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Sydney - Melbourne - Lemont 2002

Lemont  1952

Idejna zasnova
projekta

“Halo, tukaj
sv. Rafael”:

Florjan Auser
Scenarij, kamera, montaža, režija
Florjan Auser

Glasba
Lenti Lenko
Prvi del projekta
“Halo, tukaj sv. Rafael”
pod naslovom
PATER VALERIJAN

Posamezni video inserti:
Julie Brcar
John Cerne Canberra
Arhiv Slovenija
Arhiv Avstralija

Fotografije iz Lemonta:
Pater Metod Ogorevc OFM

Fotografije Avstralija
Arhiv verskega središča Sydney
Cvetko Falež
Mirko Cuderman
Marija Grosman
Arhiv Slovenian Media House

Projekt so finančno omogočili:
Versko in kulturno središče
sv. Rafael - Sydney
Kulturno ministrstvo Slovenije
Znanstveno raziskovalno
središče Koper
Posamezni sponzorji:
Saša Lajovic
Dušan Lajovic
Ivan Kobal
Nick Krajc
Pavla Gruden
Valentina Mimič

Prvič predvajano 18. maja 2002 ob
praznovanju patrove zlate maše v
dvorani Verskega središča Sydney,
nato v Melbournu in Lemontu
Amerika.
Posebna zahvala posameznikom in
skupinam, ki so moralno podprli
projekt
Copyright
Slovenian Media House
Sydney May 2002

Iz Lemonta, ZDA

Dan slovesnosti ob 50-letnici
duhovniških obljub patra

Valerijana Jenka v Lemontu
se je začel 2. junija 2002.

Pater Metod Ogorevc je vodil
zelo lepo Telovo procesijo

(ob umetnem Blejskem
jezeru), nato pa je pri lurški
votlini sledila p. Valerijanova

zlata maša, s prisrčno
pridigo in zahvalo.

P. Vendelin Spendov, ki ima v
Rimu pridobljeni doktorat
iz glasbe, je poskrbel za
odlično petje. Potem je večina
odšla v Slovenski kulturni
dom (eden najlepših na
tujem), najdlje pa so se po
slovesnosti "zaklepetali"
štirje: zlatomašnik, ki so ga
ljudje oblegali, ga pozdravljali
in mu čestitali,  glavni organi-
zator p. Metod ter dr. Edi
Gobec s soprogo Mileno.
V kulturnem domu so rojaki
pripravili lep banket.
Pred kosilom in po kosilu je
bil kratek kulturni program, ki
sta ga vodila p. Metod in g.
Andrej Remec. G. Remec je
tudi fotografiral vse dogajanje.
Seveda so si ogledali tudi
"mojstrski dokumentarec"
Florjana Auserja, kot je
sporočil po e-mailu dr. Edi
Gobec. Film je napravil na
vse močan vtis s spretno
povezanimi prizori, glasbo in
pomenki. P. Valerijanu
Jenku in tudi Florjanu so na
koncu prisotni še zadnjič
navdušeno zaploskali. V
Johnstownu pa je slavje
potekalo v angleščini.




