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Po�ta Slovenije k znamkam dodaja:
GOZDNA BOROVNICA je raz�irjena kot

podrast v gozdovih skoraj povsod v Sloveniji. Dobro
uspeva na kislih humusnih tleh. Imenujemo jo tudi gozdni
sade�, saj je edina sadna vrsta, ki uspeva v senci visokih
dreves. Na nekaterih podroèjih Slovenije je pomemben
vir dohodka za nabiralce, ki se poleti trumoma odpravijo
nabirat gozdne borovnice. Jagode so soène, sladko kiselkastega okusa s prijetno, znaèilno aromo. Sok je moèno
obarvan in ga je te�ko odstraniti iz oblaèil. Plodove lahko uporabimo za izdelavo sokov, marmelad, �elejev ali jih
preprosto posu�imo in pozimi pripravimo iz njih okusen sadni èaj. Ne smemo pa pozabiti borovnièevca (v sadno
�ganje namoèene jagode borovnic), ki je v nekaterih obmoèjih Slovenije tradicionalna pijaèa.

Najveèje svetovno sreèanje in ekipno TEKMOVANJE �AHISTOV in �ahistk bo od 25. oktobra do 11.
novembra 2002 gostil Bled. Na znamkah so konj, ki predstavlja �ahovsko figuro pred simbolom Bleda in
�ahovska polja prek njiv, ki simbolizirajo �ahovnico.

MATIJA JAMA, najdoslednej�i impresionist iz znamenite èetverice slovenskih slikarjev tega obdobja se
je rodil leta 1892 v Ljubljani. Obiskoval je zasebno slikarsko �olo v Munchnu. Dosti je potoval in �ivel in delal v
razliènih krajih v Avstriji, Hrva�ki Nemèiji in Holandiji, na Bledu in v Volèjem potoku ter nazadnje v Ra�ici in
Ljubljani. Ustvaril je okoli 450 del, med katerimi so najbolj znana: Pri obedu, Vrt, Most, Vrbe, Ljubljana v
snegu, hrva�ki kmet., Kolo in Vas v zimi. Slednji dve sta prikazani na znamkah. Sliki hrani Narodna galerija
Ljubljana. Znamki sta oblikovani na osnovi diapozitivoviz fototeke Narodne galerije.

Hvala na�i zvesti bralki in njenemu sinu za redno po�iljanje slovenskih znamk!

ZNAMKE Znamke ZNAMKE
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PRVA NEDELJA v mesecu septembru je
dan, ko na�i oèetje praznujejo svoj dan. Pri
ma�i smo molili za na�e oèete: za �ive, da bi
bili vzor svojim otrokom, za tiste pa, ki so �e v
veènosti, da bi za vse kar so dobrega storili
Bog podaril veèno sreèo! Po ma�i je gospa
Stanka Sintiè na�a kulturna sodelavka
pripravila s svojimi sodelavci prijeten kulturni
program. V program se je vkljuèilo kar  10 otrok
in 4 odra�èajoèi mladi. Program je bil v
angle�èini, ker veèina otrok zelo malo govori
slovensko nekateri pa niè. Vendar je za nastop
potrebno veliko dobre volje otrok in tudi
star�ev, ki se potrudijo in jih pripeljejo v cerkev.
Program je povezovala g. Stanka in tudi
povedala, kje in kdaj se je prièel praznovati
oèetovski dan. Po konèanem programu smo
od�li v dvorano, kjer so bili oèetje postre�eni s
kosilom. Lep je bil dan vsem, ki so
sodelovali in se udele�ili programa.
Boglonaj!

15. septembra pa so pri ma�i
pele Vesele �tajerke, po konèani ma�i
je bil kratek program v dvorani. Na
obrazih ljudi je bilo videti, da so kljub
letom so se sprostili in so jim
slovenske vi�e vedno pri srcu. Po
konèanem nastopu pa smo postregli
s kosilom.

Gospa Marijana je obhajala
visok �ivljenjski jubilej in nas je vse
pogostila s pecivom , èajem in kavo.
Vesele �tajerke pa so ji zapele. Tako,

da je bil tudi zanjo preseneèenja poln in lep�i
dan (fotografija spodaj).

22. septembra smo obhajali nedeljo
posveèeno bla�enemu Antonu Martinu
Slom�ku. Obiskal nas je emerit (upokojeni)
adelaidski nad�kof Leonard Faulkner, ki vedno
rad pride v na�o skupnost in se poèuti, kakor
èlan na�e male skupnosti. Najprej ga je tajnica
pastoralnega sveta gdè. Rosemary Poklar
pozdravila, v pridigi pa je spregovoril o
Slom�ku in pa kako razmi�lja sedaj, ko je v
pokoju o veènosti. Bil je prisrèen in nevsiljiv.
Pri darovanju so mu otroci iz nedeljske �ole
prinesli risbe, ki so jih narisali na evangeljski
motiv �Bo�ja dobrota� Po ma�i se mu je èlan
pastoralnega sveta g. Ivan Legi�a zahvalil za
obisk in ga povabil, naj nas obi�èe prihodnje
leto. Po ma�i smo imeli skupno kosilo v

p. Janez Tretjak, OFM
HOLY FAMILY SLOVENIAN MISSION
51 Young Ave, WEST HINDMARSH
SA 5007
Tel.: (08) 8346 9674
Fax: (08) 8346 2903
E-mail:  tretjakj@picknowl.com.au
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dvorani. Po kosilu je nad�kof �el od mize do
mize in se tako sreèal s èlani na�e skupnosti
in z njimi poklepetal (fotografija zgoraj).

KRST:  1. oktobra je bil sprejet v obèestvo
Bo�jih otrok Lachlan Robert Hu�njak. Star�a
sta Addison Steven Husnjak in Lee Frances
Smith. Botra pa sta Maryana Marie Starkie.

Star�em in starim star�em èestitke,
malemu Lachlanu pa zdravja in Bo�je
varstvo naj ga spremlja na �ivljenski poti.

MESECA AVGUSTA smo
v na�i skupnosti  prièeli z
nedeljsko �olo, ki jo vodi gdè.
Anèka Ahlin. Dvakrat na mesec
- drugo in èetrto nedeljo ima
versko razlago za otroke do 12
leta starosti. Na zaèetku ma�e
pa do darovanja so v dvorani,
za darovanje pridejo v cerkev
in sledijo ma�i (fotografija
desno).

Letos imamo vsak petek
sveto ma�o ob 10. uri dopoldne, po
ma�i pa imamo molitev za duhovne poklice.
Na vsak prvi petek je po ma�i ispostavljeno
Najsvetej�e z litanijami v èast Srcu
Jezusovemu, druge petke pa ro�ni venec ali
kri�ev pot, molitev za mir... Molitvena skupina
se zbira redno in ima okrog 15 èlanov, vèasih
nekaj veè. Seveda pa vabim tudi druge, da se

nam pridru�ijo. Veèina, ki
prihaja so upokojenci. Sedaj, ko
èutimo, kako je mir na trhlih
nogah �e posebno molimo za
mir in za voditelje narodov, da
bi vodili svet k dialogu,
medsebojnemu odpu�èanju in
slogi. V zaèetku meseca
oktobra je adelaidski nad�kof
Wilson poslal pastoralno pismo
in nagovarja vernike adelaidske
nad�kofije, da bi vsaj eno uro

na teden pred Najsvetej�im molili za mir, za
de�, za duhovni�ke in redovni�ke poklice in
da bi znali spo�tovati Evharistijo. V Adelaidi in
okolici je bilo letos �e kar nekaj cerkva
oskrunjenih. Nad�kof prosi, naj molimo. Tako
smo na prvi petek v oktobru po ma�i imeli
ispostavljeno najsvetej�e, kri�ev pot, ki ga
letos na veliki petek v rimskem koloseju molil
pape�, nato �e vse tri dele ro�nega venca.
Hvale�en sem molitveni skupini za vztrajnost,
da vrednoti molitev. Molitve vsi potrebujemo.

V mesecu novembru bomo vsak petek
molili za na�e rajne in obiskali kraje, kjer
poèivajo!

                                               p. Janez
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Veliko kri�arjenja smo �e skupno ali
samostojno do�iveli dragi sopotniki in èe
zdravje in dobra volja s prihranjenim dovolijo
nam bo �e kateri skrivnostni kotièek sveta
ka�ipot v nekaj novega. Minuli mesec nam je
na desetdnevnem potovanju nudil pogled v
severni del na�ega kontinenta.
Potovanje v udobnem avtobusu
nam je kratkoèasila dobra dru�ba
sopotnikov  gledanje nekdanje
filmske romantike na video
projektorju, petja domaèih pesmi ob
Virgilovi harmoniki in smeha iz
�aljivih zakladnic ter dobitkov iz
Pavline Bingo skrinje. Obèasno
smo zagledali tudi kak�no
postajali�èe ob jezeru in na�i
dobrosrèni sotrpini so nas
preseneèali z dobro kapljico hladno in toplo
ter sladkim prigrizkom. Po dokaj dolgi vo�nji
smo prenoèili v tipu koèic moteljskem naselju
in v jutranjih urah potovali proti Kraljièini de�eli.
Stra�ansko su�no okolje nas je �alostno
preseneèalo, ko smo si ogledovali �ivino na in
ob cestah iskajoè zelenih bilk trave, ki je ni
bilo. Ob obvozu sonène pokrajine Kraljièine
de�ele smo v veèernih urah prispeli v resnièno
tropsko Hawajsko okolje na�ega doma za
naslednih nekaj dni. Topli bazeni so pod
palmami nudili vabilo v veselo dru�bo okrog
ro�tilja. Dnevno smo obiskovali prostrana polja
sladkornega trsa, podvodnega akvarija,

POTI JESENSKIH DO�IVLJAJEV

kmetijo Velikega ananasa, in neskonènega
obzorja, ki smo ga obèudovali iz visokega
Severnega Svetilnika. Ob na�em motelu je
valovilo razburkano morje in v neizmerni bli�ini
smo preiskusili na�o sreèo v Jupiter Casino
ter prebrskali vse mogoèe trgovine in vsaj

nekateri obiskali famozni Seaworld,
Movieworld in druge zanimivosti Surfers
Paradaisa.

Vi�ek tega izleta je bilo sreèanje s sorojaki
v Cornubiji in Southporthu, kjer so zaigrale
harmonike in srca bratov in sestra, ki delimo
na�o usodo v objemu matere tujine ob bogato
oblo�enih mizah dobrot.

Lepo je v tako prijetnem raju...
To me vodi na mojo dolgoletno �eljo v

SLOVENSKO VASICO�
Zakaj se ne odloèimo, da pre�ivimo v

prijetni dru�bi in dnevnem razvedrilu na�a
upokojenska leta?
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Naèrti so konèani, vam na ogled, skupno
s patrom Cirilom in laièno misijonarko Marijo
vas vse zainteresirane vabimo, da se udele�ite
izleta v sredo 27. novembra 2002 v Paradi�
�ivljenja brez skrbi...

Organiziramo ogled bivalnih in
rekreacijskih prostorov �Prime Life� v
Springvale, kjer nam bodo postregli z malico,
kavo ali èajem in nas potem tudi odpeljali v
Rowville, kjer gradijo novi center v prijetni
hriboviti pokrajini.  Cena izleta je $10. Odhod
avtobusa bo ob 9. uri zjutraj iz Kew.

 Spoznala sva se tukaj v Canberri in
poroèila v canberrski katedrali sv. Kri�tofa 2.
oktobra leta 1952. Poroèil naju je litvanski
duhovnik Father Bachinskas, imigrantski
duhovnik, zdaj �e pokojni.  Najbolj je znal
nem�ko, nekaj malega pa tudi
italjansko, tako da sva komaj
razumela za kaj gre. Ada se
�e zdaj vèasih izgovarja, da ni
razumela.  Poroka je bila zelo
skromna, saj smo bili revni kot
cerkvene mi�i, gostija pa �e
bolj.  Skoraj edinega Slovenca,
ki sem ga poznal, Stanka
Pevca, sem vpra�al za prièo.
Doma je bil nekje blizu Moravè,
zdaj pa je �e tudi mrtev kakih
osem let in njegova �ara je
pokopana z njegovimi star�i na
poko-pali�èu v Lukovici. Tudi
z Adino prièo, sodelavko in partnerjem, smo
izgubili vsako vez.  Bila sta Italjana iz Istre, ki
sta se vrnila v Italijo. Navzoèa sta bila �e dva
avstralska svata, mo� in �ena, za katere pa

ZLATA POROKA CVETKA IN ADE FALE�

tudi niè ne vemo.  V glavnem pravim, da na
jubilejnem slavju od originalnih gostov ni bil
nihèe razen naju. Bilo nas je pa 80, v glavnem
sami Slovenci.  Sveto ma�o in obnovo obljub
je opravil pater Filip ob sedmih zveèer v isti

cerkvi, ki je pa med tem bila
poveèana vsaj za eno tretjino.
Pri ma�i so bili vsi gostje in
zapela nam je tudi Vivi.  Po
ma�i smo �li v Helenic Club,
kjer smo se imeli izvrstno.

Ada je rojena v Pazinu,
v Istri in je tam tudi odrasla.
Pobegnila je v Trst in od tam
pri�la v Avstralijo 25. 4. 1951.
Jaz sem bil rojen v Leskovcu
pri Kr�kem, vendar sem od
sedmega leta naprej
odra�èal v Orehovi vasi pri
Mariboru, pobegnil v Avstrijo

in od tam pri�el v Avstralijo 15. decembra 1950.
V Canberro sem pri�el 1. aprila 1951 in kmalu
nato spoznal Ado.

Ada in Cvetko Fale� iz Canberre sta praznovala zlati jubilej - 50 let poroke.
Pridru�ujemo se mnogim èestitkam. Naj ju Bog �e naprej ohranja v ljubezni in
hvala za vso njuno dobroto.  Tako pa nam je pripovedoval Cvetko, ko je obujal
spomine:

Èe se nam �elite pridru�iti pri ogledu
morebitne Slovenske vasice, prosim, poklièite
Heleno Leber na tel. (03) 9589 6094.

                                       Helena Leber

                  OGLAS
Ansambel Zlati zvoki i�èejo kitarista

in pevca. Prednost bi bila, èe bi lahko pel
slovensko in nem�ko. Èe ste
zainteresirani, prosim, poklièite Slavka
Koprivnika na tel. (03) 9798 5817.
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O priznanem zobozdravniku v Sydneyu
sem sli�al �e popreje. Sreèal pa sem osebno
dr. Marka Cobya prviè ravno pri sv. Rafaelu v
Merrylandsu in to ob pogrebu p. Bernarda
Ambro-�ièa. Predstavil mi ga je na� senator
Mi�o Lajovic. Spominjam se: oba sta bila zelo
visoka in postavna. Zanimivo je, da je bil p.
Bernard tisti, ki je prvi vzpodbujal, da se pove�e
akademike na�ega rodu �irom Avstralije.
Svetoval mi je naj zaènem, �sklièem� primerno
organizacijo. Dal mi je veè naslovov, podatkov,
napravil osebne stike. Zakaj mene? Namreè,
ko sem �ivel kot mlad �tudent v Clevelandu,
smo tam ustanovili dru�tvo Sava, t.j. Slovenski
Akademiki v Ameriki. Poznani dr. Edi Gobec
je bil prvi podpredsednik.

In res ustanovili smo tukaj pred 25 leti

Slovensko � Avstralsko akademsko dru�tvo.
Marko je z navdu�enjem pristopil in bil mnogo
let du�a in telo te organizacije.

Pred leti smo se se�li na domu pokojnega
umetnika Stanislava Rapotca, ki je postal
èastni èlan Dru�tva. Seveda je bil tam tudi na�
pater Ciril. Ne bom preveè ponavljal, kar je �e
sedanji predsednik dru�tva ing. Milan Frece
lepo povedal ob pogrebu pokojnemu kolegu
Marku. Iskreno se mu je zahvalil za ves trud
in pomoè v imenu vseh èlanov in prijateljev.

Marko je bil bogabojeè. Bila sva veè let
soseda in rad  je zahajal v franèi�kansko
cerkev sv. Jo�efa.

Naj poèiva v miru in naj se ga usmili
Stvarnik!

                                      Toma� Mo�ina

NEKAJ MISLI O POKOJNEM DR. MARKU KUKCU (COBY)

Da so sorodstvene vezi �e vedno pomembne pri preuèevanju lastne indentitete, je dokazalo
tudi sreèanje rodbine Klanèiè po nonotu Ivanu (po domaèe Nutilu) in noni Terezi (po domaèe
�uti) iz Mirna pri  Gorici.  Iz vse Slovenije in tudi iz Avstralije in Kanade se je v soboto 15. junija
2002 okrog 150 èlanov omenjene rodbine prviè skupaj sreèalo in pre�ivelo prijeten dan med
obujanjem spominov in spoznavanjem �lahte. Nono Nutili, rojen leta 1863, je bill trden mirenski
kmet, ki se je ukvarjal tudi s prevozom s konjsko vprego. Preva�al je  potnike na �elezni�ko
postajo v Gorico ter blago mirenskih
èevljarjev ter �ivali domaèih rejcev
na sejme. Nona �uta pa je naokrog
veljala za zelo pouèeno, saj je brala
vse vrste knjig. Zakonca sta imela
16 otrok, le 8 pa jih je pre�ivelo
otro�ke bolezni in si ustvarilo
dru�ine. Sreèanje so zaèeli s s sveto
ma�o in  ga nadaljevali na domaèiji
nonota in none v Mirnu, kjer so tudi
predstavili  zgodovino rodbine in
njenih èlanov ter z ro�marinom  obdarili najstarej�o in najmlaj�o  predstavnico, naj�tevilènej�o
dru�ino in najbolj oddaljenega predstavnika - to je Adam Klanèiè iz Melborna, ki nam je ves
vesel pripovedoval o tem preèudovitem dnevu na domaèiji.

Bog �ivi vso �lahto!

VSA �LAHTA NA KUPU
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JANEZU PRIMO�IÈU

 V SLOVO
V soboto 30. avgusta smo se ob enih

popoldan poslovili od JANEZA PRIMO�IÈA.
Kar lepo �tevilo  rojakov se je zbralo k ma�i
zadu�nici v Janezovi farni cerkvi Our Lady of
Graces v Carini. Domaèi �upnik je za pokojnika
v svojem govoru dejal, da ga bodo pogre�ali
tudi tamkaj�nji farani, saj je redno zahajal k
nedeljski slu�bi Bo�ji.  Pokojni Janez je bil rojen
5. maja 1915 v Radovljici na Gorenjskem.
Mladost je pre�ivel v Ljubljani kot sin oèeta
uradnika z dru�ino. Leta 1949 se je poroèil z
nemko Edith in naslednje leto 1950 sta pri�la
iz Nemèije z ladjo CASTEL BIANCA v
Avstralijo. Imela sta dva otroka, hèerko
Gabrijelo, ki je umrla �e leta 1995 v Nemèiji in
sina  Andyja, ki ima tudi �e svojo dru�ino v
Brisbanu. Janez je bil eden najstarej�ih
slovenskih priseljencev v Brisbanu. Midva sva
Janeza spoznala po zaslugi pokojnega patra
Bernarda, takoj ob prihodu v Queensland in
smo pri nas v Moorooki  skupaj z Janezovo
dru�ino prièakali na�e prvo novo leto 1967 v
tukaj�nji Kraljièini de�eli. Janez je bil od vsega
zaèetka  vkljuèen v  delo slovenske skupnosti.
Najprej leta 1952 pri  Prireditvenem Odboru
in nato v prvem odboru dru�tva Planinke 1955
- takoj po g. Grèmanu kot drugi predsednik
Planinke. Toda najbolj je bil poznan po vlogi
tajnika, ki jo je dolga leta najbolj vestno
izvr�eval. O tem najlep�e prièajo njegove
tajni�ke knjige, ki se hranijo v arhivu. Janez je
tudi poznan po �tevilnih dopisih v Mislih, kamor
je pogosto dopisoval, ter s tem  najveè
pripomogel k dopolnjevanju tukaj�nje zgo-
dovine. Janezova posebnost je bila tudi v lepi
in èisti izgovorjavi sloven�èine, katero je ohranil
do zanjega. To sva opazila tudi ob najinem
zadnjem obisku v bolnici, saj v pogovoru ni
nikoli me�al tujk.

Janez je tudi veè let pomagal pri na�ih
radijskih oddajah na 4 EB in se ga zato tudi
spominjamo kot pridnega radijskega

sodelavca. Pri njegovi farni cerkvi v Carini
imajo vklesanih �e veliko imen pokojnih
faranov in Janezova �elja je bila,  da naj bo
tudi njegovo ime pridru�eno njim v varstvo
Na�e Gospe, Srednice vseh milosti (Our Lady
of all Graces). Umrl je 26. avgusta 2002 v
bolnici Princes Alexanda po prisadu gangrene
in konèno tudi pljuènice. Njegovi zemeljski
ostanki so upepeljeni. Janeza bomo ohranili v
lepem spominu in molitvi.

                                          Mirko Cuderman

ZAHVALA
Po kratki bolezni in te�ki operaciji nas je

zapustil dragi mo�, oèe in stari oèe Rudi
Jam�ek. Umrl je 22.9.2002.

Toplo se zahvaljujem vsem sorodnikom,
prijateljem in znancem, ki ste ga spremljali k
zadnjemu poèitku, za izreèeno so�alje, tola�bo
in cvetje in vsem, ki so ga obiskovali v
bolni�nici. Hvala tudi patru Valerijanu, ki je
pri�el tako daleè in daroval sveto ma�o v
Riverstonski cerkvi St John v kateri sva se
poroèila pred 41 leti. Pokopali smo ga na
katoli�kem delu pokopali�èa Castlebrook.

Dragi Rudi poèivaj v miru.
Hvale�na �ena Maria,
sinova Henry, Edwin z �eno Kristino,

vnuki Rachel, Edison, Ethan.

ZAHVALA
Ob te�ki izgubi mo�a in oèeta, starega

oèeta in tasta Jo�eta Potoènika, se iskreno
zahvaljujemo patru Cirilu za molitve ro�nega
venca in pogrebno sveto ma�o, organistki
Katarini Scott in prijateljem, znancem in vsem,
ki ste se udele�ili slovesa.

Naj pokojni Jo�e poèiva v miru!
�ena Sanda, sinova Sa�a in Andrej,

hèerka Sonja z dru�inami.
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V Sloveniji se more vsaka �upnija
ponosno pokazati z �upnijsko cerkvijo, ki so
jo zgradili njeni verni predniki ali sodobniki. Je
prièa doloèenega èasa, umetni�kega stila, pa
tudi uresnièenih skrbi, dela, �rtev in darov
mnogih (ne)vernih posameznikov in skupin.
�upnijska cerkev je osrednji kraj slavljenja,
èe�èenja, poslu�anja Bo�je besede, ki prihaja
od Boga-ljubezni. Slednji je temelj, zaèetek,
smisel vsakega dejanja in celotnega
kr�èanskega �ivljenja. Z zmagujoèim
Kristusovim vstajenjem pa Bog ljubezni postaja
Bog upanja, v katerem edinem kristjani vidimo
gotovo in jasno prihodnost ter si zastavljamo
cilje.

Mlada kr�èansnka skupnost v pode-
�elski vasici Nadoba, kjer na severu Toga le�i
tri leta stara �upnija sv. Lovrenca, bi rada po
skoraj �tiridesetih letih oznanjevanja evangelija
zgradila novo �upnijsko cerkev, saj je stara za
redno nedeljsko obèestvo premajhna in
premalo varna (zgrajena je namreè iz blata in
jo v de�evni dobi de� resno naèenja). Gre za
cilj, ki zahteva resno pripravo in pomembna
denarna sredstva.

Trenutno je v �upniji 350 kr�èenih in
320 katehumenov. Veèina od njih so iz
poljedeljskega plemena Tamberma, ki so
ubogi kot njihova zemlja in so ljubosumno
vra�èeni v svojo dolgoletno kulturno in versko
tradicijo in obièaje. Kljub temu je Bo�ja milost
bolj�a in moènej�a. Deluje na stare korenine
verske tradicije, ki se v nekaterih mladih odpira
moèi Kristusove besede in zakramentov.
�tevilo kristjanov tako poèasi, a vendarle
obetajoèe raste.

Predraèun za novo �upnijsko cerkev z
zvonikom je 13 milijonov SIT; za poznej�o
opremo pa �e 3 milijone SIT. Domaèi kristjani
bodo s svojim delom in prostovoljnimi prispevki
posku�ali nabrati za 10 % celotne vrednosti;

ves ostanek pa bo potrebno najti pri dobrih
ljudeh in zlasti med kristjani v Sloveniji in
drugod po svetu. Prosiva torej slovenske
kristjane (posameznike in organizirane
skupine) v Sloveniji in po svetu, bralce Misli in
druge, da skupaj �ivimo solidarnost (vzajemno
pomoè) v vesoljni Cerkvi in da pomagamo z
molitvijo in darovi pri izgradnji nove �upnijske
cerkve sv. Lovrenca v Nadobi. Darove lahko
izroèite na�im bratom na franèi�kanskih
postojankah v Avstraliji, ali na kak drug naèin
preko Misli: za gradnjo cerkve v Nadobi, Togo.
Za vsak dar naj vam Kristus, glava Cerkve,
milostno povrne!

Naèrt nove �upnijske cerkve, ki hoèe z
okroglo obliko izraziti hrepenenje afri�ke du�e
po neskonènem Bogu, je izdelal domaèi
arhitekt. Cerkev bo pod p. Milanovim vodstvom
gradil domaèi zidar in bo iz betona; zvonik pa
iz domaèega kamna. V njem bosta dva
srednjevelika zvonova. Krita bo s ploèevino,
kot je to tukaj v navadi. Na nasprotni strani od
zvonika bosta cerkvi «prislonjena» �e majhna
kapela (za vsakodnevno sv. ma�o z manj
verniki) in pa zakristija. Cerkev bo lahko
sprejela do 600 vernikov in veè. Bo torej veèja,
kot so trenutne potrebe, a to je razumljivo, saj
gradimo cerkev za veè prihajajoèih generacij
kristjanov. Na� �kof Ignacij izgradnjo nove
cerkve izrecno podpira in priporoèa, saj je to
edina �upnijska cerkev v �kofiji, ki je �e
zgrajena iz blata. Vedno pravi, da ne smemo
pozabiti na pomen �upnijske cerkve, ki je za
normalno in moèno versko �ivljenje prav tako
potrebna, kot druge ustanove, ki imajo bolj
zdravstveni, ali socialni pomen. Kot je potrebno
podpirati gradnjo slednjih ustanov, je istega
pomena tudi podpora izgradnje strogo verskih
zgradb, ki omogoèajo, da se rojeva novi
èlovek, pobo�anstven in zato bolj èlove�ki v
svojem mi�ljenju in ravnanju. Èe bo p. Pepi

NOVA �UPNIJSKA CERKEV V NADOBI
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MISIJONAR PATER STANKO
 V NOVEM MISIJONU

 Prisrèen pozdrav. Kot veste, sem  �e v
Malawiju: a le na obisku. Sem sem pri�el �na
oglede�. Potoval sem ves dan in to ravno 11.
septembra. 720 km sem prebral na �tevcu.
Vozil sem pa deset ur. Med Njimbo in Chipato
je cesta precej luknjasta. Na meji je �lo vse v
redu. Procedura je pa poèasna.

Rekel sem, da sem pri�el na oglede. Kraj
se mi dopade. In ko sem se peljal od meje
proti Kasungu, sem imel obèutek, da se vozim
po Avstraliji: Pokrajina je valovita, drevja je
malo, tako da se daleè vidi. Evkaliptusovi
nasadi so me tudi spominjali na potovanje iz
Melbourna do Sydneya. Seveda sem se vas
spomnil! Sem si pa tudi mislil: kako bi bilo lepo,
èe bi lahko tudi po Malawiju skupaj potovali!
Na severu so hribi, na vzhodu pa èudovito
jezero. Voda je topla, polna rib in prilo�nost za
novi misijon.  P. Klaus Chisinski mi je naroèil,
naj ob jezeru poi�èem primerno parcelo in
zaènem novi misijon kot je misijon Nangoma
v Zambiji, kjer smo ga skupaj z laiènimi
misijonarji in domaèini materijalno in duhovno
gradili.

Rev�èina je velika in primanjkuje hrane,

ob vrnitvi z dopusta zbral zadostno zaèetno
vsoto denarja, bova z gradnjo nove cerkve
zaèela �e leto�njo jesen.

Slovenski kristjani smo del vesoljnega
obèestva Cerkve, ki je kraj, kjer je mo�no s
èe�èenjem in poslu�anjem Boga in njegove
besede raziskovati Bo�je globine in �iveti iz
moèi Duha, ki preiskuje vse in poslu�na srca
nagiba k ljubezni in dobroti. (P)Ostanimo �ivi
kamni te bo�je zgradbe!

Najlep�e pozdrave in iskrena zahvala
za vso pomoè pri misijonskem delu vsem
bralcem  Misli in drugim. Hvala za lep sprejem,
ki sem ga bil lani dele�en v va�ih skupnostih.
V molitvi se vas veèkrat spominjam, pa tudi
pri darovanju najsvetej�e daritve sv. ma�e.

                                               p. Pepi

zdravil, obleke. Skratka, spet sem tam, kjer
sem pred 15 leti zaèel v Zambiji.  Ljudje hlepijo
po osnovnih �ivljenjskih pogojih, toda zdi se,
kot, da so njihove roke prekratke, da bi se
lahko stegnile in dosegle za �ivljenje
najnujnej�e. Pravijo, da ljudje prihajajo iz
pode�elja v mesto Kasungu, ker upajo, da se
bodo nahranili. Tudi mesto jih ne more
pre�iveti. Samo od teh, ki prihajajo, jih vsak
dan 12 umre od pomanjkanja. Najveè so otroci
in starej�i. Mlaj�i pa umirajo za moderno
boleznijo AIDS.

Iz hi�e v kateri bomo �iveli �e z dvema
patroma, imamo pogled na  500 m visok hrib,
Kasungu. To je slovita gora Kasungu. Dala je
ime mestu 40.000 prebivalcev, okraju in tudi
�upniji. Danes popoldne planiram, da se gori
povzpem. Prav res me zanima, kak�en bo
pogled na pokrajino. Bom vzel s sabo
fotoaparat. Vsekakor bom gori pri�el, doli bo
pa te�e, a bo �lo.

 Veliko sem medtem do�ivel na �tudiju,
doma, z vami v Avstraliji ter v Zambiji in sedaj
v Malawiju. Upam, da bom nekaj od tega lahko
dal na papir.

Jutri pa nazaj v Zambijo, kjer bom uredil
stvari v Lusaki in v Nangomi. Le to naj �e
povem, da me je nad�kof Medardo poklical v
svojo rezidenco na sestanek. Uro in pol sva
se pogovarjala. Med drugim mi je zagotovil,
da Nangome ne bo pozabil in da bo zanjo
poskrbel. Preveè truda je bilo vlo�enega v ta
misijon. Potrdil je, da po�ilja tja zambijske
sestre, ki bodo prevzele delo, ki sta ga
opravljali Marija in Katarina v èasu njunega
delovanja v Zambiji.  Nadskof je vpra�al za
vaju. Rekel mi je, da vama bo �e pisal in vaju
zopet povabil v Zambijo. Omenil je, da vama
delovno dovoljenje �e vedno velja in sicer �e
dve leti.

 Lep pozdrav vsem, katere sem sreèal!
 Ostanimo povezani v molitvi.
Na koncu pa �e: povabim v Malawi,

Kasungu, moj novi dom.                                           p. Stanko


