bodo predstavljali (krompir, zelje, 
fižol …). Nato se posedejo v krog, ena oseba, npr. fižol, pa gre v sredino kroga. Pokliče eno od izbranih 
vrst zelenjave, ti morajo v krogu med seboj zamenjati prostore, fižol pa skuša ukrasti eno od praznih mest. 
Če mu uspe, ga oseba, ki je ostala brez prostora, zamenja v sredini in nadaljuje igro. Lahko zakliče tudi 
“košara zelenjave”. V tem primeru morajo vsi menjati prostore.

REŠITVE:

1. 7 česen, 15 čebula, 14 cvetača, 5 redkev, 
3 pesa, 11 brokoli, 12 buča, 16 fižol, 2 
korenje, 9 krompir, 6 solata, 8 zelje, 13 
grah, 10 paprika, 1 paradižnik, 4 kumara

2. Orodje: lopata, samokolnica, rokavice, 
motika, škornji, cev za zalivanje

Zelenjava: koleraba, krompir, peteršilj, por, 
radič, jajčevec

Vrtno opravilo: zalivanje, gnojenje, 
lopatanje, okopavanje, sajenje

3. Dedek je na njivi posadil repo. Zalival jo je 
z vodo in zrasla je v ogromno repo. Ko je 
bila zrela, jo je poskušal izpuliti. Vlekel je a 
je ni mogel izpuliti. Na pomoč je poklical 
babico. Skupaj sta vlekla, a repe nista 
mogla izpuliti. Babica je poklicala vnukinjo. 
Vsi trije so vlekli, a repe niso mogli izpuliti. 
Vnukinja je na pomoč poklicala psa in 
tudi s psom repe niso mogli izpuliti. Pes 
je odhitel poklicat na pomoč mačko, a 
repe še vedno niso mogli izpuliti. Mačka 
je poklicala še majhno miško. Miška se 
je prijela za mačko, mačka za psa, pes za 
vnukinjo, vnukinja za babico, babica za 
dedka in vsi skupaj so vlekli in uspelo jim 
je izvleči repo velikanko.

4. korenje, solata, zelje, čebula

5. a, b, a, b, c

1. Katera zelenjava je na sliki?

3. Vstavi manjkajoče besede na ustrezno mesto.

Dedek je na _____ posadil repo. Zalival jo je z ________ 

in zrasla je v ogromno repo. Ko je bila ___________, 

jo je poskušal izpuliti. Vlekel je a je ni mogel izpuliti. Na 

________ je poklical babico. Skupaj sta vlekla, a repe 

nista mogla izpuliti. Babica je poklicala ____________. 

Vsi trije so vlekli, a repe niso mogli izpuliti. Vnukinja je 

na pomoč poklicala psa in tudi ____________ repe niso 

mogli izpuliti. Pes je odhitel ____________ na pomoč 

mačko, a repe še vedno niso mogli izpuliti. Mačka je 

poklicala še ___________ miško. Miška se je prijela za 

mačko, ___________ za psa, pes za vnukinjo, vnukinja za 

babico, babica za dedka in vsi _____________ so vlekli 

in uspelo jim je izvleči ________ velikanko.

4. Ali znaš rešiti uganke?

Rad se zajček z njim sladka, mamica 
ga v juho da. Če pa zobek imaš zdrav, 
tudi tebi pride prav.

K _ _ E _ J _

Vsak otrok ve, kaj je sol, to besede je 
le pol, če prideneš k njej še ata, pa ti 
pride ven …

S _ _ A T _

Na širni dobravi je glava pri glavi: 
učene nobene, neumne nobene, a vse 
so zelene.

Z _ _ J _

Obleka na obleki, a kje ima telo? Če 
skušaš ga odkriti, oči zapečejo.

Č _ B _ _ A

orodje zelenjava vrtno opravilo

poklicat     pomoč     repo     njivi     majhno     mačka
s psom     vnukinjo     vodo     zrela     skupaj 

2. Besede razvrsti po skupinah:

zalivanje         radič         cev za zalivanje         jajčevec         samokolnica         gnojenje         rokavice         sajenje
lopata      koleraba       por       motika       škornji       krompir       peteršilj       lopatanje       okopavanje

__ česen
__ čebula
__ cvetača
__ redkev
__ pesa
__ brokoli
__ buča
__ fižol
__ korenje
__ krompir
__ solata
__ zelje
__ grah
__ paprika
__ paradižnik
__ kumara

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16
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Narodne in univerzitetne knjižnice, ki osvetli delo-
vanje cenzure in gradiva iz t. i. D-fonda.

NOVA MINISTRA. Aleš Šabeder, direktor UKC-ja 
Ljubljana, je na mestu ministra za zdravje nasledil 
Sama Fakina, ki je zaradi zdravstvenih razlogov 
odstopil v začetku marca. Novega ministra pa so 
dobili tudi na ministrstvu za okolje in prostor, kjer 
je Jureta Lebna nasledil Simon Zajec. 

DRUŽINSKIM ZDRAVNIKOM JE PREKIPELO. V ZD 
Kranj in Osnovnem zdravstvu Gorenjske je 23 
zdravnikov splošne medicine dalo odpoved zara-
di preobremenjenosti. Pisma, 10. marca poslane-
ga takratnemu ministru Samu Fakinu, odgovorni 
očitno niso jemali resno, zato je zdravnikom, sitim 
tisočkrat izrečenih in nikoli uresničenih obljub, 
prekipelo. Z odpovedmi pa so zagrozili tudi ptuj-
ski zdravniki.

prikazal, da gre v resnici tu za nadstandardni pro-
gram, ki ga državi ni potrebno financirati. Res je, 
da šole (tako javne kot zasebne) učencem ponuja-
jo tudi nadstandardni program. Gre na primer za 
plavalne tečaje, razne tabore, eskurzije. To ne sodi 
pod javni program in ga država že do zdaj ni pla-
čevala ne v javnih ne v zasebnih osnovnih šolah.

Publicist Blaž Čermelj na Domovini primerja 
onesnaževanje v socializmu in kapitalizmu

Naj se sliši še tako absurdno, se 
kapitalizem zaveda, da je vsako 
človeško življenje dragoceno tudi 
v finančnem smislu. Zato vsako 
prezgodnjo smrt zaradi onesna-
ženega okolja kot takšno tudi dojema. Mračni in 
umazani Manchester iz Marxovih knjig je le še 
daljna preteklost, ki jo je kapitalizem skozi svoj 
razvoj presegel.

Delavke Mure bi znale povedati, kako je, če si de-
lovni invalid zaradi zastrupitve s formaldehidom. 
Ali nekdanje delavce v Salonitu, koliko njihovih 
kolegov je že umrlo za pljučnim rakom ali azbe-
stozo. V socialističnem sistemu to prav nikogar ni 
zanimalo. Država pač ni pisala kazni sama sebi. Ali 
kupovala dragih čistilnih naprav na lastne stroške. 
V nasprotju z njimi pa so morali že čez zahodno 
mejo za takšne neumnosti drago plačevati.

Smisel kapitalizma je tudi v tem, da če ti nisi 
zmožen nečesa proizvesti na okoljsko sprejemljiv 
način, bo na tvoje mesto prišel drugi, ki bo tega 
zmožen. Tudi zato imajo takšnih težav manj ozi-
roma so takšne projekte sanirali iz sredstev one-
snaževalca. Pri nas pa smo takšne stvari pometali 
pod preprogo. Zlasti so takšen primer nekateri ru-
dniki. To bi namreč moral narediti njihov lastnik, 
država, a za to ne kaže prav nobenega interesa. 
V kapitalizmu lahko v takšnem primeru kapitali-
stom odvzameš njihovo premoženje. Sam sebi ga 
zagotovo ne boš.

ni normalno, da vse več zdravnikov in medicin-
skih sester odhaja v tujino. Moralo pa bi biti nor-
malno, da bi imeli vsi prebivalci Slovenije, katerim 
zdravstveni sistem ne zagotovi zdravljenja v razu-
mnem roku, pravico, da si to zdravljenje uredijo 
v tujini na stroške zdravstvenih zavarovalnic. Na-
vsezadnje prispevke za zdravstvo tako zdravstve-
nim zavarovalnicam kot ZZZS plačujemo zato, da 
pridemo na vrsto v razumnem roku, in če to ni 
mogoče v Sloveniji, je pač treba pacientom poseg 
zagotoviti v tujini.

Novinar Nenad Gluks v Reporterju o sramotni 
diskriminaciji, ki jo izvaja minister Pikalo

Namesto da bi minister za izobra-
ževanje Jernej Pikalo predlagal 
novelo zakona, s katero bi finan-
ciranje javnega programa v za-
sebnih osnovnih šolah izenačil s 
financiranjem enakega programa v javnih osnov-
nih šolah, je storil nasprotno. S predlogom zakona 
želi diskriminacijo otrok v zasebnih osnovnih šo-
lah še povečati, ne pa odpraviti.

Vem pa, da minister zagotovo ve za razliko in 
zavestno zavaja javnost. In zato, ker to počne, je 
pokvarjeni manipulator ter izvajalec sramotne 
diskriminacije.

Kje je ministrova manipulacija? S tem ko razla-
ga, da država pač ne bo financirala razširjenega 
programa, ampak zgolj obveznega, sugerira, da 
je razširjeni program nek dodatek, ki ni nujno po-
treben. Pa ni res! Razširjeni program morajo ob-
vezno (!) izvajati tako javne kot zasebne osnovne 
šole. Obvezno ga morajo brezplačno (!) ponuditi 
učencem. Neobvezen je za učence. Vanj se učenci 
vključijo prostovoljno, za šole pa je obvezen.

Kaj to pomeni? Tisto, kar država z zakonom 
predpiše, da osnovne šole morajo brezplačno nu-
diti učencem, torej javno veljavni program, mora 
po ustavi tudi v celoti plačati. Pikalo pa bi nam rad 

Premisleki
Ekonomist dr. Matej Lahovnik v Slovenskih 
novicah o zdravstvu

Zdravje in zdravstveni sistem bi 
morala biti ključna prioriteta. Za-
to je komajda verjetno in onkraj 
razuma, da smo v zadnjih letih 
na tem področju priča takšnemu 
političnemu eksperimentiranju. Ministrice in mi-
nistri ter državni sekretarji za zdravje prihajajo in 
odhajajo, problemi v zdravstvu pa se poglabljajo, 
namesto rešujejo.

Zdravstveno politiko v mandatu Milojke Kolar 
so zaznamovale različne afere. Na začetku man-
data Cerarjeve vlade je ministrstvo za zdravje pri 
tujih svetovalcih po nepotrebnem za pol milijona 
evrov naročilo študijo slovenskega zdravstvenega 
sistema. Ob začetku delovanja urgentnih centrov 
je v enem od njih zaradi smejalnega plina celo 
umrl bolnik. Ne gre pozabiti niti zavoženega ek-
sperimenta z Nacionalnim inštitutom za otroško 
srčno kirurgijo, ki ga je Cerarjeva vlada z velikim 
pompom ustanovila tik pred zadnjimi volitvami 
in ga je zdaj že nekdanji minister Fakin medtem 
ukinil. Nekaj mesecev pred padcem Cerarjeve 
vlade sta z ministrstva pobegnili še obe državni 
sekretarki.

Kadrovsko razsulo na ministrstvu pa se zdaj sa-
mo nadaljuje. Ministra Fakina bo po vsega nekaj 
mesecih nadomestil dosedanji direktor UKC, ki je 
bil pred tem direktor v Semenarni. V zadnjem letu 
dni ni bilo videti, da bi UKC naredil pomemben 
zasuk v poslovanju. Zdravstvo je preresna zadeva, 
da bi lahko z njim politično eksperimentirali tako, 
kot se je to počelo v zadnjem mandatu. Posledica 
eksperimentiranja so rekordne čakalne dobe.

Ni normalno, ampak alarmantno, da več kot 
60.000 pacientov z napotnico hitro oziroma zelo 
hitro nedopustno dolgo čaka na obravnavo. Tudi 

S l O V E N I Ja ,  N a š  S K u P N I  D O m

Novice
EVROPSKE VOLITVE. Stranke so predstavile kan-
didatne liste za evropske volitve in poskrbele za 
nekatera presenečenja. Tako se stranki SDS in SLS 
na volitve podajata s skupno listo, katere nosilec bo 
Milan Zver, nosilka liste LMŠ bo politična novinka 
Irena Joveva, za novo ime pa so se odločili tudi v 
SAB, kjer bo prva na listi koroška Slovenka Angelika 
Mlinar. V stranki NSi stavijo na znana imena, tako 
bo nosilka liste Ljudmila Novak. V stranki DeSUS pa 
so za evropskega poslanca pridobili Igorja Šoltesa.

ŠARČEVA KOŠARICA EVROPSKEMU PARLAMEN-
TU. Šarec je zavrnil ponudbo Evropskega par-
lamenta, da bi nagovoril evropske poslance na 
marčevskem zasedanju v Strasbourgu in jim pred-
stavil svojo vizijo prihodnosti EU. Svojo zavrnitev 
je pojasnil z utemeljitvijo, da se boji, da bi mu oči-
tali, da gre za predvolilni nastop. Njegova odloči-
tev je v javnosti naletela na burne odzive.

JE REBALANS PRORAČUNA PROTIUSTAVEN? Dr-
žavni zbor je s podporo poslancev koalicije, Levice 
in SNS-a sprejel rebalans državnega proračuna, s 
katerim se odhodki prvič zvišujejo prek deset mili-
jard evrov. V SDS in NSi menijo, da je proračun pro-
tiustaven. Tudi Fiskalni svet je ocenil, da rebalans ni 

skladen s fiskalnim pravilom, ker pa nima pravice ve-
ta, morajo počakati na odločitev ustavnega sodišča. 

17. AVSTRIJSKO KOROŠKI DNEVI. Med 28. marcem 
in 11. aprilom so v Ljubljani potekali avstrijsko 
koroški kulturni dnevi, tokrat prvič z imenom, ki 
opozarja, da gre za dogodek zamejskih Slovencev, 
ki živijo na avstrijskem Koroškem. Pričeli so se z 
odprtjem razstave Izidorja Sterna ter Mirka Malle-
ja v Galeriji Družina, nadaljevali z lutkovno pred-
stavo ter predstavitvijo novih koroških knjižnih 
publikacij na Slovenski matici, koncert Koroška 
pesem prek meja pa je že tradicionalno napolnil 
Linhartovo dvorano Cankarjevega doma.

STOP, CENZURA! Po istoimenski razstavi je izšla 
brošura Stop, cenzura! avtorice Helene Janežič iz 

Kakšna bo odločitev ustavnega sodišča? Foto: Tamino Petelinšek

Zdravniki siti nikoli uresničenih obljub, foto: Pixabay
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NOGOMET. Slovenska nogometna reprezentanca je odigrala prvi dve 
tekmi kvalifikacij za EP 2020, in sicer z Izraelom in Severno Makedonijo. 
Obe tekmi sta se končali z remijem 1 : 1. Selektor Matjaž Kek ni skrival, 
da je od igralcev pričakoval več.

KOŠARKA. Na slovenskem derbiju v Miamiju je Goran Dragić pred 2000 
slovenskimi navijači odigral eno boljših tekem v tej sezoni. Dosegel je 23 
točk, 12 skokov in 11 podaj, s čimer je zasenčil dosežek Luke Dončića, ki 
se je zaustavil pri 19 točkah, 8 skokih in 7 podajah. Ob tem je Luka pred 
polno areno AmeircanAirlines izgubil kar šest žog.

TENIS. Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović je v prvem krogu s 6 : 
2 in 6 : 3 premagala Britanko Dart Harriet in tako uspešno začela turnir v 
Monterreyu. V drugem krogu se bo pomerila z Belgijko Kirsten Flipkens. 
Tamara zidanšek je uspešno začela turnir serije wta premier v charlesto-
nu. Na zelenem pesku v Južni Karolini je z 1 : 6, 6 : 2 in 6 : 0 izločila Anno 
Leno Friedsam.

ROKOMET. Rokometašice Krima so osvojile že 26. pokal Slovenije. V fi-
nalu so se pomerile s Krko in jo prepričljivo premagale s 37 : 23. Kljub 
zmagi pa se nad klubom zbirajo temni oblaki. Finančna sanacija kluba 
še ni končana in odhodi igralk se kar vrstijo.

SMUČARSKI POLETI. Konec marca 
je Planica zopet gostila tekmovanje 
v smučarskih poletih. Na sobotni 
ekipni tekmi je slovenska četveri-
ca v postavi Anže Semenič, Peter 
Prevc, Domen Prevc in Timi Zajc, ki je 
pred tem zmagala na tekmi v Vike-
rundu, tokrat zasedla tretje mesto. 
Na nedeljski posamični tekmi pa je 
Domen Prevc razveselil navijače in osvojil 2. mesto. Boljši je bil le čude-
žni Japonec Rjoju Kobajaši, ki je v prvi seriji z 252 metri zrušil rekord pla-
niške letalnice. Poleg Domna pa sta bila zelo razpoložena še dva sloven-
ska skakalca. Timi Zajc je osvojil peto, Anže Semenič pa deveto mesto.

aprilska Slovenija

April je eden zabavnejših mesecev v Slo-
veniji. Začenja se s popularnim 1. apri-
lom, ko tekmujemo, kdo bo koga bolj 

»napetnajstil«, konča pa se s prazniki. V po-
stnem času so po številnih župnijah različna 
predavanja, od povsem verskih do splošno izo-
braževalnih, tudi iz novejše zgodovine, ki je za mnoge še vedno boleča. 
Številni verniki se pripravljajo na veliko noč z odpovedjo alkoholnim 
pijačam, kar za deželo, kjer je vino pomemben vir preživetja, ni najbolj 
modro. Letos se mu skuša postaviti na čelo državna televizija, ki pa 
postnega časa ne omenja. Veliko bolje bi bilo, če bi se zavzeli za večjo 
resnost in odgovornost v javnem in političnem življenju, večjo skrb za 
pomoči potrebne, večjo ljubezen do lastne države in podobno.

Veliko proslavljajo tudi oni, ki ne poznajo več prazničnega ozadja. 
Dejstvo je, da k žegnu prinesejo mnogi, ki jih boste med letom zaman 
pričakovali pri verskih obredih. Kaj bo potem, ko bodo pomrli oni, ki 
se velike noči spominjajo iz otroštva, sicer pa verskega življenja več ne 
prakticirajo in njihovi potomci o veri nič ne vedo? 

27. april, nekdanji dan OF (Osvobodilne fronte), se po osamosvojitvi 
imenuje dan odpora proti okupatorju. Mnogi se ob tem nasmihajo. Ne, 

ker bi podcenjevali odpor proti 
okupatorju, ampak zato, ker je 
bilo to veliko narodno čustvo iz-
rabljeno. Odpor nemočne staro-
jugoslovanske vojske je spregle-
dan in zamolčan. Prav tako tudi 
tistih posameznikov in skupin, ki 

so se uprli okupatorju pred nastankom OF oziroma mimo nje. Pristaši 
srpa in kladiva, častilci Stalinovih brkov so začeli z odporom po napadu 
Hitlerja na Sovjetsko zvezo. Dotlej so bili zavezniki. Dejstvo, da se OF, 
pravzaprav Protiimperialna fronta ni zgodila 27., ampak 26., ni bistveno. 
Pomembnejše je, da med ustanovnimi skupinami dejansko ni bilo pra-
vih sokolov, prav tako Edvard Kocbek ni bil zastopnik krščanskih socia-
listov. Glede kulturnikov ne velja izgubljati besed. Bolj kot vse našteto 
bi morali ljudje vedeti, da OF ni bila nikakršna koalicija demokratičnih 
strank, ampak nekakšno ljudskofrontno gibanje komunistov in nerga-
čev iz meščanskega tabora. Mnogi nam namreč hočejo sedaj dopove-
dati, da so komunisti bili takrat demokrati, da so delovali koalicijsko, da 
so predhodniki duha, ki nas je pripeljal do osamosvojitve. O tem, da na 
njihovi strani ni bilo resnih poizkusov, da bi povezali vse domoljubne 
elemente, ni diskusije. Še manj o dejstvu, da je bilo bistvo medvojnega 
medsebojnega pobijanja spor o tem, kakšna bo povojna Jugoslavija. 
Praktično nihče ni dvomil, da bo okupacije enkrat konec, različni pa so 
bili pogledi na Jugoslavijo. Bo komunistična ali demokratična? Pravih 
kvizlingov, ki so sprejeli tudi nacistično ideologijo, praktično v Slove-
niji ni bilo. O naravi in demokratičnosti OF pa največ pove Dolomitska 
izjava, s katero so se nekomunistične skupine obvezale, da priznavajo 
vodilno vlogo komunistom in ne bodo organizirale lastnih odporniških 
skupin. Boljši poznavalci zgodovine tega dejstva ne potrebujejo, saj so 
komunisti svoj pravi namen pokazali že poleti leta 1941 z ustanovitvijo 
Varnostnoobveščevalne službe (VOS), ki je pobijala predvsem konku-
rente komunistov, okupatorje pa bolj ali manj puščala pri miru. Da o 
partizanskih političnih komisarjih niti ne govorimo. Iz vsega poveda-
nega sledi, da v Sloveniji ni problem sprava, ampak resnica o dejstvih.

Prvi maj sedaj mnogi praznujejo bolj iskreno kot v času komunizma. 
Številne družine se odpravijo na piknike in se v krogu prijateljev pove-
selijo. Nekdaj smo v prazničnih dneh predvsem okopavali vinograde, 
sadili krompir in betonirali betonske plošče naših današnjih domov. 
Sedaj je tega manj in tudi počitek je bolj potreben. Številne tovarne 
delavce še kako izžemajo.

Prvi maj ni sporen in v številnih primerih dobiva, kljub komunističnim 
zlorabam, pravo vsebino. Prav neverjetno je v Ljubljani, kjer je na ura-
dni proslavi glavni govornik največji nekdanji izkoriščevalec delavcev v 
trgovinah. Zgodovinarji si samo želimo, da bi kdo privlekel na dan slike, 
kako so v Trbovljah in verjetno še kje, takrat skupaj korakali komunisti 
in nacisti. Ljudje, ki se tega še spominjajo, so čedalje bolj redki. Seveda 
pa bi fotografije povedale veliko več, predvsem pa je večja njihova do-
kazna vrednost.
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V Sloveniji ni problem sprava, 
ampak resnica o dejstvih.

 Stane GRANDA
PODJETNIK IN NJEGOV POKLIC. 20. marca je v prostorih Katoliškega inšti-
tuta potekala predstavitev knjige argentinskega Slovenca Marka Kremžarja, 
ekonomista, gospodarstvenika, politika in pomembnega predstavnika slo-
venske skupnosti.

SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN AVSTRIJSKO KOROŠKO. Minister za zu-
nanje zadeve Miro Cerar in deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser sta 
na zasedanju Skupnega odbora Slovenija-Koroška poudarila pozitivne smer-
nice v odnosih med slovensko narodno skupnostjo in deželo Koroško. Cerar 
se je srečal tudi s predstavniki slovenske skupnosti na Koroškem, ki so mu 
povedali, da so se pod sedanjim vodstvom okrepili pozitivni odnosi med slo-
vensko narodno skupnostjo in deželo Koroško. 

SLOVENSKA USTVARJALNOST V BOLOGNI. Na mednarodnem sejmu otro-
ških knjig v Bologni se je Slovenija javnosti predstavila z znanima ilustrator-
kama Lilo Prap in Ano Zavadlav. Slednja je tokrat doživela posebno prizna-
nje, saj so organizatorji njena dela uvrstili na kurirano ilustratorsko razstavo. 

PRODAJA SE ŠE TRETJA DRŽAVNA BANKA. Postopke za prodajo Abanke vo-
di Slovenski državni holding. Ker so ti zaupni, uradnih informacij o poteku ni. 
Rok za oddajo zavezujočih ponudb za nakup 100-odstotnega deleža v ban-
ki se je iztekel konec marca. Mediji pa med interesenti največkrat navajajo 
sklad Apollo, madžarsko banko OTP, srbsko banko AIK, avstrijsko Erste Group, 
sklad Blackstone in sklad Advent.

70-LETNICA INSTITUTA JOŽEF STEFAN. Ob tem visokem jubileju je v Cankar-
jevem domu potekala slavnostna akademija, na kateri so podelili tudi zlate 
znake Jožefa Stefana, prejela sta ga Victor Vega Mayoral in Primož Koželj, oba 
za odmevnost doktorskega dela s področja fizike.

Domen Prevc, foto: SZS
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Razstava morje – naše življenje

Naselitev Slovencev na tržaškem Krasu je 
prekinila strnjeno naselitev prebivalcev 
romanske narodnosti, zato so ti Slovence 

omalovažujoče zmerjali: »Ščavo, proč od morja!« 
Komajda kdo v današnji Sloveniji še ve, da so na 
primer potapljači iz Kontavela sodelovali pri gra-
dnji Sueškega prekopa, da je bil leta 1607 sesta-
vljen prvi italijansko-slovenski slovar, da je še v 
začetku 20. stoletja imel devinski grof »pravico do 
nevestine prve noči« (Breda Stele 2016). 

Predavateljica in popotnica Breda Stele, ki se je 
s Krasom srečala po naključju, jo je tako prevzelo, 
da ga raziskuje že nekaj let. Proučuje območje od 
Timava do zaledja Trsta. Večkrat ga je prehodila, 
se povezovala z ljudmi in se poglobila v strokovno 
literaturo. Odkrila je mnoge neznane dimenzije 
tega po krivici spregledanega slovenstva. Sklenila 
je, da bo svoja bogata spoznanja posredovala ve-
doželjnim Slovencem. Med drugim je še razkrila, 
da je v letih 1756–1764 Marija Terezija na Dunaj 
povabila tržaške prodajalke kruha oz. krušarice, 
da so jih dunajske peke naučile svoje obrti, tj. 
peke big. V drugi polovici 19. stoletja so Slovenci 
dobili prve umetne pristane in si nabavili prave 
ribiške čolne, prej so namreč za ribolov upora-
bljali primitivna plovila oz. drevake, imenovane 
čupa. Predstavila je tudi edinstven slovenski na-
čin lova na tune, imenovan z manj znanimi izrazi 
– šavornant, peškadorka, okoličanska milica. To 
je le nekaj poudarkov iz njenih predavanj, ki so 
bila izvedena v upanju, da se bo zavest o pome-
nu Slovencev na tržaškem Krasu uveljavila in čim 
bolj razširila.

Ta spoznanja plemenite predavateljice se lepo 
povezujejo z dogodkom, ki se je nedaleč nazaj 
odvijal v Slovenskem etnološkem muzeju v Lju-
bljani, in sicer je šlo za razstavo z naslovom Morje 
– naše življenje. Osrednji motiv razstave je prika-
zoval odstrte spomine s podstrešja nabrežinske 
ribiške družine Caharijevih. S spomini obarvani 
predmeti so bili nosilci družinskega spomina in 
ti so prehajali že peto generacijo iz roda v rod. 
Ohranjeni predmeti so priča o navezanosti Slo-
vencev na morje, govorijo pa o pomenu družinske 
dediščine za ohranjanje spomina ter ustvarjanje 
neprekinjenih vezi v času. 

Razstava, ki je trajala od lanskega septembra pa 
do februarja letos, je bila ob otvoritvi zasnovana s 
prepletom besedil kustosinje razstave ter besedil 
lastnika zbirke. Kustosinja je z besedili umeščala 
družino Caharija, po domače Babčevih, v prostor 

in čas, medtem ko je B. Pe-
telin spregovoril v prvi osebi 
in obiskovalcem na ta način 
približal življenje konkretne 
slovenske ribiške družine iz 
Nabrežine pri Trstu.

V uvodu so se tako lahko 
obiskovalci seznanili z utrin-
ki življenja iz Nabrežine in si 
s pomočjo zračnega posnet-
ka Nabrežine približali dom 
Babčevih. Osrednji razstavni 
prostor je bil zasnovan kot 
podstrešje, na eni strani se je 
obiskovalcem odpiral prostor-
ski pogled na dejansko pod-
strešje družine, na drugi na morje, ki je pri Caha-
rijevih z razstavljenimi in ohranjenimi ribiškimi 
predmeti valovilo skozi podstrešje. Tu so lahko 
obiskovalci preko 3D-predstavitve raziskovali po-
samezne predmete. Poleg tega so na podstrešju 
izpostavili še posamezne vodilne predmete, ki so 
obiskovalce popeljali v različne vsebinske sklope.

Velik vtis je na obiskovalce naredila čupa Ma-
rija, ki je edini v celoti ohranjen morski deblak 
slovenskih ribičev in je postala predmet nacional-
nega pomena, saj so tovrstne deblake uporabljali 
slovenski ribiči vzdolž vse obale Tržaškega zaliva, 
od Barkovelj do izliva Timave. Prav razstavljeno 
čupo Marijo pa Slovenski etnološki muzej hrani 
že od leta 1947, podarila pa mu jo je družina Ca-
harija.

Sicer pa je bilo na ogled več kot sto predmetov 
iz družinske zapuščine, ki jih je hranilo pet rodov 
družine Caharija. Ti predmeti so jih spremljali na 
njihovi vsakodnevni poti skozi življenje med va-
lovi ter ob strmi morski obali, kasneje pa so jih 

hranili kot spomin na prednike in minule čase. Z 
odliko pripravljena razstava je reprezentirala še 
predmete za ribolov, prodajo rib, notranjo opre-
mo, osebne predmete posameznih družinskih 
članov ter različne dokumente. Dopolnjevale pa 
so jo še fotografije iz družinskih arhivov.

Ta razstava se mi zdi spričo pogostih posegov v 
naše zgodovinske in etnološke razsežnosti toliko 
pomembnejša, ker največkrat nimamo pravega 
odnosa do nekaterih zapuščin iz preteklosti in 
preveč popuščamo trenutnim izključno funkcio-
nalnim potrebam. Ob tem ne mislim generalizirati 
in prav vsega, kar je bilo ustvarjeno v preteklosti, 
proglasiti za umetnost s posebnim navdihom. 
Vendar ta razstava daje marsikomu, ki se z ljube-
znijo in odnosom približuje dediščini, neko novo 
dimenzijo predstavitve pomembnega in plemeni-
tega. Jasno je tudi, da je gledanje na tovrstno de-
diščino povsem subjektivno, in da je za vsakogar, 
ki mu lastne dimenzije dovoljujejo presegati čas, 
še kako cenjeno, saj gre vendar za našo deželo!

Čupa Marija, Trst arhiv SEM

Detajl z razstave Korito za soljenje sardin

Ogled razstaveNeznani avtor, Nabrežina 1857
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Slovenska sveta maša v kapeli 
»Našega doma« za rojake iz 
Londona in okolice na drugo 

nedeljo v marcu (letos 10. marca), ko 
smo obhajali prvo postno nedeljo, 
je bila bolj slabo obiskana. Po sveti 
maši smo se zbrali k druženju. Razšli 
smo se veseli in zadovoljni v upanju, 
da se kmalu zopet srečamo – naj-
kasneje na drugo nedeljo v aprilu, 
14. aprila, ko bomo obhajali cvetno 
nedeljo, ki pomeni začetek velikega 
tedna našega odrešenja.

Od ponedeljka, 25. marca, dalje 
je bil župnik Cikanek na pastoralni 
konferenci slovenskih duhovnikov, 
diakonov in pastoralnih sodelavcev 
za Slovence v Evropi pri sv. Jožefu 
v Celju. Med njimi je bil tudi tokrat 
msgr. dr. Peter Štumpf, ki je poleg 
svoje soboške škofije tudi škof za 
Slovence po svetu. Bili smo veseli, 
da je na našo pastoralno konferenco 
prišel tudi ljubljanski nadškof msgr. 
Stanislav Zore, ki nam je poročal o 
konferenci predsednikov škofovskih 
konferenc Cerkve po svetu ob pape-
žu Frančišku v Rimu. Konferenca je 
bila zelo odmevna v svetovnih me-
dijih, saj je obravnavala žgoči pro-
blem pedofilije v Cerkvi. V Celju je 
naša pastoralna konferenca trajala 
do petka, 29. marca. Nato so nekate-
ri že hiteli na svoje postojanke, drugi 
pa so se še nekaj dni zadržali v Slo-
veniji. Tako je londonski župnik ostal 
v Ljubljani v bogoslovnem semeni-
šču vse do torka, 2. aprila.

Sicer pa je življenje v »Našem do-
mu« tudi ob devetdnevni odsotnosti 
župnika potekalo po ustaljenem tiru 
– brez kakih zapletov, saj so njegovi 
pomočniki ves čas z domom lepo 
upravljali. S. C.

Jože in Marija sta se prvič srečala 
v Rochdaleu in se leta 1951, na dan 
sv. Štefana, poročila v katoliški cer-
kvi sv. Janeza (St. John R. C. Church), 
prav tako v Rochdaleu. Oba sta bila 
člana pevskega zbora. Pozneje sta se 
preselila v bližnje mesto Haslingden, 
kjer sta si ustanovila dom in družino. 
Njuni hčerki sta Majda, ki je zaposle-
na v kolegiju (college-u) v znanem 
univerzitetnem mestu Durhamu, in 
Rožamarija, ki je odlična organistka 
v domači farni cerkvi v Haslingdenu. 
Vnukov pa sta Jože in Marija zapustila 
kar šest. Od teh je ena že zdravnica, 
drugi je pilot in inštruktor letalskim 
kadetom. Vnukinja Joanne je odlična 
pevka in je pela starim staršem pri slo-
venski božični in njihovi zahvalni maši 
ob njunem zlatem poročnem jubileju 
leta 2002 – pela je čudoviti solo: Ave 
Maria. Obe Grkmanovi hčerki, tako 
Majda kakor tudi Roža (Rožamarija), 
sta radi prihajali na pomoč za igranje 
na orgle tudi pri slovenskih mašah.

Jože je odšel v večnost 1. marca 
2019 (njegova žena Marija pa že de-
cembra 2003), pri svojih 97-tih. Od 
njega so se poslovili s sveto mašo v 
župnijski cerkvi v Haslingdenu. Poslo-
vilni obred je opravil duhovnik Peter 
Kravos v slovenskem jeziku.

Gospod naj mu da večni mir in po-
koj ter večna luč naj mu sveti.

V večnost je odšla tudi s. Terezija 
Žužek (Medical sister)
Šele sredi marca smo v »Našem do-
mu« v Londonu izvedeli, da je 26. ja-
nuarja 2019 v Marian House Uxbridge 
(v Londonu) odšla v večnost, v staro-
sti 91-ih let, redovna sestra (Medical 
sister) Terezija (Rezka) Žužek.

Sestra Terezija je bila rojena 1928 
v Ljubljani v znani Žužkovi družini 13 
otrok (9 fantov in 4 deklet). Leta 1945, 

V večnost je odšel Jože Grkman iz 
Haslingdena
Jože Grkman je bil doma iz Komen-
de (rojen 25. decembra 1922) iz zgle-
dne krščanske družine sedmih otrok. 
V mladosti je bil po poklicu stroj-
ni ključavničar, zaposlen v podjetju 
svojega svaka Andreja Marina. Ko 
je bil leta 1943 vpoklican v nemško 
vojsko, so ga poslali na vojno fronto 
v Italijo. Tam je postal ujetnik pri za-
vezniški vojski in kot tak je bil poslan 
v Alžirijo, kjer je prestopil k angle-
škemu vojnemu letalstvu (RAF). Po 
demobilizaciji je odšel v Anglijo in 
nastopil svojo prvo službo v civilstvu 
pri večjem avtomobilskem podjetju 
v Shrewsburyju. Ko je zvedel za večjo 
skupino Slovencev v Rochdaleu, se je 
preselil tja, saj se je takrat tam usta-
novil slovenski pevski zbor in Jože je 
kmalu postal duša tega zboru. Danes 
ta zbor več ne deluje, ker mu je manj-
kalo regeneracije – s smrtjo vsakega 
člana ga je bilo vedno manj. Njego-
va že pokojna žena Marija (rojena 
Metelko) je bila doma iz Ljubljane 
iz družine s tremi otroki. V Ljublja-
ni je bila zaposlena na arhitektnem 
odseku tehničnega oddelka banske 
uprave. Po vojni je kot begunka pre-
živela tri leta v begunskih taboriščih 
v Avstriji. Po prihodu v Anglijo, leta 
1948, je dobila zaposlitev pri stroju 
za izdelovanje candlewick pregrinjal.

ko so komunisti prevzeli oblast v ta-
kratni Jugoslaviji, je družina odšla v 
begunstvo. Po nekaj letih življenja v 
begunskem taborišču v Italiji sta s 
sestro Agnes (Janjo) odšli v Špani-
jo, kjer sta diplomirali na medicinski 
fakulteti v Zaragozi. Obe sta se po 
študiju odločili za misijonski zdrav-
nici in sta vstopili k misijonskim se-
stram »Medical mission« v južnem 
Shields v Angliji. Prve zaobljube sta 
naredili leta 1958. Sestra Terezija je 
nato veliko let služila kot medicinska 
misijonska zdravnica v Pakistanu, 
Južnem Vietnamu, Jemnu in Peruju. 
1994 se je vrnila v Združeno kralje-
stvo in tukaj obiskovala žensko je-
tnišnico Holloway (v Londonu). Ker 
je znala kar nekaj jezikov, je zlasti 
lahko pomagala ženam iz Vzhodne 
Evrope in Južne Amerike.

Leta 2011 pa je šla živet v oskrbo v 
Marian House v Uxbridge pri Londo-
nu, kjer je tudi 26. januarja letos v mi-
ru v Bogu dočakala svoj večni počitek.

Pogreba sta se udeležila oba še 
živeča brata: Stane iz Argentine in 
Andrej iz ZDA.

Naj se naša dobra s. Rezka v Bogu 
spočije po truda polnem življenju.

BRUSELJ

Slovenski družinski dan v Bru-
slju. V soboto, 16. marca, vre-
me ni bilo najboljše, odlično 

pa je bilo vzdušje. Iz Luksemburga so 
se pripeljali s petimi avtomobili, pet 
družin, iz Haaga ena, iz Bruslja je pri-
šlo sedem družin. Z letalom so pripo-
tovali trije, oba voditelja, dr. Jože Ra-
movš in žena Ksenja ter vzgojiteljica 
Martina Svetlin. V kuhinji je bila ekipa 
treh sodelavcev. Pri skupinskem delu 
z otroki je sodelovalo sedem anima-
torjev. Tako smo dobili »sončke« (naj-
mlajši do 6 let), »čebelice« (otroci od 
6 do 10 let) in »katapulte« (najstnike 
od 11 do 16 let). Slednjim se je po-
rodila ideja, da bi kmalu lahko odšli 

v Ardene na duhovne vaje. Starši so 
bili nad predlogom navdušeni, tako 
jih bomo za nekaj dni »razbremeni-
li«. Družina daje skupnosti, skupnost 
daje družini, je bila glavna tema za 
naše starše. Delo sta odlično vodila 

specialista, dr. Jože in Ksenja Ramo-
vš. Srečanje smo sklenili ob 17. uri z 
zaahvalno sveto mašo.

Zakulisje slovenskega družinskega 
dneva. Za nahranit množico v soboto 
in skupino 50-ih gostov iz Slovenije 

naslednji dan, v nedeljo (17. marca), 
je bilo potrebno 15 kg govejega me-
sa za golaž, 5 kg polente, 6 kg peru-
tničk, 2 kg riža, 1 kg morskih sadežev 
– pa seveda veliko dobre volje in pri-
dnih rok. Družinsko igro po kosilu sta 

Pokojni Jože Grkman in njegova tudi že 
pokojna žena Marija

Pokojna s. Terezija Žužek na sredini  
med sestro in župnikom Cikanekom

Skupina staršev s predavateljema Jožetom in Ksenjo Ramovš Družinski dan v Slovenskem pastoralnem centru v Bruslju
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v Škofji Loki pripravila Marija in Luka 
Selak, vse potrebno zanjo je priskrbe-
la Manca Račič. Patrik je v petek zve-
čer dvignil ključ od mladinskih pro-
storov v bližnji župniji sv. Križa, kjer 
sta s skupino katapultov delala Blaž 
in Peter, in tako naprej ... Hvala vsem 
sodelavcem, brez katerih dan ne bil 
uspel tako, kot je. In Bogu hvala!

Odprta vrata Slovenskega pa-
storalnega centra v Bruslju. V ne-
deljo, 17. marca, nas je z avtobusom 
iz Slovenije obiskala skupina občin-
skega odbora Kidričevo (NSi). Spre-
mljal jih je naš prijatelj Andrej Čer-
nigoj. Ob 10. uri smo imeli nedeljsko 
mašo, kateri se je pridružil tudi so-
brat, duhovnik Tone Česen, ki je za 
nekaj dni prišel na strokovni posvet o 
šolstvu v Bruselj. Vodi Zavod sv. Stani-
slava v Šentvidu pri Ljubljani. Po maši 
smo se družili pri skupnem kosilu, na-
to pa nadaljevali z veselim petjem na 
vrtu SPC. Kar težko smo se razšli. Vsa-

ka skupina, ki nas obišče, prinese ko-
šček domovine, naše drage Slovenije.

Slavje tretje postne nedelje v 
Bruslju. V nedeljo, 24. marca, smo 
se ob 10. uri zbrali na vrtu SPC, kjer 
nas je pozdravila cvetoča magnoli-
ja, ki raste na sosedovem vrtu. Naš 
dobri sosed Robijn je pred mašo 
prinesel šopek magnolij, ki smo jih 
položili pred oltar. Na vrtu smo se 
na nedeljsko mašo pripravili s pobo-
žnostjo križevega pota: Slovencev 
križev pot ljubezni (Vladimir Kos). 
Prebrali smo evangelij, kjer smo pri-
sluhnili Jezusovi priliki o smokvi v 
vinogradu. Tudi prijeten sonček je 
bil z nami. V pomladni harmoniji 
narave in Božje besede so se ogrela 
tudi naša srca. Bogu hvala, da sme-
mo in moremo v srcu Bruslja moliti 
in peti v slovenščini, našem lepem 
maternem jeziku.

Iz Slovenije z upanjem – From 
Slovenia with hope. V četrtek, 4. 

aprila, je bila v prostorih slovenske-
ga veleposlaništva v Bruslju predstavi-
tev knjige gospe Marie-Louise Bemel-
mans-Videc z naslovom: Iz Slovenije 
z upanjem/From Slovenia with hope. 
Gre za izseljensko povest, ki jo je leta 
2017 izdala Celjska Mohorjeva družba 
v slovenščini in angleščini. Gospa Ma-
ria L. Videc je knjigo prvič predstavila 
leta 2017 na knjižnem sejmu v Can-
karjevem domu v Ljubljani. Sledile so 

predstavitve v Haagu (NL), Genku (B), 
Essnu (D), pripravlja se tudi predstavi-
tev v Clevelandu (ZDA). Predstavitev 
sta v slovenščini in angleščini moderi-
rala župnik dr. Zvone Štrubelj in Rebe-
cca Beiz. V dveh glasbenih intermez-
zih so nastopili Brina, Marcel in Marko 
Kranjc ter Sara in Patrick Das. V tretjem 
glasbenem vložku so zaigrali Tomaž 
Lisjak, Marko Krajnc in Zvone Štrubelj.

dr. Zvone Štrubelj

PARIZ

Obisk študentov iz Slovenije  
in slavje druge postne nedelje

Redno se študentska skupina, 
ki se zbira na Kodeljevem, 
odpravi enkrat letno na ro-

manje. Letos smo se odločili, da 
gremo proti kapeli čudodelne sve-
tinje v Parizu. Vsi, ki smo izbrali to 
romanje, smo bili deležni gostolju-
bja slovenske skupnosti v Parizu. Še 
posebej je bilo naše srečanje zazna-
movano z gostoljubnostjo v sobo-
to, 16. marca, ko smo zvečer skupaj 
obhajali sveto mašo. Ker je postni 
čas in v skupnosti še ni bilo obreda 

pepeljenja, smo pobožno spreje-
li povabilo k notranji zbranosti in 
spreobrnjenju. Mašo, ki jo je daro-
val salezijanec, profesor Janez Vodi-
čar, smo skupaj oblikovali študentje 
iz Slovenije in domačini iz Pariza. 
Naš gost je bil tudi Alek Zwiter, ki je 
spovedoval in hkrati praznoval svoj 
rojstni dan. Zato je bilo naše druže-
nje po maši še bolj prisrčno. Pariška 
skupnost je pripravila pijačo in je-
dačo, da smo gostje lahko okusili 
pristne francoske specialitete, Alek 
pa lepo praznoval svoj ponovni za-
četek bivanja v Parizu in rojstni dan. 
Prisrčnost in gostoljubje je bil naj-
boljši začetek postnega časa, ki naj 

pomaga pariški skupnosti pri boju 
za ohranitev.

Poročilo je s sodelavci uredil župnik, 
dr. Zvone Štrubelj

Utrinek iz obiska skupine iz Kidričevega

Križev pot na začetku maše na tretjo postno nedeljo v Bruslju Predstavitev izseljenske povesti Marije Videc Iz Slovenije z upanjem

Obred pepeljenja v hišni kapeli v Chatillonu na predvečer druge postne nedelje

Spreobrni se in veruj evangeliju - med obredom pepeljenja v Parizu Družabnost po maši v dvorani Slovenske katoliške misije v Chatillonu
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FREyMING-MERLEBACH

Mesec marec, s katerim se 
odpre srce pomladi s svojo 
lepoto, ogrevano s sonč-

nimi žarki, vabi naravo k razcvetu 
in brstenju, da postaja polje cvetja. 
Nudi sprehode in priložnosti prisluh-
niti žvrgolenju ptic, ki se veselijo z 
nami naravnih lepot, ki nam jih raz-
sipa prav mesec marec, za oči očar-
ljivo Božje stvarstvo. Naši predniki 
so ga imenovali mesec sušec in na 
nekaterih koledarjih je še vedno ta-
ko imenovan. Pomlad prihaja tudi v 
društveno življenje. Praznovanje že-
na je v svetovnem merilu 8. marca, 
cerkveno pa je praznik Marijinega 
oznanjenja, 25. marca. Pri društvu 
smo zajeli zlato sredino za praznova-
nje materinskega in družinskega dne 
v nedeljo, 17. marca. V jutru smo se 
pri maši zahvalili Bogu za vse prejete 
milosti, pokrepčani z duhovno hrano 
smo se po sv. maši zbrali v prostorih 
dvorane. Privabilo nas je veselje dru-
žinskega dne, da zasedemo prostore 
okrog miz kot ena velika družina. 

Domačnost je objela vse navzoče. 
Dvorana se je napolnila z gosti-čla-
ni v veselem pričakovanju dneva, 
ki je obetal vesel dan v skupnosti 
družinskega razumevanja in trdnih 

društvenih vezi. V kuhinji je skupi-
na gospe Fani Šumej poskrbela, da 
so bili vsi gostje postreženi s sami-
mi dobrotami. Ko so zasedli svoje 
prostore, je Jožica Curk spregovorila 
in v pozdravnem nagovoru zaželela 
vsem navzočim lep dan, se zahvalila 
za prisotnost in vsakemu posebej za 
vsak prispevek pri delu, ki ga odgo-
vornost društva zahteva tekom leta, 
predvsem se je zahvalila za medse-
bojno toplo prijateljsko društveno 
vzdušje.

Še posebno se je posvetila vsem 
prisotnim materam in ženam. Zaže-
lela jim je največjo pozornost in to-
ple zaslužene ljubezni v družinskem 
objemu. Da bi jih materinska toplina 
spremljala v krogu družinske sreče 
in bi jo črpale neusahljivo, ob vsa-
kem trenutku življenja. 

Zajeli smo tudi predčasno praznik 
sv. Jožefa in se posvetili vsem nav-
zočim, ki bodo v tednu praznovali 
godovni dan. Saj je sveti Jožef godo-
val dva dni pozneje. Položili smo na 
srce najlepše želje našemu gospodu 
župniku Jožetu Kaminu, zaželeli, da 
bi ga blagoslov njegovega patrona 
spremljal na vseh razširjenih poteh 
duhovnega poslanstva in tudi vsem 
prisotnim Jožetom in Jožicam želeli 
vesel godovni dan.

Kosilo se je odvijalo 
v prijetnem razgovo-
ru in zadovoljstvu. Po 
kosilu je gospa Chri-
stina Hero v govo-
ru obudila spomine 
na svojo lastno ma-
mo in orisala življenje 
domačega ognjišča 
v družini iz otroških 
in odraščajočih let. 
Tudi otroci, Gabriel, 
Maxence in Jules, 
so z ljubeznijo in v 
nežnih besedah vo-
ščili vsem navzočim 
mamicam in vsi ostali 
otroci so se pridružili 
otroški skupini.

Gospod Emile Šin-
kovec je recitiral v 
spomin na otroška le-
ta pesmico »Mamica 
je kakor sonček«.

Tudi gospod žu-
pnik Kamin je pridal 
delček prijetnega 
trenutka. Kot izre-
dni talent prevajalca je z dobro voljo 
prebral v slovenskem jeziku in pre-
vedel tudi v francoski jezik pesnitev, 
ki je bila nominirana s strani UN kot 
najboljša za leto 2008.

Napisal jo je afriški otrok. Pogovor 
s črncem in belcem: 

Ko se rodim, sem črn. – Ko odra-
stem, sem črn. – Ko grem na sonce, 
sem črn. – 

Pred Najsvetejšim smo se Bogu v molitvi zahvalili za vse naše 
dobre matere.

Po maši smo v dvorani misije napolnili vse mize. V kuhinji so tudi tokrat naši prostovoljci imeli polne roke dela.

Kristina je iz globine svojih spominov na pokojno mater osvežila pogled dneva. Vse matere in žene so bile deležne spomladanskega cvetličnega pozdrava.
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AUGSBURG

Ravensburg – slovo  
Franca Vajdiča

Franci je bil rojen leta 1940 v 
skromni družini kot tretji od 
šestih otrok v Velikem Trnu. Že 

kot mlad fant se je s kolesom vozil 
v Krško na delo, kjer je spoznal Da-
rinko. Kmalu se je med njima spletla 
močna ljubezen, ki je trajala 60 let. 
Zvestobo sta si obljubila leta 1960. 
Dva dni po poroki je moral Franci 
oditi za dve leti v Mostar na služenje 
vojaškega roka. Po prihodu domov 
se je zaposlil v Ljubljani. Tam sta z 
ženo leta 1963 povila prvega sina, 
Dušana, čez slabi dve leti, na veliko 
veselje, pa še drugega sina, Darka. 

Mlada družina se je v Ljubljani 
stiskala v majhnem stanovanju. Za-
radi stanovanjskih težav in v želji 
po boljšem zaslužku sta se Darinka 
in Franci leta 1971 s težkim srcem 
zaradi navezanosti na domači kraj 
in svoje starše odločila, da gresta v 

Nemčijo v Ravensburg. Franci je rad 
hodil domov in obiskoval sorodnike, 
prijatelje in znance.

V Ravensburgu je bil zaposlen 32 
let v papirni industriji, vse do upo-
kojitve. Sinova, Dušan in Darko, sta 
v vseh teh letih odraščala in odra-
stla. Ob podpori staršev sta si utira-
la vsak svojo življenjsko pot. Našla 
sta si svoji življenjski sopotnici in si 
ustvarila svoji družini. Prav je, da se 
omeni, da je bil Franci ves čas bi-
vanja v Nemčiji tudi aktiven član v 
slovenskem društvu Planinka. Poln 
navdušenja je rad prepeval v mo-
škem pevskem zboru. Veliko mu je 
pomenilo, da je s pevskim zborom 
gostoval tako v rodni domovini kot 
po Nemčiji in tako s pesmijo med 
ljudi prinašal slovensko kulturo. 

V letih aktivnega življenja so ga 
misli na rodni kraj močno vlekle 
nazaj v domovino. Z ženo Darinko 
sta si zadala nalogo zgraditi hišo 
v Pleterjah na Dolenjskem. Močna 
volja in želja, da uresničita svoje na-

črte, je od njiju zahtevala ogromno 
odrekanj in potrpljenja. S pridnim 
delom in močno voljo sta dosegla 
zastavljen cilj. Še pred Francijevo 
upokojitvijo je bila hiša zgrajena. Po 
upokojitvi sta se Darinka in Franci 
z veseljem vrnila v domovino, v la-
stni dom.

Sinova sta si življenje uredila v 
Nemčiji. 

V pogovoru je Franci s ponosom 
omenjal svoja sinova. Rad se je po-
hvalil s svojimi tremi vnuki, Vaneso, 
Denisom in Niklasom ter pravnu-
kom Maksimiljanom in pravnukinja-
ma Melijo in Ileno. 

Nikoli mu ni bilo škoda vzeti si čas 
za sosede. Z njimi je vedno rad po-
kramljal, največkrat kar na cesti, ko 
se je sprehajal z ljubljenim psičkom 
Benijem. 

Pa je prišel dan, ko je Franci začu-
til, da z zdravjem in dobrim poču-
tjem nekaj ni v redu. Odpeljal se je 
k zdravniku, ne vedoč, da se nikoli 
več ne bo vrnil v svoj ljubi dom. 

Od takrat je bil zaradi težke bolezni 
oskrbovan v bolnišnici Brežice, UKC-
-ju Ljubljana in Splošni bolnišnici 
Novo mesto. Zdravljenje je žal kon-
čal v bolnici v Ulmu v Nemčiji, kjer je 
njegovo srce za vedno obmirovalo.

Naj bo na tem mestu omenjeno, 
da se žena Darinka najlepše zahva-
ljuje vsem sosedom, ki so ji stali 
ob strani v času Francijeve borbe z 
boleznijo. Dragemu pokojnemu pa 
z najožjimi družinskimi člani izreka 
misel: »Naj te reka naših solza na kri-
lih hvaležnosti, ljubezni, družinske-
ga objema in topline vseh naših src 
odpelje v spokojnost in miren, varen 
dom angelov.«  Družina Vajdič

Pokojni  
Franc Vajdič

BERLIN

Mešani mladinski pevski zbor 
Gimnazije Škofja Loka

Mešani mladinski pevski 
zbor Gimnazije Škofja Loka 
deluje v mešani zasedbi od 

leta 2006/2007. V zadnjih šestih letih 
ga vodi zborovodja Žiga Kert. Pevski 

zbor vsako leto pripravi dva samo-
stojna tematska koncerta v Škofji Lo-
ki in sodeluje na različnih kulturnih 
prireditvah. Redno se udeležuje tudi 
območnih in regijskih srečanj pev-
skih zborov ter tekmovanj v tujini. 
Zbor je prejel že kar nekaj priznanj, 
kot so: srebrno priznanje (Sozvoče-
nja 2015, mednarodno tekmovanje 

Bratislava 2015, mednarodno tekmo-
vanje Young Bohemia v Pragi 2017, 
regijsko tekmovanje 2017) in zlato 
priznanje (mednarodno tekmovanje 
Young Bohemia v Pragi 2017 – zma-
govalec v kategoriji gospel, jazz in 
pop). Med vidnejše uspehe pa v tem 
letu spada tudi tekmovanju v Zagor-
ju, kjer se je zbor prvič tudi predstavil 
in prejel zlato priznanje. V šolskem 
letu 2018/19 načrtujejo tudi turnejo, 
in sicer v Nemčijo in na Dansko. Go-
stoval je na partnerskih šolah v tujini: 
v Trstu, Freisingu, Spittalu, Judenbur-
gu in v Roskildeju na Danskem. 

Ta zbor je v naši župniji v Berlinu 
zelo navdušil veliko obiskovalcev sv. 

Ko sem prestrašen, sem črn. – Ko 
mi je slabo, sem črn. – Ko umrem, 
sem še vedno črn. 

In ti, beli prijatelj: Ko se rodiš, si ro-
žnat. – Ko odrasteš, si bel. – Ko greš 
na sonce, si rdeč. 

Ko te zebe, si plav. – Ko te je strah, 
si rumen. – Ko ti je slabo, si zelen. – 
Ko umreš, si siv.

In ti praviš meni, da sem obarvan.
K dnevu smo dodali košček prije-

tnega programa, ki je razveselil vse 

navzoče. Hvala vsem za prijeten kul-
turni prispevek k dnevu.

Dan je lepo potekal v prijetnem 
in veselem druženju. Predno smo se 
razšli, so bile še vse matere in žene 
obdarjene s cvetlico primulo, znak 
pozornosti, ljubezni in materinske 
topline, ki so jih nesle na svoje do-
move kot žarek pomladi in spomin 
na lepo doživeti dan. 

Jožica Curk Otroci so s svojimi igrivimi besedami čestitali še posebno mamicam.

Mešani dijaški pevski zbor gimnazije Škofja Loka z veleposlanikom Francem Butom Ema

Erika

Savina

maše z božanskim petjem med ma-
šo in po njej. Dirigentu Žigi Kertu je 
uspelo iz njih spraviti res vse in nago-
voriti slehernega poslušalca.
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HAMBURG
10. marca smo se zopet srečali pri 
sv. Bonifaciju. Sveto mašo je g. Dori 
daroval za pokojne starše družine 
Plevnik in tudi naše slavljence pre-
teklega meseca smo priporočili Bo-
gu. Skupaj z nami se je udeležil sv. 
maše dr. Michael Becker, referent 
za tuje govoreče misije, ki ga je na 
to mesto postavil zdajšnji škof dr. 
Stefan Heße. Dr. Becker nas je tudi 
pred nekoliko časa povabil v gene-
ralni vikariat, od koder dela in skrbi 
za tuje skupnosti in misije in tako z 
nami vzpostavil prvi kontakt. Pova-
bilo na večerjo je z veseljem sprejel, 
saj ga je zanimalo tudi naše življenje 
zunaj sv. maš. Navdušen je bil nad 
bogato postrežbo in gostoljubjem, 
v katerem potekajo naša srečanja. V 
svojem nagovoru je še posebej po-

ASEL/HANNOVERla, ker jo je izrecno zanimal obisk dr. 
Beckerja.

Naš ponedeljkov izlet je zaradi 
spomladanskega viharja, ki je zajel 
ves severni del Nemčije, skoraj do-
besedno padel v vodo. Napotili smo 
se v Neumünster na nakup v znani 
center in večji del dneva iskali streho 
pred dežjem, kljub temu smo obdr-
žali dobro voljo kot vedno.

Vsako leto v postnem času prire-
jajo prostovoljci župnije sv. Bonifaci-
ja »postno kosilo«, pri katerem smo 
sodelovali tudi mi. Pomagali smo pri 
pripravi prostorov, naše gospodinje 
pa so poskrbele za različne skutine 
namaze. Po končanem bogoslužju 
smo zaužili skuto s krompirjem. Ko-
silo je dokaj skromno, kar je tudi po-
men postnega časa, ampak druženje 
in pogovori nam dajo nove impulze 

udaril, kako važne in dragocene so 
tuje govoreče misije za hamburško 
škofijo, istočasno pa je izrazil željo 
in pomen, da bi čim več sodelovali 
tudi z nemško govorečimi župnijami 
in da naj bi bili tudi člani naše misije 
zastopani v cerkvenem svetu. V tem 
primeru smo že malo pred drugimi, 
ker imamo člana v omenjenem od-
boru in tudi redno se udeležujemo 
prireditev v župniji sv. Bonifacija. 
Osvežili smo tudi pogovore in smer-
nice iz januarskega srečanja tuje go-
vorečih misij na tako imenovanem 
raziskovalnem dnevu (Sondierung-
stag), o čemer smo že poročali. Na 
kratko smo se dotaknili tudi našega 
sodelovanja na dnevu molitve žena, 
kjer smo zastopali Slovenijo. Tudi 
pastoralna referentka Melenie Brun-
ner se nam je ta dan zopet priključi-

in vedno znova potrdijo našo zasidra-
nost v tej župniji. Vera Šeme

ESSEN

Tole je številka Naše luči v le-
pem mesecu majniku. Kar sa-
modejno nas misel popelje 

pred Marijine oltarje, v Marijina sve-
tišča, v srcih nam zapojejo lepe Ma-
rijine pesmi, pa tudi neko posebno 
pomladno vzdušje napolnjuje na-
ša srca. (Našemu župniku Lojzetu/
Alojziju pa se letos dopolni »mlado-
stna« doba s 75. rojstnim dnevom 
19. maja.) 

Nič kaj obetavne pa niso izjave 
nekaterih dolgoletnih naročnikov 
Naše luči, ki pravijo, da bodo revi-
jo odpovedali, ko ne bo več v njej 
poročil iz NAŠE župnije Essen. Jaz 
pa mislim, da življenje teče naprej, 
čeprav tukaj ne bo več slovenskega 
duhovnika. Boste pa dobri, verni, 
prijazni slovenski ljudje, ki boste tu-
di v prihodnosti pričevali za te vre-

dnote in ki nas (vas) zaznamuje že 
61 let Slovenske katoliške misije v 
Severnem Porenju in Vestfaliji. Naša 
luč je ogledalo skoraj vsega sloven-
skega sveta po svetu. Veselimo se 
vsega lepega in dobrega, kar se med 
rojaki dogaja. Poleg lepih tekstov so 
zgovorne tudi lepe fotografije. Če 
malo damo na tehtnico, bomo ugo-
tovili, da je naša kultura in duhov-
nost, o kateri bogato poroča Naša 
luč, gotovo vredna »vsaj« toliko kot 
kilogram najcenejšega mesa v re-
klamni ponudbi … Upam, da boste 
z veseljem žrtvovali tiste tri do štiri 
evre na mesec za to lepo revijo, ki jo 
izseljenski duhovniki z veliko ljube-
znijo pripravljamo in izdajamo. 

Ko ne bo več slovenskega duhov-
nika, boste pa ostali mnogi, ki tudi 
znate in zmorete napisati marsikaj 
lepega o dogajanju v vaši sredi. To 
so morebitni krsti, poroke (že dolgo 

ni bilo tukaj nobene), jubilejna pra-
znovanja ali slovo katerega ali katere 
iz vaše srede. Tako se bo tudi v priho-
dnje med slovenskimi skupnostmi 

znašlo ime katere vaših skupnosti. 
Že sedaj se priporočam, da kdo kaj 
napiše, kako doživlja in je doživljal 
navzočnost slovenske župnije. 

Jože, Dori, Jože in Daniel Lucijan in Iva Slavko in Marija

V Hildnu smo bili tri mesece pri sveti maši v dvorani, ker so v cerkvi popravljali gretje.
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Pokojna  
88 letna Ivana 

Grabowski 
iz Essna, 

nekoč res lepa 
mladenka

Pokojna  
Pavla Wolfs - 

pred enim letom

Zadnja številka, ki bo razposlana 
in razdeljena iz Essna, bo v septem-
bru 2019. Po tem pa boste Našo luč 
prejemali iz Münchna. Od tam boste 
prejeli tudi bančno položnico, prek 
katere boste plačali naročnino. (V 
kolikor kdo plača naročnino v ime-
nu naslovljenega prejemnika, na po-
ložnici napišite, za katerega preje-
mnika plačate.) Lepo prosim tiste, ki 
še niste poravnali naročnine za leto 
2019 (celo za 2018 še niso vsi porav-
nali), da to zagotovo storite vsaj pred 
septembrom, da bom lahko gospodu 
Puclju oddal poravnane račune.

2. aprila smo se poslovili od naše 
95-letne faranke – vedno prijazne 
Pavle Wolfs. 

Naj počivata v miru.

BINKOŠTNO SREČANJE –  
9. junija 2019
Častitljiva je zgodovina tega lepega 
srečanja, ki tudi po 60 letih privablja 
lepo število rojakov in prijateljev. 
Zbere se nas še vedno čez 200. Želja, 
da bi se tale najštevilčnejši dogodek 
nadaljeval, je seveda živa. Možnosti, 
da bi se ta želja uresničila, pa je vse 
manj. 

Morda bo torej letošnje srečanje 
zadnje in se bomo poslovili, kakor 
se poslavlja župnija Essen. V junijski 
številki bo objavljeno kaj več o naših 
gostih. Glede ansambla, ki bo tokrat 
nastopal, smo gotovi, da je to zelo 
znani in slavni Kvintet Dori. O njih si 
lahko preberete na internetu, kjer je 
veliko fotografij in tudi opis kvinte-
ta. Veselijo se, da bodo nastopali pri 
nas in mi se veselimo, da bodo obo-
gatili našo prireditev. 

Pri binkoštni maši in litanijah bo 
letos pel tudi naš odlični pevski zbor 
Slovenski cvet. 

Upam, da ste si že rezervirali čas. 
Sveta maša bo ob 16. uri v cerkvi sv. 
Gertrude, Rottstr. 36, 45127 Essen. 

Lojze Rajk 

Če kdo za leto 2020 namerava 
odpovedati naročnino zaradi odse-
litve v domovino ali zaradi slabega 
vida, mi tudi pravočasno sporočite. 
Gotovo pravočasno sporočite tudi 
morebitno spremembo naslova svo-
jega bivanja. 

Kdor bo želel prejeti Družinsko 
pratiko in (ali) Marijanski koledar, 
boste sporočili gospodu Puclju. Če 
pa želite, lahko sporočite tudi meni 
na moj elektronski naslov (alojzijr@
gmail.com), pa bom jaz iz domovi-
ne posredoval naprej ali vam poslal, 
kar želite. Sploh bom vesel, če se mi 

bo tudi po odhodu kdo oglasil po 
e-mailu ali v pismu, saj se je med 
nami v 13 letih razvilo lepo prija-
teljstvo. Svoj naslov v Sloveniji bom 
sporočil v septembrski številki Naše 
luči in Med nami povedano. 

To je nekaj sporočil za prihodnji 
čas. Morda se bo kaj še ponovilo, 
vendar ne škodi, če bomo prebrali 
večkrat. 

POSLOVILI SMO SE
27. januarja smo se med nedeljsko 
mašo poslovili od rajne Ivane Gra-
bowski. Sin Peter mi je izročil 300 € 
za svete maše in za dobre namene. 

FRANKFURT

Dragi bralci, žal se je v aprilski 
številki zgodila za Frankfurt 
neprijetnost, da je bilo obja-

vljeno besedilo (ne pa slike) za april 
iz leta 2018. Za nepozornost pri po-
šiljanju besedila se opravičujem.

V novembru bodo v župnijah treh 
škofij (Limburg, Mainz in Fulda) volitve 
novih župnijskih svetov, seveda tudi 
v naši župniji. Prav zanimivo pa tudi 
stresno bo, kako bomo iskali in našli 
kandidate, da bo glasovnica dovolj za-
sedena za volitve. Morda pa bodo tudi 
naslednje misli dale komu misliti.

V zadnji novembrski Okrožnici Slo-
venskega kulturno prosvetnega dru-
štva Sava iz Frankfurta je učiteljica 
gospa Natalija Robnik zapisala teh-

tne misli (najprej v zvezi z delovanjem 
društva in v zvezi z okrožnico) glede 
udejstvovanja, sodelovanja ter ude-
ležbe Slovencev pri raznih prireditvah 
društva in župnije. Poglejmo jih:

»V pogovorih se mnogi zanimate za 
dogodke in prireditve, nam izražate 
podporo, ste veseli, da v Frankfurtu 
obstajata slovensko društvo in sloven-
ska župnija, a resničnost je drugačna. 

Koliko si vas/nas bo vzelo čas za 
martinovanje, ki ga vsako leto (se-
veda s prostovoljnim delom) pripra-
vljajo prizadevni člani župnijskega 
sveta SKZ (Slovenska katoliška župni-
ja, dodal M. R.)? Koliko vas bo prišlo 
na tradicionalno miklavževanje (že 
leta poteka na prvo decembrsko ne-
deljo!) in boste tako pokazali svojo 
pripadnost slovenski skupnosti, slo-

venščini, slovenstvu (miklavževanje 
je avtohtoni slovenski običaj)? Koli-
ko obiskovalcev bo s svojim priho-
dom na osrednjo proslavo (3. 2. 19) 
počastilo slovenski državni praznik, 

osmi februar? Koliko si vas bo vzelo 
čas za srečanje učencev DPS, ES iz 
Frankfurta in Mannheima, kjer naši 
učenci pokažejo, kako dobro pozna-
jo Slovenijo? Koliko se vas bo udele-

Končno ima tudi župnik Lojze iz Essna nov delovni stroj - varen in zanesljiv Seat Alhambra. 
Odličen za po ravnem in tudi za belokranjske klance. Srečno vožnjo vsem.

Oltar v Lollarju ob svetovnem molitvenem dnevu žena Poročilo o molitvenem dnevu žena v Lollarju, v narodni noši gospa Marija
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žilo maše za domovino, s katero slo-
venska skupnost (v organizaciji SKZ) 
vsako leto v juniju počasti slovenski 
dan državnosti, 25. junij? 

Da se trudimo tudi z organizaci-
jo prvomajskega piknika, srečanja za 
praznik žensk, predavanj strokovnja-
kov, ki živijo med nami in še česa, 
sploh ne govorimo, to je le še dodatna 
češnja na torti, ki vam jo ponujamo ... 

Opozoriti vas želim predvsem na 
pet osrednjih prireditev, ki jih v slo-
venski skupnosti organizirata SKZ in 
društvo Sava ob podpori staršev ES 
in DPS in jih z denarjem običajno 
podpre Urad RS za Slovence v zamej-
stvu in po svetu, kar pomeni, da se 
na njih predstavijo umetniki (pevski 
zbori, ansambli, igralci ...) iz Sloveni-
je ter tako prinesejo med nas košček 
slovenske kulturne ustvarjalnosti ... A 
prireditve brez udeležencev/gledal-
cev nimajo smisla, saj med drugim 
pomenijo tudi finančno izgubo, ki si 
je društvo ne more privoščiti (pa tudi 
župnija ne, dodal Martin Retelj). 

Kako torej, Slovenci, živeči v 
Frank furtu in okolici? Ali se čutimo 
toliko povezani s Slovenijo, sloven-
stvom in s slovenščino, da bi si od 
novembra do junija vzeli čas vsaj za 
dve prireditvi?

Nerealno bi bilo pričakovati, da bo-
mo vsi na vseh prireditvah (čeprav 
mnogi, predvsem prostovoljni po-
močniki iz župnijskega sveta in UO 
Save, s(m)o!), saj vemo, da nam lahko 
udeležbo marsikdaj prepreči višja sila.

A če se kot Slovenka ali državljanka 
EU s slovenskimi koreninami v enem 
letu nisem udeležila niti ene od na-
štetih prireditev, potem je čas, da iz-
prašam svojo vest in presodim, koliko 
cenim, spoštujem svoje korenine, je-
zik svojih prednikov, in kakšen zgled 
predstavljam za svoje potomce. Če bi 
bilo našim prednikom (npr. Primožu 
Trubarju) vse ostalo bolj pomembno 
kot slovenščina in slovenstvo, potem 
danes ne bi bilo več govorcev sloven-
ščine ne slovenskih knjig in ne države 
Slovenije ... Kot se lahko zgodi, da v 
frankfurtu kmalu ne bo več sloven-
skega kulturno prosvetnega društva 
sava, če ne bo vaše vsestranske pod-
pore! Zapisala učiteljica slovenščine 
Natalija Robnik«.

Nekaj fotografij (v aprilski števil-
ki Naše luči so bile že objavljene) 
nam je poročalo o svetovnem mo-
litvenem dnevu žena letošnjega 1. 
marca, ki je bil posvečen Sloveniji, 
na primer v Frankfurtu, Gießnu, Lol-
larju, Wiesbadnu, MZ-Kastelu, Krifte-

MüNCHEN

Postna duhovna obnova. Go-
spod, vodi me po poti resnice 
– te besede so nas vpeljale v 

letošnji postni čas. Voditelj duhovne 
obnove in naših razmišljanj v dneh 
od 9. do 10. marca je bil jezuitski pa-
ter Rok Bečan iz Ljubljane.

Brali in premišljevali smo bese-
de preroka Izaija, kako naj v naših 
postnih namenih in načrtih iščemo 
pravičnost, kako se izogibamo krivi-

ci, kako iščemo Božjo bližino. V tihoti 
se je vsak od nas posvetil spraševa-
nju vesti in oblikoval načrte za dobra 
dejanja in za predano molitev v po-
stnem času. 

Kako pomagamo bližnjemu in 
kdo bo pomagal nam, če smo obu-
pani in potrebni pomoči? Če naj-
demo pot do Boga, nam bo lažje. 
Dobili bomo novo moč in voljo, da 
se spoprimemo s težavami. Veseli-
mo se tudi uspehov soljudi, saj tudi 
njim Bog pomaga, ker je dober in 

milosrčen. Tudi mene se bo usmilil 
in mi pomagal. Pomislimo, kaj Go-
spod od nas pričakuje, kako naj se 
spreobrnemo. Če mu bomo sledili in 
ga klicali, nam bo rekel – tukaj sem.

Na naši življenjski poti se moramo 
nenehno spraševati, kje in kako je 
Bog naše zavetje. Kličimo ga, Go-
spod, bodi z menoj v stiski. Vsak od 
nas ima v življenju svoj križev pot in 
svoje izkušnje odrešitve na tej po-
ti, na keteri nas spremlja in varuje 
Gospod.

Patru Roku Bečanu se zahvalju-
jemo za skupno molitev, za razmi-
šljanja in predvsem, da nam je po-
kazal, kako najti pot do Gospoda v 
postnem času.

dr. Gabrijela Greber-Zupan

Cerkev, čas in naša fara. 15. mar-
ca je v večernih urah potekala seja 
Župnijskega pastoralnega sveta. Pre-
gled preteklega dela in dogodkov v 
župniji nam daje občutek, da smo kar 
dobro opravili svoje naloge. Dlje smo 

lu in še kje, kjer so sodelovale tudi 
Slovenke. Tudi o tem smo slišali kar 
nekaj lepih besed v Lichu, ko smo se 
po nekajmesečni pavzi zopet zbrali 
k maši in srečanju po njej. Tako je tu-
di gospa Marija za molitev v Lollarju 
oblekla našo narodno nošo, spekla 
pa je potico in ocvirkovko.

Letošnje postno romanje v Mari-
enthal je bilo že 24. po vrsti. Tokrat 
smo imeli prav lepo in toplo vreme, 
s soncem (in dežjem med mašo). 
Okrog 50 se nas je zbralo. Med se-
boj pa smo imeli kot spovednika in 
mašnika jezuita p. Benjamina Bev-
ca, lanskega novomašnika, študenta 
patristike v Rimu, po rodu pa iz žu-
pnije Cerklje ob Krki, tako kot je tudi 
župnik Martin. Molili smo križev pot, 
ki ga je sestavil nekdanji ljubljanski 
škof Gregorij Rožman. P. Benjamin 
pa nam je v pridigi ob evangeljski 

zgodbi o izgubljenem sinu oziroma 
usmiljenem očetu vlival vero in zau-
panje v Boga in Očeta, ki nas čaka in 
pričakuje. To lepo 4. postno nedeljo 
pa smo zaključili s skupno malico v 
romarski dvorani in se v večernem 
mraku razšli na svoje domove.

V 99. letu starosti je predzadnji 
dan januarja umrla Ivanka Schie-
ber, roj. Potočnik, iz Kronberga, kjer 
je tudi pokopana; po rojstvu pa je iz-
hajala iz Škofje Loke. Sredi februarja 
pa je v 82. letu starosti umrl Janez 
Korošec iz Frankfurta, rojen pa je 
bil v Novi Cerkvi. V začetku marca je 
umrl v 74. letu starosti Mirko Sirk iz 
Neu-Bamberga, po rojstvu pa je bil 
iz Gačnika pri Pesnici pri MB. V dru-
gi polovici marca pa je umrla v 77. 
letu starosti Ivanka Flach, roj. Zajc, 
iz Bad Vilbela, po rojstvu pa je bila iz 
Lovrenca. Naj počivajo v miru!  rem 

Marienthal - pri osmi postaji, pomlad se prebuja

Marienthal - pri maši p. Benjamin in župnik Martin Marienthal - z molitvijo k naslednji postaji
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se ustavili ob temi pojemajoče moči 
farne skupnosti, kar spremlja Cerkev 
na splošno in ni brez odmeva tudi v 
naši fari. Ta vprašanja so se pojavila 
tudi v skupini na srečanju ob Svetem 
pismu zadnjo marčevsko nedeljo. Pa 
tudi nekaj v drugih neformalnih kro-
gih se je vpletlo v pogovor več aktu-
alnih tem iz življenja in preizkušenj 
Cerkve v našem času, tudi grešnost 
poklicanih, kar je prva tema v časni-
kih in informativnih oddajah. 

V župnijskem življenju farani po-
grešajo nekdanjo mnogovrstno raz-
gibanost. Očitna so znamenja, da 
je skupnost opešala na več ravneh 
in področjih. Skrb vzbuja majhna 
udeležba vernikov pri mašah. Ni 
nam seveda težko ugotoviti, da z le-
ti polagoma usiha tisti sloj ljudi, ki je 
dolgo in vztrajno dajal občutek, da 
smo velika skupnost. Sedaj ostaja 
vprašanje, kako obdržati dejavnosti 
skupnega življenja v razmerah, ko 
se vrste redčijo. Mnogi mlajši farani 
se ne čutijo več aktivno vezani na 
slovensko mašo ali župnijske pro-
grame in shode. Veliko slovenskih 
kristjanov se je zadnja leta naselilo 
na področje naše župnije iz Slove-
nije v okoliških krajih blizu Mün-
chna in po vsej Bavarski, vendar 
teh ne pritegnejo mašna srečanja. 
Nekaj družin se je povezalo med 
seboj v župnijski slovenski šoli. V 
župnijskem domu je bolj živahen 
obisk ljudi zaradi prevodov listin ali 
prihajajo na svetovalne pogovore 
pri urejanju socialnih zadev. Na žu-

STUTTGART

Življenje župnije
V času, ki je za nami, smo 

v naši sredi praznovali kar tri 
lepe življenjske jubileje. Gospa Sla-
vica Tutič je praznovala 80 let. Vsi, 
ki jo poznamo, vemo, da je Slavica 
dobrega srca in vsa leta, odkar je v 
Nemčiji, je tudi zvesta župljanka, ki 
redno prihaja k svetim mašam in na 
druge dogodke, ki jih pripravlja žu-
pnija. Veliko dobrega je postorila ob 
naših kulturnih in župnijskih dogod-
kih, ko je vsakič priskočila na pomoč 
v kuhinji in drugod, kjer je bilo po-
trebno. Vedno nas rada pogosti pri 
sebi doma in če jo prosim za pomoč, 
je njena prva beseda vedno »da, če 
lahko karkoli pomagam«, to je spo-
štovanja vredno. 80 let je praznoval 
tudi gospod Jože Rabuza, dolgo-
letni zborovodja Slovenskih muzi-
kantov, klen Slovenec, ponosen in 
Bogu hvaležen za svojo prehojeno 
življenjsko pot, priden delavec in 
zvesti član v društvu Slovenski mu-
zikantje. 50 let skupnega življenja 
pa sta praznovala zakonca Zertuš, 
gospa Štefka in njen mož Vinko. 

Poročila sta se v Kočevju in ob pri-
hodu v Nemčijo, kjer sta si ustvarila 
družino, sta prehodila pot, ki ni bila 
vedno lahka, vendar sta pogumno 
vztrajala na skupni življenjski poti. 
Vsem slavljencem želimo še naprej 

zdravja in moči, ker jih naša župnija 
potrebuje. 

Pastoralno delo po podružnicah 
in v Stuttgartu pa lepo poteka, kar 
je dober znak, da ljudje sodelujejo 
in se veselijo naših tedenskih sre-

čanj ob oltarju ali za mizo v dvo-
rani. V Gospodu pa je zaspal Lado 
Oblak, zvest mož, oče, dedek in 
ponosen Slovenec, ki je pustil lep 
pečat svojega dela v naši skupno-
sti. Skupaj s svojo soprogo Dorotejo 

pnijskem uradu poskušamo ljudem 
pomagati tam, kjer jih čevelj žuli. 
Pri tem seveda opozorimo na naše 
osnovno poslanstvo. Vendar se za to 
ne odločamo mi, ampak ljudje sami. 
Te svobode jim ne jemljemo. Vsak ve 
za svoj odnos do Boga. Zdi pa se, da 
mnogi ne vidijo in ne vzamejo več 
zares oznanjevalne, služnostne in 
vodniške vloge Cerkve (župnije) na 
poti do sadov vere. 

Opazna je danes naraščajoča du-
hovna odmaknjenost od Cerkve in 
cerkvene skuposti tudi med kristja-
ni. Kako se odzivati na vse to, smo 
se spraševali. Naše zaledje je najprej 
narava Cerkve, ki je Božje delo, ne 

pa naše. Neugodne razmere nas ne 
smejo begati tako, da ne bi opravi-
li svojega deleža v skupnosti, kjer 
smo in dokler zmoremo. Evangelij 
ima nadčasovni pomen in njegova 
moč ne peša. Ljudje pa se lahko zdaj 
bolj zdaj manj odzivajo nanj. V časih, 
kot je naš, je na preizkušnji trdnost 
osebne vere v Boga in odločna pri-
padnost njegovi Cerkvi. 

Materinski dan obhajamo 25. 
marca. Pri nas smo se zbrali na so-
boto pred tem praznikom namesto 
v šoli na praznovanje. Žal se ga ni-
so mogli udeležiti vsi otroci in star-
ši župnijske šole. Program pa smo 
prilagodili skupinici, ki se je zbrala. 

Molitev za družine v župnijski kapeli 
je spomnila otroke na pomembnost 
dveh besed: 'oprosti' in 'hvala'. Ob 
vsaki so se otroci podali k svojim 
materam in očetom in jim izrekli 
obe besedi za vse tiste, ki jih niso 
uspeli izreči v zadnjem času, ko bi 
bilo treba. 

Na prireditvi v dvorani pa je ves 
načrtovani program stekel tako, kot 
je bil zamišljen, s pomočjo zelo pri-
lagodljivih otrok in staršev. 

Nazadnje smo bili vsi lepo prese-
nečeni, kako prisrčno se lahko da 
poudarek velikim vrednotam dru-
žinskega življenja na enostaven in 
spontan način.  jp

Udeleženci na postni duhovni obnovi
Program materinskega dneva je izvedla majhna 

skupina šolskih otrok.

80 let je praznovala gospa Slavica Tutič.

Gospod Jože Rabuza, ki je praznoval 80 let, in Mihael Medved. Jože je začel igrati harmoniko.

Zlatoporočenca Zertuš
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S R B I J A

BEOGRAD

Dogajanje v Srbiji

Skoraj deset let sem že v Srbiji, 
in sicer sem župnik na eni be-
ograjski župniji, to je župnija 

svetih bratov Cirila in Metoda. Žu-
pnija obsega področje zahodnega 
dela Beograda in predmestja na za-
hod (do 40 km) in na jug (do 60 km) 
in je ena največjih župnij v beograj-
ski nadškofiji.

Kakšno leto po tem, ko sem po-
stal župnik, sem sprejel tudi skrb za 
katoličane – Slovence v Beogradu in 
tudi nekoliko v Srbiji. Z verniki smo v 
Beogradu imeli v začetku kar pogo-
sto sestanke in organizirali prazno-
vanja velike noči in božiča. Redno 
smo tudi ob nedeljah imeli sveto 
mašo v slovenščini in jo še imamo. 
Tako sem srečeval v glavnem sku-
pino obiskovalcev nedeljske maše, 
parkrat pa tudi nekatere Slovence 
iz drugih mest v Srbiji (Novi Sad, 
Zrenjanin, Subotica, Niš, Pančevo in 
mogoče še katere). 

Želel sem spodbuditi kristjane še 
iz raznih krajev po Srbiji. Po dolgem 
razmisleku sem napisal in poslal pi-
smo rojakom Slovencem v Srbiji. Pi-
smo sem poslal na naslov voditeljev 
slovenskih društev v raznih krajih v 
Srbiji s prošnjo, da pismo posredu-
jejo slovenskim rojakom na določe-
nem področju, kjer deluje posame-
zno društvo za Slovence. Tako upam, 
da se bo kakšen izmed rojakov pri-

bližal in aktivno vključil v skupnost 
kot katoliški vernik.

Tu sta obe pismi (predsednikom 
društev za Slovence in drugo name-
njeno vsem Slovencem v Srbiji).

Spoštovani g. predsednik društva 
Slovencev!

Najprej prisrčen pozdrav vam in 
vsem vašim sodelavcem.

Ob tem, ko smo pred dobrim me-
secem lepo skupaj praznovali kultur-
ni praznik naše domovine Slovenije 
(dan smrti pesnika Franceta Prešer-
na), ki se je letos odvijal v organiza-
ciji društva »France Prešeren« v Nišu, 
vas vljudno prosim, da seznanite z 
vsebino pisma, ki vam ga pošiljam 
v prilogi, vse Slovence v Srbiji, saj je 
namenjeno prav njim. To pismo je 
vabilo Slovencem, da se pridružijo 
kot verniki Cerkvi in v njej dejavno 
sodelujejo.

To vam pošiljam kot katoliški du-
hovnik (Lojze Letonja), ki mi je zau-
pana pastoralna skrb za katoličane 
Slovence, ki živijo v Srbiji.

Za vašo uslugo prav lepa hvala in 
želim vse dobro. L. L.

In drugo:
Dragi rojaki!
Naj bo milost Božja in Božji blago-

slov vedno z vami. Pozdravim vas z 
lepim pozdravom: hvaljen Jezus.

Obiskujem vas s tem pismom kot 
katoliški duhovnik (Lojze Letonja sicer 
redni župnik župnije sv. Cirila in Me-
toda v Beogradu), ki mi je zaupana 

pastoralna oskrba katoliških vernikov 
Slovencev v Srbiji.

Domnevam, da ste Slovenci, ki ži-
vite v Srbiji, krščeni v Katoliški cerkvi. 
Večino so vas dali krstiti vaši starši, le 
izjemoma ste, verjetno, nekateri kr-
ščeni kot odrasli.

Da ste prejeli zakrament svetega 
krsta, ste gotovo hvaležni svojim star-
šem, ki so za to poskrbeli iz svoje vere 
in ljubezni do Boga in do bližnjega in 
posebej po starševski ljubezni do vas.

Pota življenja so vas odnesla v ra-
zne kraje in mesta v Srbiji. Ob tem, 
ko ste bili dolžni skrbeti za vaše vsak-
danje življenje v vaših družinah, ste 
imeli mnoge obveznosti na delovnih 
mestih, ste bili angažirani v družbi, 

sta iz Oberhausna prišla v Stuttgart, 
kjer so s prvo generacijo Slovencev 
ob župniku Cirilu Turku postavljali 

Pokojni  
Lado Oblak

vi: Omnia Christus est nobis! – Kristus 
nam je vse! Če hočeš ozdraviti rano, je 
on zdravnik; če te žge vročica, je on iz-
vir; če te stiska greh, je on opravičenje; 
če potrebuješ pomoč, je on moč; če se 
bojiš smrti, je on življenje; če hrepeniš 
po nebesih, je on pot; če si v temi, je 
on luč. In če želiš biti kristjan, moraš 
biti kot ljubljeni učenec, ki je naslonil 
glavo na Učiteljevo srce in se tam na-
učil, kako misliti, govoriti in delovati. 
Okusite in spoznajte, kako je Gospod 
dober; blagor človeku, ki vanj zaupa. 

Aleš Kalamar

temelje naše župnije v Esslingenu 
in Stuttgartu. Pokojni Lado je bil 
res iz dna srca zaveden Slovenec 
in stabilen vernik, kateremu je Bog 
dal talent za lepoto ustvarjanja in 
natančnost pri delu. Zaljubljen je bil 
v arhitekturo in še posebej v Plečni-
kova dela. Tudi sam je rad risal skice 
in načrte hiš in drugih objektov in 
to mu je bilo v veliko veselje. Tudi 
v slovenskem domu je v vsem času 
postoril veliko ročnih del, kjer je bilo 
potrebno. Kapela na vrtu slovenske 
hiše je njegovo delo. Ob tem mo-

ram omeniti, da je bil zvest vernik in 
župljan, ki ni pozabil svoje domače 
zemlje in izročila svojih prednikov. 
Bil je dober in marljiv delavec, saj je 
okusil težki rudarski kruh in pozneje 
ves čas plemenito opravljal svoj po-
klic zidarja, dokler mu zdravje ni za-
čelo pešati. Njegova soproga mu je 
pomenila vse in letošnje leto bi pra-
znovala 60 let poroke. Ponosen na 
svojo družino je Lado zaspal v Go-
spodu in v slovenski zemlji čaka dan 
vstajenja. Bog mu naj da večni mir in 
naj počiva v miru. Sveti Ambrož pra-

Štirje mušketirji Predstavniki župnije in župnik pri blagoslovu pokopališča

Župnijska cerkev Povišanja sv. Križa v Nišu

Župnijska cerkev sv. Cirila in Metoda v Beogradu  
(okrašena ob zlati maši Jurija Devetaka 22. 5. 2016)
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Š V E D S K A

GöTEBORG

45 let slovenske Vadstene, 
sobota, 8. junij 2019

Dragi rojaki na Švedskem, dra-
gi romarji tudi iz Švice in Slo-
venije, dobrodošli na mali 

jubilej, na 45-letnico vseslovenskih 
romanj in vseslovenskih srečanj za 
binkošti pri Sv. Brigiti Švedski. Letos 
bo med nas prišel nekdo v imenu 
Cerkve na Slovenskem, ki bo vodil 
praznično sv. mašo in jubilejno ro-
manje.

Na vrtu pri sestrah se zbiramo 
od 11. ure naprej. Najkasneje 11.45 

se zbiramo v cerkvi pri sestrah, kjer 
bodo med slovesno praznično sv. 
mašo peli pevci Cerkvenega me-
šanega pevskega zbora župnije sv. 
Martina v Velenju, ki jih bo vodil 
njihov župnik g. Janko Rezar. Pribli-
žno 40 pevk in pevcev bo poskrbelo 
za ubrano petje, ki bo povzdignilo 
slovesno bogoslužje. Skupaj z orga-
nizatorji bodo prispeli v Vadsteno 
z enim avtobusom. Drugi avtobus 
romarjev iz Slovenije bo pripeljal 
naš dolgoletni dušni pastir na Šved-
skem, g. Jože Drolc, ki bo vodil ro-
marje iz župnije Ljubljana Polje. Po-
leg teh romarjev, ki bodo prvič med 

nami, pa nas bodo ponovno razve-
selili romarji iz Švice pod vodstvom 
g. Davida Taljata. Rojaki z vse Šved-
ske, ponovno vabljeni, da utrdimo 
svoje korenine, poživimo slovensko 
vernost ter doživimo zopet lepo vse-
slovensko romanje in vseslovensko 
srečanje, praznovanje za binkošti v 
Vadsteni. Za slovensko praznovanje 
v Petrus Magni skola bo poskrbel 
Ansambel Livada, ki se veseli obiska 
rojakov v Vadsteni na Švedskem.

Takole bo potekalo vseslovensko 
romanje in srečanje v Vadsteni: naj-
prej ob 12. uri sv. maša, po njej foto-
grafiranje pred cerkvijo, od tam pa 

se razvije procesija do slovenske lipe 
in od tam v cerkev sv. Brigite Šved-
ske, kjer bomo zaključili z litanijami 
Matere Božje s slovesnimi odpevi. 
Po blagoslovu in pesmi Marija, skoz 
življenje bo sledil koncert zbora iz 
Velenja. Po koncertu se vrnemo k 
sestram, se tam ustavimo, okrepimo 
in potem sledi pot v dvorano Petrus 
Magni skola. Romarji iz Ljubljane 
Polja pa od sester nadaljujejo svojo 
pot proti Norveški. Najprej bo sledil 
kulturni program, po njem pa ve-
čerja in slovensko praznovanje, kjer 
bo poskrbljeno za ples in pesem. Se 
veselim romanja in srečanja z vami, 

kjer ste živeli, ste dejavni v društvih za 
Slovence in še kaj drugega. Tako ste 
mogoče zavest svoje krščanske pripa-
dnosti pustili ob strani in niste veliko 
povezani s Cerkvijo. 

Vabim vas, da se spet pridružite 
skupnosti Cerkve, posebej v krajih, kjer 
se nahajajo katoliške cerkve in župnije 
(Beograd, Novi Sad, Zemun, Zrenjanin 
(Mužlja), Vršac, Pančevo, Kovin, Subo-
tica, Sombor, Ruma, Sremska Mitro-
vica, Šabac, Valjevo, Kragujevac, Kra-
ljevo, Užice, Niš, Leskovac, Kruševac, 
Aleksinac, Jagodina, Smederevo, Bor, 
Zaječar). Sprejeti boste pri duhovni-
kih-župnikih, čeprav ne v slovenskem 
(maternem) jeziku. Tu lahko dobite 
osnovne informacije o verskem življe-
nju in o zakramentih, kako, kje in kdaj 
jih lahko prejmete (krst, krst vaših 
otrok, spoved, obhajilo, udeležba pri 
sveti maši, urejanje vašega zakonske-
ga in družinskega stanja, obiskovanje 
vaših bolnikov in drugo). Tudi boste 
lahko dobili bolj točno informacijo o 
meni (Loze Letonja) kot duhovniku – 
dušnem pastirju za Slovence v Srbiji. 

Moj naslov: (Lojze Letonja Požeška 
35, 11030 Beograd, Srbija; tel. +381 63 
1519651; e-mail: lojze.letonja@gmail.
com) Ob tem se lahko povežete po te-
lefonu ali elektronski pošti neposredno 

z mano in boste lahko dobili osnovne 
informacije. Če je potrebno in se dogo-
vorimo, vas lahko obiščem. 

Razen v Beogradu, kjer nas je več 
duhovnikov Slovencev, so še duhov-
niki Slovenci v Mužlji pri Zrenjaninu in 
Nišu. Najavite se in pridite na obisk, in 
se več pogovorimo.

Vabim vas vse na udeležbo pri veli-
konočni maši v Beogradu, ki bo na ve-
likonočni ponedeljek, 22. aprila 2019 
v kapeli v stavbi Višegradska 23. Be-
ograd.

Prisrčen pozdrav in vse dobro vam 
želim.

Lojze Letonja, CM Župnijska cerkev sv. Cirila in Metoda v Beogradu

Župnijska cerkev Povišanja sv. Križa v Nišu  
(notranjost - mozaik Marka Rupnika)Župnijska cerkev sv. Ludvika – kralja v Boru

Pastor Torbjörn Ahlund in ob njem gostje iz Slovenije ter Danske, foto: Lars-Olof Nilsson Petje litanij Matere Božje v cerkvi sv. Brigite Švedske, foto: Lars-Olof Nilsson
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ki ste morda celo bili na vseh teh 
romanjih.

Misijski pastoralni svet bo s po-
močnicami in pomočniki kot vsako 
leto poskrbel, da ne boste lačni in 
žejni, tako pri sestrah, ki nas bodo 
pogostile s tradicionalno juho, ka-
kor v dvorani, kjer bo po kulturnem 
delu programa sledila večerja. Se 
priporočam za domače pecivo, ki 
ga oddajte v dvorani našim ženam 
MPS. Prav tako prosim za darove za 
tombolo. Bog povrni vašo dobroto z 
zdravjem in blagoslovom.

Veselimo se že vnaprej obiska na-
šega novega veleposlanika njegove 

ekscelence g. Edvina Skrta in njego-
vih z veleposlaništva, ki bodo zasto-
pali našo slovensko državo. Morda 
pa se nam priključi tudi naš častni 
konzul dr. Darijo Križ z družino. Do-
brodošli!

Rojaki v Göteborgu bodo startali 
romanje z avtobusom izpred cer-
kve Kristusa Kralja ob 6.30. Prosim 
za prijavo glede števila romarjev iz 
vaših skupnosti, vsaj približno tisti, 
ki boste organizirali prevoze s kom-
bijem, na moj telefon 0708278757. 
Dobrodošli in hvala za sodelovanje 
ter pomoč!

Zvonko Podvinski

 Marjeta ŽEBOVEC I N  m E m O R I a m

milena šoukal
1922–2018

Malo pred božičem, 21. 
decembra 2018, je v 
Kentuckyju v ZDA umrla 
pesnica slovenskega ro-
du Milena Šoukal. Njen 
sin Matt Soukal je to no-
vico objavil na družbe-
nem omrežju facebook 
in jo pospremil z bese-
dami, da je »čudovita 
ženska, ki je živela polno 
življenje in pustila pečat, 
dosegla kraj večnega 
počitka«. »Pridružila se 
je svoji duhovni družini v 
kraju večnega počitka. Zelo jo bomo pogrešali. Naj 
jo Bog blagoslovi.«

Rojena je bila 17. februarja 1922 v Brežicah. V 
družini je bilo osem otrok, pet jih je odraslo. Oče 
je bil uradnik in tudi pesniško nadarjen, vendar 
je umrl, ko je bila Milena stara deset let. V njej je 
vzbudil željo po branju in veselje do branja poe-
zije. Po osnovni in meščanski šoli se je vpisala na 
učiteljišče v Ljubljani. Že kmalu je začela pisati pe-
smi in se na učiteljišču vključila v literarni krožek. 
Diplomirala je leta 1944 in dobila mesto učiteljice 
na domobranski postojanki v Pijavi Gorici.

Tik pred koncem vojne je skupaj z drugimi pobe-
gnila pred komunističnimi oblastniki; z njo so bili 
tudi sestri in brat. Pet let je ostala v taborišču Juden-
burg. Skupaj s sestrama – pred vojno so nastopale 
na ljubljanskem radiu kot sestre Doberšek – je sode-
lovala v kulturnem življenju in nekaj časa poučevala, 
potem pa postala asistentka zobozdravnika. Brat se 
je pripravljal na duhovniški poklic in so ga od tam 
poklicali v Italijo, kjer je bil posvečen, sestre pa so se 
tudi počasi poročile in dobile stalno bivališče. 

Milena se je poročila z znancem še iz otro-
štva, sicer oficirjem stare jugoslovanske vojske 
Jeromom Šoukalom in še v taborišču rodila dva 
sinova, potem pa so dobili dovoljenje za stalno 
naselitev v ZDA. Mož je dobil delo v tovarni, Mi-
lena pa je po prihodu v Chicago najprej rodila še 
dva sinova in do enajstega leta najmlajšega ostala 

doma. Potem se je zaposlila v veliki trgovski hiši 
Sears and Roebuck, kjer ni dobivala le plače, am-
pak tudi delež dobička, tako da je lahko čez nekaj 
let kupila posestvo v Kentuckyju. Trgovska hiša je 
izdajala tudi glasilo, v katerem je bilo s prevodi 
predstavljeno njeno pesništvo.

Za čas v Chicagu pravi, da je bilo to najtežje 
obdobje v njenem življenju. Poleg službe in skrbi 
za družino je poučevala na Srednješolskem teča-
ju izseljenske skupnosti Sv. Štefan. V sklopu tega 
tečaja so bile organizirane tudi prireditve ob raz-
ličnih praznikih in za te priložnosti je napisala več 
prizorov in otroških iger. 

Kmalu po upokojitvi se je preselila na svoje po-
sestvo v Kentucky in se vključila tudi v tamkajšnje 
kulturno življenje. 

Pesmi je pisala vse življenje. Na začetku je pisala 
le v slovenščini in jih pošiljala slovenskim izseljen-
skim publikacijam, zlasti Meddobju. Pri Slovenski 
kulturni akciji v Buenos Airesu je leta 1969 izšla 
njena prva zbirka Pesmi, drugo z naslovom Ptice 
na poletu pa je izdala Mohorjeva družba v Celju 
leta 1999. Njene pesmi so objavljene tudi v anto-
logijah slovenske zdomske in izseljenske poezije: 
Antologiji slovenskega zdomskega pesništva (Bu-
enos Aires, 1980), To drevo na tujem raste (Ljublja-
na, 1990), Besede so ostale kot semena (Ljubljana, 
1990) in v Selected poems from Slovenian émigré 
poetry (Cleveland, 1970). V pesmih Milene Šoukal 
je pogost motiv hrepenenje po domovini; najpo-

gosteje ga izraža s simbolom ptice s pohabljeno 
perutjo, s simbolom desetnice, ki je morala od 
doma, pozneje pa se povezuje s hrepenenjem po 
spravi z domovino, pri čemer uporablja svetopi-
semsko simboliko. Veliko je tudi podob iz narave. 
Sama je o svoji poeziji povedala: »V moji poeziji se 
vsakdanjost meša s sanjskim svetom. Pisanje me 
osrečuje. Navdih mi daje narava, uživam v dolgih 
sprehodih. Kjer koli je kakšno okno, sem tam, z 
obrazom ob steklu, in stvari, ki jih vidim, ostanejo 
v moji podzavesti in se pojavijo v moji poeziji. Ko 
končam pesem, začutim nekakšno praznino, kajti 
besede in misli so del mene ... Zdi se mi, da moje 
oči vidijo onstran tega, kar je tik pred menoj, in da 
opazim drobne, manj pomembne stvari v naravi.« 
Zadnje čase je pisala večinoma v angleščini: »Moji 
otroci in vnuki komaj govorijo slovensko, umetni-
ško izpoved pa bi sploh težko razumeli. Pa tudi v 
bližini ni nobenih Slovencev.« Tako je izšla knjižica 
njene duhovne poezije v angleščini z naslovom The 
Disapearing Footprints (Izginjajoče stopinje). 

Literarna zgodovinarka Helga Glušič je v članku 
Poezija Milene Šoukal, objavljenem v prvi števil-
ki Slavistične revije leta 1995, o pesničinem delu 
napisala tudi: »Pesnica Milena Šoukal se v svojem 
ustvarjanju kaže kot subtilna, strastna raziskoval-
ka človeškega duha in čustvovanja, iščoča obliko-
valka besede in pesniške podobe v njeni estetski 
in doživljajski funkciji, skrivnostni dramatičnosti 
in harmoničnem zvenu.« 

Sestre Z možem

Zrela leta

Veleposlanik g. Tone Kajzer nagovarja rojake pri slovenski lipi v Vadsteni. Foto: Lars-Olof Nilsson
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Oglas sme obsegati največ 50 besed. Cena 
oglasa je 20 EUR za enkratno objavo. Celole-
tna objava z isto vsebino je 150 EUR. Z večkra-
tno zaporedno objavo narašča tudi popust. 
Oglase sprejemamo do 5. v mesecu za nasle-
dnjo izdajo. Plačilo pri poverjenikih, sloven-
skih župnijah ali na uredništvu.

OglaS
Na čudoviti lokaciji pri Ptuju med 
Dornavo in Polenšakom prodam hišo z 
gospodarskim poslopjem v izmeri 180 
m2 in 4781 m2 zemljišča, posebej je še 
vinska klet z večjim prostorom  
za druženje. Tel. 031 384 684.

 Lloyd DOUGLAS Z g O D B a

Se nadaljuje

»Marcel? Grozno!«
»Da, gospod. Na srečo je bil malo vinjen, 

ko je spolnjeval ta ukaz. Za to je poskrbel neki cen-
turij. Bil pa je dovolj pri zavesti, da je sprevidel, da je 
križal nedolžnega. In ... no, da, gospod, vidiš, prek te-
ga ne more. Včasih malo pozabi, potem pa se mu vse 
spet povrne kakor hude sanje. Tedaj mu vstane vse 
spet tako jasno pred oči, kot da bi dogodek znova 
preživljal in kot da bi moral vsakdo vedeti za to; nato 
zastavi tisto vprašanje – potem se ga pa sramuje.«
Galiu so se oči razširile zaradi nenadnega spoznanja.

»A, tako!« je vzkliknil. »To torej pomeni njegov ,Si 
bil tam?‘«

»Da, gospod. Toda to še ni vse. ... Preden nadalju-
jem, gospod, naj povem, da nisem praznoveren. Nik-
dar nisem veroval v čudeže in, mislim, da ti tudi ne. 
Zato se ti bo zdelo čudno, kar ti moram še povedati.«

»Kar nadaljuj, Demetrij!« Galio je nestrpno bobnal 
s prsti po pisalniku.

»Preden so ga križali, je tisti Jezus iz Galileje nosil 
preprosto suknjo iz domače volne, ki so jo tedaj vr-
gli vojščaki na tla. Ko je že visel na križu, so častniki 
zanjo kockali in gospod jo je zadel. Pozneje, pri po-
jedini na prefekturi, kjer so pili do nezavesti, je neki 
centurij silil v gospoda, naj si to suknjo nadene.«

»Grozna domislica! Je to storil?«
»Da, toda zelo nerad. Mislim, da bi bil grozo križa-

nja še nekako prenesel, ko bi ne bilo te suknje. Oble-
kel jo je in od tedaj ni več sam svoj.«

»Če prav razumem, misliš, da je bila suknja uroče-
na?« je rekel Galio posmehljivo.

»Mislim le, da se je z gospodom nekaj zgodilo, ko 
jo je oblekel. Takoj si jo je spet strgal s telesa in mi 
ukazal, naj jo sežgem.«

»Zelo pametno! Žalosten spomin!«
»Še jo imam, gospod.«
»Torej ga nisi ubogal?«
Demetrij je prikimal. »Gospod se ni zavedal, ko mi 

je to ukazal. Saj se je tudi sicer že zgodilo, da nisem 
spolnil kakega njegovega ukaza, če sem čutil, da mu 
ne bo v korist. Vesel sem, da suknjo še imam. Ker mu 
je pomračila duha, ga mu bo morda tudi razjasnila.«

»Smešno!« je vzkliknil Galio. »Prepovedujem ti, da 
bi mu jo še kdaj pokazal.«

Demetrij je molče obsedel, senator pa je planil 
pokonci in hodil jezno gor in dol. Nenadoma je ob-
stal in vprašal:

»Kako le misliš, da bi mogla suknja sina ozdraviti?«
»Ne vem, gospod,« je priznal Demetrij. »Mnogo 

sem že razmišljal o tem, toda trden načrt se mi še ni 
porodil.« Skočil je kvišku in pogledal senatorju v oči. 
»Prišlo mi je na misel, da bi za nekaj časa odpotovala 
kam proč. Ko bi bila sama, bi se že ponudila kaka pri-
ložnost. Tukaj je vedno v obrambi. Njegovo duševno 
razpoloženje ga bega in sram ga je. Poleg tega pa ga 
teži še nekaj drugega. Kmalu se bo vrnila hči legata 
Gala. Noče, da bi ga videla v sedanjem stanju.«

»Razumem. Morda imaš prav. Kam pa bi po tvo-
jem mogla oditi?«

»Ali ni navada, da mladi plemenitaši prežive ne-
kaj časa v Atenah? Tam ga ne bo nihče nadlegoval 
z vprašanji. Tvojega sina je že od nekdaj mikalo 
kiparstvo. Tu v Rimu mu bo zelo težko; ni dobro 
zanj, če se zapira med hišne stene, ve pa, da v 
družbo prijateljev ne more. Stvar se lahko razne-
se in spravi v zadrego njega in njegovo družino. 
Če ti je prav, gospod, ga bom skušal pregovoriti, 
naj odpotuje v Atene. Mislim, da mu ne bo treba 
mnogo prigovarjati. Zelo je nesrečen.«

»Da, vem,« je rekel Galio na pol sam zase.
»Tako nesrečen,« je tiho in zaupno dodal Deme-

trij, »da me skrbi za njegovo življenje. Če ostane v 
Rimu, ne vem, če ga bo Diana še videla.«

»Misliš, da si bo Marcel rajši kaj storil, ko da bi 
jo srečal?«

»Zakaj ne? Strašno resno jemlje to reč.«
»Ali imaš dokaze, da misli na samomor?«
Demetrij je pomislil. Nato je potegnil iz prsnih 

gub tunike srebrno bodalo in z njim na lahno 
udaril ob dlan. Galio je spoznal, da je orožje sino-
vo. »Da, gospod,« je rekel Demetrij, »mislim, da se 
igra s to mislijo.«

»Si mu bodalo vzel?«
Demetrij je prikimal. »Prepričan je, da ga je zgu-

bil na ladji.«
Galio je glasno vzdihnil. Nato je stopil k pisalni-

ku, sedel in z velikimi črkami nekaj napisal na list 
papirusa ter nanj postavil svoj pečat.

»Vzemi sina v Atene, Demetrij, in pomagaj mu, da 
spet najde mir. Toda nihče ne sme take odgovorno-
sti naložiti sužnju!« Ponudil je Demetriju listino. »To 
je listina tvoje osvoboditve. Svoboden človek si.«

Demetrij je molče strmel v list. Težko mu je bilo 
dojeti njegov pravi pomen. Svoboden! Svoboden 
kakor Galio! Sam svoj gospod! In zdaj sme govoriti 
z Lucijo kot osvobojenec! Čutil je, kako mu je Galio 
skušal razbrati misli. Čez čas pa je počasi zmajal z 
glavo in vrnil listino senatorju.

»Cenim tvojo velikodušnost, gospod,« je rekel 
z negotovim glasom. »V drugih okolnostih bi bil 
presrečen. Svoboda je vsakemu človeku velika do-
brina. Toda zdi se mi, da bi storil napak, če bi zdaj 
spremenili razmerje med gospodom in sužnjem.«

»Ti bi bil pripravljen odreči se svoji svobodi, da bi 
pomagal mojemu sinu?« je vprašal senator hripavo.

»Gospod, svoboda bi mi bila brez vrednosti, če 
bi s tem ogrozil Marcelovo ozdravljenje.«

»Plemenit človek si, Demetrij!« Galio je vstal in 
položil listino v bronasto skrinjico. »Če si jo boš 
kdaj zaželel, te bo tukaj čakala,« je pojasnil. Ponudil 
mu je roko. Toda Demetrij jo je prezrl in pozdravil 
s kopjem, dvignjenim do čela. »Smem zdaj oditi, 
gospod?« je vprašal s privajenim naglasom sužnja.

Galio se je spoštljivo priklonil kakor pred sebi 
enakim.

***
V vsej hiši ni bilo nesrečnejšega človeka od 

Marcipora, ki si ni upal vprašati nikogar razen De-

metrija, ta pa je bil preveč zaposlen. Marcipor je 
ves dan nemirno postopal in se spraševal, kakšna 
usoda je zadela oboževanega Marcela. 

Ko so se po dolgem pogovoru odprla vrata senator-
jeve knjižnice, je prišel Demetriju naproti v atrij. Molče 
sta si stisnila roke in se tiho napotila v njegovo izbo.

»Kaj naj vse to pomeni, Demetrij?« je previdno 
vprašal Marcipor. »Je morda kaj takega, da mi ne 
smeš zaupati?«

Demetrij mu je položil roko na ramo in stopil tik 
do starca.

»Nekaj je, kar ti moram povedati. Pridi opolnoči v 
mojo sobo. Zdaj se ne smem več muditi.«

Ko so v vili vsi polegli, je prišel Marcipor k Deme-
triju in tiho sta kramljala, dokler niso prve ptice na-
znanile jutra. Kakšna nenavadna zgodba! Marcipor 
je prosil, da bi smel videti suknjo in nato jo je skrbno 
ogledoval.

»Toda ti menda ne verjameš, da skriva ta obleka v 
sebi kakšno moč?« je vprašal.

»Ne vem. Če bi ti rekel: ,Da, verjamem,’ me 
boš imel za norega; če pa bom veljal za duševno 
omračenega, ne bom več sposoben, da bi skrbel 
za Marcela, ki to prav gotovo je, in ki me potrebu-
je. Tako je najbolje, če rečem, da je v suknji le to, 
kar sami vanjo položimo. Kar zadeva mene ... jaz 
sem tega človeka videl, no, in v tem je velik raz-
loček. Bil je izreden človek, Marcipor. Lahko bi mi 
bilo zatrditi, da je bil božanski.«

»Iz tvojih ust zveni to čudno, Demetrij! Ti bi bil za-
dnji, ki bi mu kaj takega prisodil.« Držal je suknjo pred 
seboj. »Ali ti je prav, če jo oblečem?«

»Da, njemu bi bilo gotovo prav.«
»Koga misliš? Marcela?« je osuplo vprašal Marcipor.
»Ne, moža, ki je to suknjo nosil. Prav mu je bilo, da 

je postala suknja moja in ti si prav tako pošten ko jaz.«
»Pri bogovih, Demetrij! Bojim se, da ta dogodek tu-

di tebi ni prizanesel. Kako pa naj bi ti vedel, da mu je 
prav? To je nesmiselno govorjenje.«

»No, naj bo nesmiselno ali ne,« je jecljal Deme-
trij, »toda če se suknje dotaknem, se z menoj nekaj 
zgodi. Če sem utrujen, mi vlije mir. Če sem pobit, 
me dvigne. Če se mi duša upira suženjstvu, me po-
tolaži z usodo. Mislim, da se, kadar imam suknjo v 
rokah, spominjam njegove moči, njegovega pogu-
ma. Obleci jo, če hočeš, Marcipor. Pomagal ti bom.«

Marcipor si je nadel suknjo in sedel.
»Čudno topla je,« je rekel. »Toda to si najbrž le 

domišljam. Pravil si mi, kako je skrbel za dobrobit 
vseh ljudi; in seveda ... ta suknja ...« Besede so mu 
zamrle in zbegano se je ozrl v Demetrija.

»Saj nisem tako neumen, kot je videti, ali ne?«
»Kaj tiči za tem, Demetrij?« je vprašal Marcipor 

hripavo.
»No, naj bo kar koli – nekaj je!«
»Mir?« je vprašal stari suženj napol sam pri sebi.
»In zaupanje,« je dopolnil Demetrij.
»In ni treba skrbeti ... vse bo dobro.«

Njegova suknja – Sedmo poglavje
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»Fant, to je bila tekma! Skoraj popolnoma sem 
izgubil glas ...«

»Nič ne skrbi, ves je v mojih ušesih.«


»Ne morem odvaditi mame, da bi ne hodila 
spat pozno ponoči,« se pritožuje pubertetnica. 

»Zakaj pa tako dolgo bedi?«
»Mene čaka, da se vrnem.«


Učitelj vpraša: »Kako toplota in mraz vplivata 

na raztezanje in krčenje?«
Janezek odgovori: »Poleti, ko je toplo, so dnevi 

daljši, pozimi, ko je mraz, so krajši.«


»Več gibanja, vsak dan vsaj eno uro sprehoda,« 
priporoča zdravnik pacientu.

»Prav,« odvrne pacient, »le to mi povejte, ali naj 
grem na sprehod, preden raznosim pošto ali šele 
potem?«


Matej, Tadej in Miha so zamudili šolo.
»Kje ste bili? No, povej ti prvi,« je učitelj ukazal 

Tadeju.
»Pomagal sem stari ženici čez cesto,« je odvrnil.
»Lepo. In ti, Matej?
»Jaz tudi. Tadej jo je podpiral z ene strani, jaz z 

druge.«
»Zelo lepo. Kaj si pa ti počel, Miha?«
»Tudi jaz sem pomagal stari gospe.«
»Tudi ti? Kako si ji pa ti pomagal?«
»Jaz sem jo rinil od zadaj, saj sploh ni hotela čez 

cesto.«


»Kako je bilo v šoli, sinko?«
»Odlično, očka. Učitelj me je pohvalil.«
»Lepo. Kaj je rekel?«
»Če bi bili vsi učenci taki, kot si ti, bi lahko šolo 

kar zaprli.«


V avtobusu se gospod Novak pritožuje nad 
tem, kako nevzgojena je današnja mladina.

»Le poglejte! Mladi sede in se ne zmenijo za 
ženske in starejše.«

»Kaj se jezite, saj vam je neki mladenič odstopil 
sedež ...?«

»Že res, a moja žena še vedno stoji!«

K R I Ž a N K a

m a l O  Z a  š a l OSlovenske razglednice

Šmarnice - lep slovenski običaj. Foto: Tatjana Splichal

KRIŽANKA 

 

KRIŽANKA 

1905 

 

 
KRAJ MARI-
JINIH PRI-
KAZOVANJ 

 

 
TUJE 

ŽENSKO 
IME 

 

 
PROSTOR-

NINSKA 
ENOTA 

 

 
IVAN  
LIKAR 

 

 
PORTUGAL-

SKA 

 

 
- 

 

 
PRVI 

OBROK PRI 
KOSILU 

 

 
MATI  
BOŽJE 

MATERE 

 

PROSTOR 
ZA PRED-
VAJANJE 
FILMOV 

 

 
OTOK V 

PACIFIKU 

 

 
BOŽENA 
ANGELA 

KOMLJANC 

 

 
JEZUSOV 
APOSTOL      

JEZUSOV 
APOSTOL 

————————— 
SNOVNI DEL 
ČLOV. BITJA 

     
 

 
PRIZNANJE 
ZATOČIŠČA     

DOLGO 
VRHNJE 

OBLAČILO 
————————— 

METER 
      

 
 

 
KRADLJIVEC    

POPRAVLJA
LEC 

STROJEV 
————————— 

DIVJA ŽIVAL 
       

 
 

PREBIVALEC 
IBERSKEGA 
POLOTOKA     

LINHART 
ANTON 

————————— 
ZAČETNIK  
RAZKOLA 

  
OSEBNI  
ZAIMEK  

————————— 
ŽENSKO 

IME 
  

 
 

 
PRIDELEK IZ 

OLIV 

 
 

NAPRAVA 
ZA 

MERJENJE       
JOD 

————————— 
SLIKOVIT 
KRAJ OB 

SOČI 
 

ANTON 
OSREDKAR 
————————— 

GORSKA 
CVETLICA 

  
 

 
AUERSPERG 

LEOPOLD   
SAJE 
URŠA 

————————— 
VOZNIKI 
SPLAVOV 

  
VRSTA 

PLAVANJA 
————————— 

ROMAN 
TRAVAR 

     
 

 

ANTON 
SOVRE 

————————— 
STROK. ZA 
AKUSTIKO 

  
MESTNA 

ŽELEZNICA 
————————— 
JEZUSOV 
PRIJATELJ 

       
 
 

 
AVSTRIJA  

VOZNIK 
PLETNE 

————————— 
VPIŠI  
OKAI 

       
ŠPANIJA 

————————— 
PESNIK 
OGNJA 
FRANCE 

 
 

IZDELOVA-
LEC LESE-

NIH DELOV 
VOZOV      

1. ČRKA 
ABECEDE 

————————— 
STRLE 

ANTON 
 

IVAN  
BAJEC 

————————— 
ODBRANO, 
IZBRANO 

  
 
 
 

BLUZA S 
KRATKIMI 

ROKAVI 

 
 

 
ZAPOVED     

KDOR RIŠE 
Z BARVAMI 
————————— 
NENADNI 

NAPAD 
      

 
 

S TRAVO 
PORAŠČE-

NA KRAJINA       
 

Z VELIKO 
VNEMO 

————————— 
ORANJE     

 

NEKD. 
PAPEŠKO 

POKRIVALO      
VRATAR SL. 

REPREZ. 
————————— 

UREJEN 
ZVOK 

     
 
 

 
ITALIJA  

18. ČRKA 
ABECEDE 

————————— 
ORGAN 

VIDA 
 

MARIB. IND 
PODJETJE 

————————— 
BITI,  

1. OS. MN. 
       

 

 
KRAJ V 
BRDIH       

 
RENTGEN 

————————— 
OLIMPIJSKE 

IGRE  
 

TELEVIZIJA 
————————— 

OSEBNI 
ZAIMEK   

 

 
- 

JAP. 
ZGORNJE 
OBLAČILO 

————————— 
Č 

      
 

SMEŠNICA 
————————— 

4. ČRKA 
ABECEDE    

 

 
ČRNILOGAR 

OTMAR   
 
 
 

OSKAR 
KOGOJ   

 

LETOVIŠKI 
KRAJ PRI 
OPATIJI      


