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Lepo pozdravljeni, dragi in spoštovani sotrudnik slovenskega misijona v Kew! 
 

Komaj smo dobro sklenili božično praznovanje in obisk ljubljanskega nadškofa patra Staneta Zoreta 

OFM, že smo pričeli s postnim časom, 40-dnevno pripravo na praznovanje Jezusovega vstajenja, na 

veliko noč. V naši reviji MISLI, ki je letos vstopila v 65. leto izhajanja, smo v sliki in besedi popisali, 

kot smo dali naslov: Praznično, veselo, domače in hvaležno praznovanje. Če niste naročnik revije 

Misli, si jo lahko naročite sedaj. Naročnina za leto 2016 je 60 dolarjev. 

V tem pismu Vas hočemo obvestiti o dogodkih, ki so pred nami in Vas vabimo k našemu 

skupnemu bogoslužju in praznovanjem. 
 

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA imamo v Kew v postnem času ob petkih ter ob nedeljah pred 

sveto mašo. POSTNO ROMANJE V TA PINU bomo imeli v soboto, 12. marca 2016. Ob 10. uri 

dopoldne se bomo zbrali pred našo kapelico, nato imeli pobožnost križevega pota ter ob 11. uri sveto 

mašo. Naročili smo avtobus, ki bo odpeljal iz Kew ob 8.30 zjutraj. Prijave sprejemata Frančiška Šajn, 

telefon 9853 1946, in Zora Kirn, telefon 9850 8767. 

Petdeseta postna akcija Caritas Australia Project Compassion 2016 ima geslo »Learning more, 

creating change« in nas s posebnimi 'šparovčki' vabi k dobrodelnosti. Šparovčke si lahko še vedno 

vzamete ob izhodih iz cerkve. 
 

SLOMŠKOVA ŠOLA je začela s poukom v nedeljo, 21. februarja 2016. Redni pouk je vsako prvo in 

tretjo nedeljo v mesecu ter še dodatno po urniku od 11.10 do 13. ure. Učenci in starši so seveda vedno 

povabljeni najprej k sveti maši ob 10. uri dopoldne, po pouku pa tretjo nedeljo tudi na kosilo. 
 

SVETA MAŠA na Slovenskem društvu JADRAN, 35 Duncans Lane, Diggers Rest, bo letos prav na 

praznik svetega Jožefa, v soboto pred cvetno nedeljo, 19. marca 2016, ob 12.30 popoldne. Po maši bo 

kosilo, toda potrebno se je prijaviti predsednici Romani Žetko, telefon 9338 4018. V Kew bo tisti dan 

praznična maša ob 10. uri dopoldne ter nato pletenje butaric in priprava za praznovanje cvetne nedelje.  

15. SLOVENSKI FESTIVAL v organizaciji Sveta slovenskih organizacij Viktorije (SSOV) bo v 

soboto in nedeljo, 2. in 3. aprila 2016, na Slovenskem društvu Jadran. Začetek bo v soboto ob 5. uri 

popoldne. 
  

SPOVEDOVANJE: V KEW je redno pred mašo, v GEELONGU in v ST. ALBANSU bo 

priložnost pred ali po sveti maši 5. postne nedelje, 13. marca 2016. V ALTONI NORTH bo 

spovedovanje v cerkvi St. Leo the Great v četrtek, 17. marca 2016, od 4.30 popoldne do 6. ure zvečer. 

Za obisk starejših in bolnih smo vedno na razpolago, samo obvestite nas ali nam to sporočite po 

najbližjih sorodnikih. 
  

CVETNA NEDELJA, 20. marca 2016: Blagoslov zelenja in butaric ter sveta maša z dramatiziranim 

branjem pasijona bo ob 10. uri dopoldne na dvorišču pred lurško votlino.  

DRUŽINSKO KOSILO bomo tudi letos imeli vsako tretjo nedeljo v mesecu. Članice Društva sv. 

Eme so sklenile, da bo tako tudi na cvetno nedeljo, 20. marca. 

TOREK V VELIKEM TEDNU, 22. marca 2016: Ob 11. uri dopoldne bo v katedrali sv. Patrika v 

Melbournu krizmena maša, ko bomo duhovniki somaševali skupaj z nadškofom Denisom Hartom ter 

obnovili svoje duhovniške zaobljube. Nadškof bo blagoslovil krstno in bolniško olje ter posvetil 

krizmo. 

VELIKI ČETRTEK, spomin Gospodove zadnje večerje – Kew ob 7. uri zvečer. Po maši sledi ob 

Gospodovi ječi molitvena ura za duhovne poklice. 
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VELIKI PETEK, 25. marca 2016: spomin Gospodovega trpljenja in smrti. Ta dan je strogi post. Ob 

11. uri dopoldne bo pobožnost križevega pota, ob 3.00 popoldne spomin Gospodove smrti, češčenje 

križa in obhajilo. Božji grob bo zopet v lurški votlini, kjer se bomo zbrali v molitvi po obredu v cerkvi. 

Nabirka velikega petka je namenjena kristjanom v Sveti deželi, ki nam ohranjajo svete kraje. 

Pokažimo jim svojo solidarnost, pomoč in bratsko bližino. Bog povrni za ta Vaš dar! 
 

VELIKA SOBOTA: Ob 6. uri zvečer bomo v Kew pričeli s slavjem luči velikonočne vigilije, 

slovesno mašo ter nato vstajenjsko procesijo in blagoslovom velikonočnih jedil. 
 

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA, nedelja, 27. marca 2016. Prva praznična sveta 

maša bo ob 8. uri zjutraj, glavna slovesna maša bo ob 10. uri dopoldne. Po obeh mašah bo 

blagoslov velikonočnih jedil. 
VELIKONOČNI PONEDELJEK, praznična maša bo ob 10. uri dopoldne. 
 

BELA NEDELJA – praznik BOŽJEGA USMILJENJA, 3. aprila 2016. Sveta maša bo ob 10. uri 

dopoldne. Ta nedelja bo letos še toliko bolj izstopala, saj smo v izrednem svetem letu usmiljenja, ki 

ga je oklical papež Frančišek. 
 

MORWELL: Slovenska sveta maša bo prvo nedeljo v maju, 1. maja 2016, ob 6. uri zvečer v cerkvi 

Sacred Heart. 

WODONGA: Slovenska sveta maša za rojake mest Albury – Wodonga bo drugo nedeljo v maju, na 

7. velikonočno nedeljo, 8. maja 2016, ob 6. uri zvečer v cerkvi St. Augustine's. 
 

NAŠA OZNANILA, MISLI IN PISMA NA INTERNETU: Že tretje leto lahko berete naša 

Oznanila na Stičišču avstralskih Slovencev na naslovu: 

http://www.glasslovenije.com.au - tam kliknite na Slovenian Catholic Missions in Australia – 

Melbourne. Če želite brati MISLI, kliknite na MISLI. Tam so vse Misli od leta 2001 dalje. 
 

ŠMARNICE V MAJU bodo ob petkih, sobotah in nedeljah. Prvo nedeljo v maju, 1. maja 2016, 

bomo po obhajilu izpostavili Najsvetejše, zapeli litanije Matere Božje in prejeli blagoslov. Tisto 

nedeljo bomo kot občestvo praznovali MATERINSKI DAN. Program v dvorani bodo pripravili 

učenci Slomškove šole. Pete litanije bodo tudi tretjo nedeljo v maju, na binkošti, 15. maja. 
 

SVETO REŠNJE TELO IN KRI – praznik je v četrtek, 26. maja, toda v Avstraliji ga praznujemo v 

nedeljo, 29. maja, ko bomo imeli TELOVSKO PROCESIJO in sklep šmarnic. Povabljena k 

sodelovanju so vsa slovenska društva: SD Melbourne, SD Ivan Cankar Geelong, SD Jadran, SD 

Planica, SD St Albans. Po procesiji bo srečanje v dvorani. Članice Društva sv. Eme bodo, kot vedno, 

poskrbele za hrano in pijačo.  
 

GEELONG: Drugo nedeljo v juniju, 12. junija 2016, bo nedeljska sveta maša ob 11.30 dopoldne v 

dvorani Slovenskega društva Ivan Cankar v Geelongu, 100 Asher Road, Lovely Banks. Ob 5. uri 

popoldne bo sv. maša v ST ALBANSU. 
 

PRAZNOVANJE naših zavetnikov svetih bratov Cirila in Metoda bo v nedeljo, 3. julija 2016. 

Praznovanju bomo pridružili tudi dan državnosti, praznik naše domovine. 
 

BOG Vam povrni za vso Vašo dobroto. Naša hvaležnost gre vedno Vam, našim dobrotnikom in 

sodelavcem! Vseh se spominjamo pri oltarju. Veseli smo rednih ali vsaj občasnih srečanj v naši 

cerkvi. Kadar ali če ne morete priti v Kew, pa le pojdite v najbližjo avstralsko katoliško cerkev. 
 

Blagoslovljeno veliko noč Vam voščimo! Naj Vstali Gospod okrepi našo vero, utrdi upanje in poveča 

našo ljubezen, ki bo močna v sprejemanju in dajanju usmiljenja, kar je Njegov velikonočni dar. 

Bog živi! Aleluja, aleluja, aleluja! 
 

                                    pater Ciril A. Božič, pater David Šrumpf, Marija Anžič 
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