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Z naslovne strani junijskih Misli 2002 Vas pozdravlja oèak Triglav, na�a najvi�ja
gora (2864 m), na� ponos in na� slovenski simbol. V tem mesecu namreè praznujemo
11. obletnico dr�avnosti na�e mlade Slovenije. Zato: Vse najbolj�e, Slovenija! V na�ih
cerkvah bomo Bogu v zahvalo darovali sveto ma�o za domovino, ob spominu na vse, ki
so  darovali svoja �ivljenja za svobodno, samostojno in demokratièno Slovenijo. Misli
so skozi leta ohranjale spomin na tragiène dogodke vojne in zlasti tragedijo maja in
junija leta 1945. Hvala Bogu, da moremo sedaj, ob �e vedno ne vseh zaceljenih ranah
preteklosti, vendarle �iveti in ustvarjati samostojno dr�avo Slovenijo, ki se prav v teh
dneh �e na poseben naèin uveljavlja na svetovnem odru sveta, ko nogometna ekipa
Slovenije prviè sodeluje na svetovnem prvenstvu v nogometu v Ju�ni Koreji.

Naj s Triglava pihajo vetrovi, ki bodo razjasnjevali nebo nad na�o ljubo Slovenijo!
Leto�nje leto je tudi mednarodno leto gora. Slovenci smo gorniki in tako nas je tudi

Uluru � Ayers Rock, ta sveta gora sredi pu�èavske Avstralije zvabila v svojo bli�ino in
mnoge izzvala, da so se povzpeli nanjo. Tako veselo je bilo, kot vidite na naslovnici, ko
se je skupina Slovencev iz Melbourna lani odpravila v te svete avstralske kraje. Gore
imajo svoje sporoèilo in svojo moè.

Junijske Misli Vam prina�ajo v sliki in besedi poroèila o praznovanju zlatega
duhovni�kega jubileja patra Valerijana, misli o domovini ob njenem prazniku izpod peresa
patra Nika, popotne zapise Valentina Lenka, nekaj izpod Triglava in veliko Kri�em
avstralske Slovenije, stalne rubrike Sydney, Adelaide, Melbourn, oglasil se je pater
Pepi, ki bo z Va�imi darovi gradil vodnjak, da bo od�ejal �ejno afri�ko ljudstvo. Urednik
Mladinskega kotièka Andrew Bratina se odpravlja na pot v Kanado, kjer bo z Julie Brcar
iz Sydneya zastopal slovensko mladino iz Avstralije.

Mnogi se v teh slovenskih poletnih mesecih odpravljate na obisk Slovenije. Sreèno
potujte, tudi Misli ponesite s seboj, da poka�ete svojim sorodnikom in prijateljem utrip
slovenskega obèestva pod Ju�nim kri�em, katerega del ste. Nau�ite se sve�ih sokov
slovenskih izvirov in blage sapice s slovenskih vr�acev naj Vam pihljajo.

Sreèno in Bog �ivi!

                          pater Ciril A. Bo�iè OFM

 Vesel
odmev z gora
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PRIPRAVA NA ZLATO MA�O PATRA
VALERIJANA JENKA OFM, ki smo jo zaèeli v
marcu, jo posebej oblikovali 10. aprila, se je
pribli�ala koncu.

V zaèetku maja je g. Lojze Jeriè, mojster za
mozaike, pri�el iz Melbourna z zetoma Aleksom
Bratina in Ivanom Urdihom, da so namestili mozaik
bl. Antona Martina Slom�ka. Vse to so opravili v
par dneh v veselje vseh.

Zadnjo nedeljo pred slavjem so v Figtreeju
zlatoma�niku prpravili pravo preseneèenje s
pesmijo �Zlatoma�nik, bod� pozdravljen�. In èe bi
bil slavljenec tisto nedeljo v Canberri v Garranu,
bi ne bilo te pesmi, pripravljeno pa je bilo snemanje
in vesela dru�ba. Vseeno pa smo bili z njim, saj so
ljudje vpisali nekaj misli s èestitkami in zahvalo v
knjigo, ki je bila za to pripravljena.

Teden zadnjih pri-
prav: èi�èenje, pletenje
vencev (fotografija na
desni), kra�enje je bilo v teh
dneh. Da ne bi ostalo samo
pri zunanjosti, je bila v
Marijinem mesecu, v èasu
binko�tne devet-dnevnice
tudi duhovna priprava: v
èetrtek o nedelji in sv. ma�i,
v petek o Mariji, Kraljici
dru�ine, v soboto pa o
duhovni�tvu in zahvali za ta
izredni dar. Ob bogoslu�nih
mislih: �Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj
in ti slu�iti�, je slavljenec

spregovoril o velièini duhovnika in njegove slu�be.
Po pridigi je umetnik Lojze Jeriè odkril Slom�kovo
podobo, zlatoma�nik pa jo je blagoslovil.

Po sveti ma�i se je  zaèelo slavje v cerkvi.
Najprej je oltarna skupnost darovala slavljencu zlat
ma�ni pla�è. ki ga je takoj blagoslovil, da bo za
nedeljo pripravljen. Nekaj navzoèih duhovnikov
(pri oltarju nas je bilo sedem) je pozdravilo
slavljenca : p. Ante v imenu hrva�ke skupnosti, Fr.
Rod Bray pa v svojem in v imenu njegove �upnije.
Slovenska skupnost �ivi in deluje na obmoèju
njegove �upnije.

Za preseneèenje v dvorani je poskrbela Julie
Brcar, ki je kljub delu v Ljubljani, na�la nekaj èasa,
da je obiskala slavljenèeve sorodnike, predvsem
sestro Marico, provinciala patra Staneta, p. Darkota
na Brezjah, sestro Hilarijo in druge, ki so pred
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kamero podali nekaj misli o zlatoma�niku in mu
èestitali. Vse to njeno delo je Florijan Auser vnesel
v film �Halo, tukaj Rafael...�, ki smo si ga ogledali.
Obletnico posveèenja smo tako proslavili.

Nedelja, polna veselja in sreèe za p. Valerijana
in vse, ki smo se od blizu in daleè zbrali ob patru
pri oltarju. Ob njem nas je bilo pet duhovnikov:
provinicalni vikar avstralske province, fr. Paul
Smith, fr. Keewin, in bratje Ciril, Niko - pridigar
in Filip. Le nekaj pozdravov je bilo v cerkvi in tudi
le izredno darilo: blagoslov svetega oèeta Janeza
Pavla II. s èudovito sliko, ki jo je slavljencu izroèil
p. Ciril A. Bo�iè ofm.

Po zahvalni pesmi smo se podali v dvorano,
kjer smo prisluhnili pozdravom èastnega
generalnega konzula Alfreda Bre�nika in mnogim
drugim - predstavnikom raznih slovenskih
skupnosti, petju domaèega pevskega zbora in
Ju�nim zvezdam, Mali Pre�eren nas je razveselil z
narodnimi plesi. Kosilo smo zakljuèili s
slavnostnimi tortami, ki jih je hvale�no ljudstvo
pripravilo zlatoma�niku p. Valerijanu.

Pa zlatoma�nik s tem �e ni zakljuèil z
jubilejnimi slovesnostmi. V nedeljo, 26. maja, je
slavil pri sv. Cirilu in Metodu v Kew, Melbournu,
se v sredo odpeljal (na letali�èu se je zbralo kar
lepo �tevilo ljudi, ki so ga pospremili) v Ameriko,
kjer je bil pred 50-imi leti posveèen in kjer je pri
Mariji Pomagaj v Lemontu zapel zlato ma�o in v

Johnstown, kjer je nekaj let deloval, predno je
od�el leta 1963 v Avstralijo. Od tam se bo po 10
juniju podal v Slovenijo, kjer  bo v krogu
sorodnikov in dobrotnikov pel zlato ma�o pri sv.
Franèi�ku v �i�ki v nedeljo, 16. junija ob 9.30.

Po kratkem dopustu se bo v zadnjih dneh
junija vrnil nazaj domov - k svetemu Rafaelu.

V èasu njegove odsotnosti zaradi slavja in
dopusta, bo ob pomoèi dobrotnikov skrbel za
Bo�je ljudstvo pri sv. Rafaelu br. Filip Rupnik.

OBVESTILO: v prvem tednu po odhodu
patra Valerijana, ni bilo �e niè posebnega.
Vsakdanja sveta ma�a, obisk bolnika in skrb, da
bodo na�i ljudje imeli v Mislih nekaj s
sydneyskega vrta.

                                          p. Filip

Milka Staniè je v imenu skupnosti podarila
zlatoma�niku v soboto zveèer zlat ma�ni pla�è,
darilo obèestva sv. Rafaela.

POZDRAVLJEN JUBILANT
ZLATOMA�NIK, POZDRAVLJEN
NA� DRAGI PATER VALERIJAN!

Slovenski rojaki iz Sydneya in okolice, ter
oddaljenega Wollongonga in Newcastla in �e
bolj oddaljenih mest Canberre, Melbourna in
Brisbana in Bog ve od kod �e, smo se zbrali
tukaj pri sv. Rafaelu, da skupaj z vami
proslavimo ta va� veliki jubilej in praznik � 50
let ma�ni�kega posveèenja. To , dragi pater,
je tudi na� praznik, je praznik vse slovenske
skupnosti v Avstraliji. Vsi se danes veselimo,
ko skupaj z vami slavimo ta va� visoki jubilej
va�ega pastirstva in oznanjanja bo�je besede.
Od tega pa �e skoraj �tirideset let skrbi in dela
za rojake v Avstraliji.

Dragi oèe Valerijan, kako vzpodbujajoèe
je vse to slavje, ki je izraz va�ega  �ivljenja,
va�ega odnosa do Boga in soèloveka, in to
ravno v èasu, ko se je katoli�ka Cerkev zna�la
pred novimi te�kimi preizku�njami in napadi.
Va�a �ivljenjska zgodba, ki nam je sicer pozna-
na in katere majhen delèek smo videli sinoèi

Alfred Bre�nik, èastni generalni konzul
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na ekranu v dvorani, nam daje upanje in utrjuje
tudi na�o vero v Boga in bo�jo resnico. Vi  ste
na� vzor, na� duhovni vodja. Kak�en bo�ji dar,
da imamo duhovnika, ki nam je oèe in dober
prijatelj.

Zato smo danes pri sveti ma�i, patrovi zlati
ma�i, izkazali Bogu na�o hvale�nost, da nam
je dal oèeta Valerijana. Zahvalili smo se za
njegovih 50 let du�nega pastirstva in �tiridest
let slu�bovanja med nami. Ni èudno, da so to
patrovo velièino upo�tevale tudi avstralske
oblasti, oziroma dr�ava in mu podelila visoko
priznanje OA. Tudi na�a domovina, mlada
slovenska dr�ava, ni spregledala patrovega
doprinosa za dobrobit slovenstva in slovenske
skupnosti v Avstraliji, zato je predsednik
Republike Slovenije izdal ukaz o podelitvi patru
Valerijanu visoko dr�avno odlikovanje Èastni
znak svobode Republike Slovenije, ki mu bo
prav gotovo izroèeno ob obisku domovine
junija letos.

Dragi oèe Valerijan, ponosni smo na vas
in kot vidite, �e samo od tukaj zbrane mno�ice
rojakov, da vas res prav vsi imamo radi.
Prejmite od nas vseh iskrene èestitke za ta
va� visoki jubilej, z najbolj�imi �eljami, da bi
�e dolgo slu�ili Bogu, in bili �e naprej na� an-
gel varuh. Bog daj, da bi bili zdravi in sreèni.

In, hvala vam za vse!
Èestitke in dobre

�elje vam dragi pater
po�iljajo tudi: Gospod Alja�
Gosnar, prvi odpravnik
poslov na veleposlani�tvu
RS v Canberri, ki je
trenutno slovenski
ambasador pri evropski
skupnosti v �enevi, in
njegova dru�ina; gospa
Helena Drnov�ek Zorko,
zadnja odpravnica poslov
RS v Canberri z dru�ino,
Gospod Marko Polaj�er,
zaèasni odpravnik poslov

v Canberri, ki se tudi opravièuje, ker  se
dana�njega slavja ni mogel udele�iti. Trenutno
je na Vzhodnem Timorju, kot zastopnik RS,
pri razglasitvi neodvisnosti te nove dr�ave.
Hvala lepa!

Spo�tovani p. Valerijan!

V imenu mojih sodelavcev � Help National
Committee� Vam èestitamo za Va� zlati jubilej
ma�ni�tva. Hvala Vam, pater, za va�o pomoè,
da sem lahko prodajala sreèolov za na�e male
otroke v Sloveniji. Z Va�o pomoèjo in razu-
mevanjem ste mi veliko pomagali in mi bili ob
strani v te�kih stiskah, posebno, ko sem bila v
bolnici. Èestitam Vam in sem vesela, da boste
darovali ma�o v �i�ki. V duhu bom z Vami
hodila po �i�ki in se udele�ila svete ma�e.

Z mojimi sodelavci Vas lepo pozdravljamo
in Vam �elimo zdravja in, da se zopet sreèno
vrnete nazaj med nas v Avstraliji.

Bog Vas �ivi!

         Va�a hvale�na Eleonora White
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ZLATA MA�A PATRA VALERIJANA
p. Niko �vokelj

Zlatoma�ni pridigar je bil p. Niko �vokelj, rektor
bo�jepotne cerkve Marije vnebovzete v Novi �tifti na
Dolenjskem in definitor slovenske franèi�kanske
province. Ob zlatoma�niku je njegova desna roka,
provincialov delegat p. Filip Rupnik.

So trenutki v èlovekovem �ivljenju, ki
ostanejo v spominu kot dogodek, ki bi ga bilo
�koda spustiti. Tako sem imel veliko sreèo, da
se je moje bivanje v Avstraliji pokrivalo z zlato
ma�o p. Valerijana. Pater Ciril je poskrbel, da
moje spanje le ni bilo tako mirno, ko je
predlagal, da bi kot definitor v imenu slovenskih
franèi�kanov spregovoril pri zlati ma�i v
Sydneyu.

V prijazni dru�bi Bratinovih in Jerièevih
sem v soboto, 15. maja poletel na krilih Virgin
blue v Sydney. Ponovno se je izkazala
tehnologija, saj nas je p. Ciril po mobilnem
telefonu usmerjal, da smo pri�li prav pred
cerkev v Merrylandsu in to tik pred veèerno
ma�o.

V verskem sredi�èu je bilo �ivo kot v
mravlji�èu, kot da bi se vojska na spopad
pripravljala. Nobene �ivènosti, vsak je hitel po
zaupanih opravilih in nalogah. V zakristiji smo
se zbirali duhovniki za soma�evanje. Hrva�ki
pater Ante, avstralski patri, �upnik domaèe
�upnije, patri Filip, Niko, Ciril in slavljenec
Valerijan. Ob vstopu v cerkev se je razleglo
ubrano petje domaèega zbora, ki se je na

slovesnost res dobro pripravil. Cerkev skorajda
polna rojakov sydnejskega obèestva, iz
Brisbana, Newcastla, Canberre, Woolongonga
in Melbourna. Cerkev, prepletena z venci in
bogatim krasom ro�, je prièala o ljubezni
Slovencev do svojega pastirja, ki je na ta dan
pred 50. leti po rokah Chica�kega �kofa prejel
ma�ni�ko posveèenje.

Ganljivo je zvenela pro�nja p. Valerijana
za odpu�èanje. V letih duhovni�ke slu�be
preizku�anega, v zavedanju svojih èlove�kih
slabosti, so besede padale v ti�ino kot spomini
preteèenih let. Predveèer binko�tnega praznika
je spominjal na dvorano zadnje veèerje, kjer
so bili zbrani uèenci z Marijo Jezusovo Materjo.
Molitev, pesem in besede zlatoma�nika so se
prelile v Jezusovo velikonoèno daritev in
spravile na noge vse, ki so �eleli biti zdru�eni
z Njim, in tako zaèutiti najtesnej�o vez med
Odre�enikom, duhovnikom in seboj.

Odkritje in blagoslov mozaika bla�enega
�kofa Antona Martina Slom�ka, ki ga je izdelal
melbournski umetnik g. Lojze Jeriè, je pri-
spevalo pravega duha k vzdu�ju slovesnosti,
saj je povdarilo prizadevanje vsakega kristjana

in duhovnika za svetost �ivljenja.
Pozdravne besede hrva�kega in

avstralskega patra, ter domaèega
�upnika so razgrnile pred obèestvo
èlove�ke in duhovni�ke vrline
slavljenca. Darilo domaèega obèestva,
zlati pla�è in alba, so napovedali
dogajanje naslednjega dne, povabilo v
dvorano na ogled dokumentarnega
filma o p. Valerijanu, pa je napovedalo
sprehod v preteklost, pogled na �ivljenje
in delo jubilanta.

Dokumentarni film, ki ga je
pripravil Florijan Auser, je na vse ljudi v
dvorani naredil velik vtis. Uspelo mu je
zdru�iti �ivo pripovedovanje patra
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Valerijana, njegove spomine na dru�ino, �ivlje-
njsko pot iz �i�ke v Novo mesto k franèi-
�kanom, preko meje leta 1945 na Koro�ko, iz
begunskih tabori�è v Avstriji in Italiji do ZDA.
Fotografija nove ma�e odstira obdobje
duhovni�tva od pomoènika p. Baziliju pri reviji
AVE MARIJA, kaplana v Johanestownu do
ladijskega potovanja preko morij v Sydnej pred
39 leti. Bogata dedi�èina spominov in
ustvarjalnih let je odsevala s platna, ko so
razlièni ljudje prièali o neumornem delu, srèni
dobroti in zvestem duhovni�tvu. Zadnji posnetki
pa so bili iz domovine, ko mu sorodniki in bratje
franèi�kani v domovini za�elijo lepo prazno-
vanje, zdravja in sreènega potovanja v kraje
rosnih duhovni�kih let in brezskrbnega otro-
�tva.

Vodilna melodija, v ozadju
slike, je bila Marijina pesem
»Marija skoz� �ivljenje«, ki jo je
lepo oblikoval Lenti Lenko. Z
veèjo zgo�èenostjo pripove-
dovanja in slikovnega gradiva
bi prav gotovo video film bil
nekaj kraj�i in bi bilo �e veè
stvari in dogodkov, ki bi si jih
gledalec vtisnil v spomin.
Menda je bilo premalo èasa za
profesionalno monta�o. Ko bo
izdelek konèan, sem preprièan,
da ga bo vsak z veseljem
pogledal.

Med predvajanjem mi je pri�lo na misel,
da so posreèeni znaèaj, umirjeno �ivljenje in
odprtost, pripomogli patru Valerijanu do zlatega
slavja in kako bi tako pozornost zaslu�il tudi p.
Bazilij. �al sta izèrpanost in bolezen prepreèila
to, saj ga je sestra smrt dohitela v vedno
hiteèem koraku. Preprièan sem, da pri Bogu
slavi svoj veèni »zlati jubilej«.

Nedelja, 19. maja 2002, Binko�tni praznik.
Èudovito sonèno jutro. »Dan, ki ga je naredil
Gospod«. Pravi dar iz nebes. Zlatoma�nik
odlièno razpolo�en. Ponovno se zgrinjajo

mno�ice rojakov, ki napolnjijo cerkev sv. Rafa-
ela, veliko pa jih ostane zunaj. Menda je bila
cerkev premajhna samo �e leta 1983 ob obisku
nad�kofa �u�tarja iz Ljubljane.

Poleg domaèih franèi�kanov sta navzoèa
�e dva patra Avstralske province, ki goduje na
binko�tni dan. Slovesni sprevod v cerkev z
otroki v narodnih no�ah in ro�ami v rokah,
predstavniki krajev, ki jih je pater Valerijan
duhovno oskrboval, s sveèami v rokah in jih
polo�ijo na oltar v znak hvale�nosti. Pozdravi,
ro�e, zelo lepo petje, vse to je ustvarjalo
bratsko in duhovno ozraèje v cerkvi. Po
prebiranju bo�je besede binko�tnega praznika,
sem imel prijetno dol�nost, vse nagovoriti kot
zlatoma�ni pridigar:« Dragi sobrat in

zlatoma�nik, v veliko èast in veselje mi je, da ti
lahko danes spregovorim in èestitam v imenu
vodstva Slovenske franèi�kanske province,
vseh bratov v domovini in po svetu.

Dva dogodka napolnita cerkev tu ali v
domovini: nova in zlata ma�a. Pregovor pravi,
da za novo ma�o se tudi podplati �znucajo�, da
pride�. Enako velja prav gotovo tudi za tvojo
zlato ma�o, saj so prispeli rojaki iz vseh krajev
Avstralije, da te poèastijo in ti izrazijo
hvale�nost za tvoje delo in zvestobo�«

Zelo na kratko sem orisal �ivljenjsko in
duhovni�ko pot slavljenca. Izpostavil sem leto

 �Zlatoma�nik bod� pozdravljen� je odmevalo s cerkvenega kora
v Merrylandsu ob vstopu zlatoma�nika p. Valerijana.
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1963, ko je prispel iz ZDA v
Avstralijo. To je bilo leto velikih
ljudi in dogodkov. Tega leta je
umrl oèe II. vatikanskega
cerkvenega zbora pape� Janez
XXIII.; za naslednika je bil
izvoljen Pavel VI.; v Ljubljani je
umrl svetni�ki kandidat �kof
Anton Vovk; v Melbournu pa je
od�el najstarej�i �kof na svetu
D. Mannix v 99 letu starosti.

Posku�al sem izpostaviti
dvorano zadnje veèerje, saj so
na binko�nti praznik uèenci,
skupaj z Marijo, prejeli sv.
Duha. Vendar sem poudaril
prav dogodek zadnje veèerje:
- Jezus je postavil zakrament trajne

navzoènosti in duhovni�tva,
- z umivanjem nog izpostavil slu�enje ter
- v velikoduhovni�ki molitvi poudaril enotnost

in bratsko ljubezen.
P. Valerijan si je vse �ivljenje prizadeval,

da izpolni Jezusovo naroèilo ter poglablja,
preko evharistije, odnos do Boga in èloveka.
O tem prièa tudi napis na spominski podobici
dana�njega slavja, ko uporabi besede sv. oèeta
Franèi�ka: »Moj Bog in moje vse.«  Zato je
tudi danes vsa mno�ica ljudi okrog njega, ker

mu �elijo izraziti hvale�nost in veselje.
Nato sem zakljuèil: »� cvetje, darovi,

napisi, vse to je znamenje hvale�nosti, vendar
bo minilo. Hvale�nost mora biti zapisana v srcu
vseh vas. Od tam naj prihaja vse dobro p.
Valerijanu in drugim. Tako njegovo delo in trud
nista bila zaman.

Dragi sobrat, hvale�en sem Bogu, da sem
bil tudi sam, le kratek èas, del tvojega �ivljenja.
Bog, ki pozna na�a srca in vidi vse, pa naj ti
bo plaènik na zemlji in v nebesih.  In naj
zakljuèim s citatom tvoje spominske podobice:
�Kaj naj povrnem Gospodu, za vse kar mi je
dal? Kelih zvelièanja bom vzel in klical
Gospodovo ime.� Amen.«

Sveta ma�a je bilo pravo duhovno in
bratsko do�ivetje, k èemur so prispevali prav
vsi, ki so se ta dan zbrali pri sv. Rafaelu. Veèno
lepa pesem �Marija skoz� �ivljenje� nas je
pospremila iz cerkve v dvorano na kosilo. Pred
tem je bil kratek kulturni program s pozdravi in
èestitkami predstavnikov vseh slovenskih
skupnosti v duhovni oskrbi Sydneyskih patrov.
»Pater Valerijan je tudi na�,« so poudarjali
govorci iz Brisbana, Newcastla, Canberre in
Woolongonga.

Med kosilom so prihajali Slovenci k patru.

V soboto zveèer je umetnik Lojze Jeriè iz Melbourna s svojim vnukom
Mathewjem Bratino odkril mozaik bla�enega Antona Martina
Slom�ka, zlatoma�nik p. Valerijan pa ga je blagoslovil.
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Vsak mu je �elel stisniti roko in povedati, da
ga ima rad. Vpra�al sem ga, èe je sploh kaj
pojedel, pa se je samo hudomu�no nasmehnil.
Tako kot zna in po èemer ga vsi poznamo.
Dolgo smo ostali skupaj, vsi zadovoljni, da je
bilo tako lepo. Ko bi le trajalo. Razdalje in èas
so razklenili to veselo dru�èino. Preprièan sem,
da se bomo vseh do�ivetij spominjali �e dolgo.

Naj ob koncu izreèem �e besede zahvale
in hvale vsem, ki so to èudovito slavje pripravili.
Bilo je enkratno do�ivetje. Vem, da je veliko
ljudi vlo�ilo ogromno truda v pripravo cerkve,
dvorane, samega slavja zlate ma�e, da je vse
potekalo tako lepo, ugla�eno in prisrèno. Naj
vsemogoèni Bog, na pripro�njo Marije, povrne
vse in vsem, kar ste dobrega storili. Bilo je
nepozabno.

Zlatoma�nik, bod� pozdravljen!
Glej, smehlja se Ti Marija
z Brezij novih tu v Lemontu,
kjer je Njena domaèija.

Bog je sli�al pro�nje na�e,
da med sestrami in brati
tukaj na lemontskem grièku
jubilej slavi� svoj zlati.

Zlatoma�nik, bod� zahvaljen,
da ljubeèe pol stoletja
 z vrta svetega Franèi�ka
�lahtnega deli� nam cvetja!

Zlatoma�nik, bod� pohvaljen!
Tvoje sydneysko  �upni�èe,
vzorno  versko je sredi�èe,
vseh potrebnih zatoèi�èe!

Vedno vsem Si bil kot oèe,
dal srce Si v dar nam blago,
s svetim Pavlom tek si tekel:
Bog nakloni naj Ti zmago!

Glej, molitev vseh rojakov
Ti duhovni venèek spleta:
Bog dobrotni naj Te �ivi
�e na mnoga, mnoga leta!

Tvoje hvale�ne ovèke in ko�truni
V Lemontu, 2. junija 2002.

Napisal pa je zgornje ko�trun iz Amerike

Zlatoma�niku p. Valerijanu Jenku
           v pozdrav in zahvalo

         Dragi slavljenec

Ob Va�i zlati ma�i Vam kot �i�karca iz
�vice prisrèno èestitam, ker vem, da pomeni
50 let delovanja v Cerkvi in misijonih veliko
te�kih in veselih trenutkov. Jaz sem �e 36 let v
�vici in redno odhajam domov in tako sem bila
v cerkvi sv. Jerneja pri ma�i, ko se je zbrala
Va�a cela dru�ina ob avstralski filmski delavki,
ki mi je dala mo�nost, da Vam spregovorim
par besed kot stara �i�karca po svetu. Naj se
tudi Vam izpolni �elja, da boste v farni cerkvi
darovali zlato ma�o, kjer imamo vsi svoje
korenine. Bog podari veèno luè na�im
prednikom, ki so nas v senci sv. Franèi�ka uèili
dobro za ta svet.

Torej zlatoma�nik bod� pozdravljen in Mati
Marija z Brezij in Svetih Vi�arij, kjer smo se
sreèali z gospo Modrovo, naj Vam nakloni vse
svoje milosti. Z iskrenimi vo�èili na materinski
dan v Baslu, Va�a - enako ostarela �i�karica
Ljudmila Semrl-�mid iz Gubèeve 18, zdaj
Baselèanka  v tukaj�ni �upniji Sv. Duha, ki ima
patrocinij na binko�ti, dan Va�ega slavja. Naj
Vam Sveti Duh podari svoje darove, posebno
milost modrosti.                          Ljudmila Semerl �mid


