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p. Ciril A. Bo�iè, OFM
Marija An�iè, laièna misijonarka
Ss.CYRIL&METHODIUS SLOVENIAN MISSION
Baraga House, 19 A�Beckett Street
PO BOX 197,  KEW  VIC 3101
Tel.: (03) 9853 7787, (03) 9853 8118
Mobile: 0412 555 840 Fax: (03) 9853 6176
E-mail: ciril@infoxchange.net.au
DOM POÈITKA - MOTHER ROMANA HOME

Sv. ciril in Metod Melbourne
POSTNI ÈAS nas uvaja in pripravlja na velike

dneve Kristusovega in na�ega vstajenja. Pobo�nost
kri�evega pota, ki jo opravljamo pri nedeljskih svetih
ma�ah, ob petkih in ob torkih ter na vsakoletnem
postnem romanju v Bacchus Marsh pa nas vedno
znova vodi na kri�potja sveta, kjer Kristus �e danes
trpi in umira. Od leto�nje pepelniène srede naprej
si lahko v kinodvoranah ogledamo najnovej�i film o
Jezusovem trpljenju, ki ima izreden odmev po vsem
svetu. V dnevnem èasopisju smo o tem lahko veliko
prebrali. V postni èas sta lepo vtkana tudi praznika
svetega Jo�efa (19. marca) in Gospodovega
oznanjenja (25. marca). Ob praznovanju sv. Jo�efa
imamo vsako leto na najbli�jo nedeljo praznièno
sveto ma�o na slovenskem klubu Jadran. Tako je
bilo tudi letos 21. marca. Ker pa �ivimo v Avstraliji,
ne smemo pozabiti na svetnika, ki goduje 17. marca.
To je sveti Patrik ali Patricij, veliki misijonar Irske.
Njegovi misijonarji so oznanjali Jezusovo veselo
blagovest tudi po slovenskih pokrajinah. Irski
katolièani pa so ustanovitelji katoli�ke Cerkve v
Avstraliji.

V pripravo na veliko noè ima svoje mesto tudi
spoved, zakrament Bo�jega usmiljenja in
dobrote. V Kew je prilo�nost za spoved ob nedeljah
pol ure pred ma�o, od tihe nedelje naprej pa eno
uro pred zaèetkom svete ma�e. V Altoni North bo
spovedovanje v ponedeljek, 5. aprila 2004, od 5.00
do 6.00 popoldne in v Geelongu isti dan od 7.00
do 8.00 zveèer.  V torek, 6. aprila, bo spovedovanje
od 6.00 do 7.00 v St. Albansu ter v sredo, 7. aprila,
v Springvale od 6.00 do 7.00 zveèer.

Na cvetno soboto, 3. aprila, bomo ob 8.30
zjutraj zaèeli z generalnim èi�èenjem. V Slom�kovi
�oli bodo pletli butarice. Delo bomo sklenili z BBQ
kosilom.

Cvetna nedelja, 4. aprila: ob 8.00 sv. ma�a v
cerkvi, ob 10.00 bo v primeru lepega vremena
blagoslov zelenja in ma�a z dramatiziranim branjem
pasijona na dvori�èu Baragovega doma.

Veliki torek, 6. aprila: Ob 11.00 dopoldne bo
v stolnici sv. Patrika v Melbournu krizmena ma�a s
soma�evanjem duhovnikov in �kofov. Soma�evanje
bo vodil melbournski nad�kof Denis Hart.

Veliki èetrtek, 8. aprila: Ma�a Gospodove
zadnje veèerje bo ob 7.00 zveèer. Po ma�i bo prenos
Najsvetej�ega v jeèo, sledi molitvena ura.

Veliki petek, 9. aprila: Ob 11.00 bo molitev
kri�evega pota, ob 3.00 popoldne spomin
Gospodove smrti, molitev pri Bo�jem grobu. Ta dan
je strogi post.

Velika sobota, 10. aprila: Ob 7.00 zveèer bo
velikonoèna vigilija � v lepem vremenu bo na
dvori�èu.

VELIKA NOÈ GOSPODOVEGA VSTA-
JENJA, 11. aprila: Ker je to druga nedelja v mesecu,
bo slovesno praznièno bogoslu�je z blagoslovom
velikonoènih jedil v Kew samo ob 9. uri dopoldne,
ob 11.30 v GEELONGU ter ob 5.00 popoldne v ST.
ALBANSU.

Velikonoèni ponedeljek, 12. aprila: V Kew
bosta sveti ma�i ob 8.00 in 10.00.

Prva nedelja po veliki noèi, 18. aprila:
nedelja Bo�jega usmiljenja � bela nedelja. V Kew
bosta sveti ma�i ob 8.00 in 10.00. Ob 7.00 zveèer
bo slovensko bogoslu�je v cerkvi Srca
Jezusovega, 283 Beechworth Road v WODONGI.
Tamkaj�nji rojaki lepo povabljeni!

V MORWELLU bo slovensko velikonoèno
bogoslu�je na 3. velikonoèno nedeljo,  Anzac dan,
25. aprila, ob 6.00 zveèer.
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SLOM�KOVA �OLA ima pouk naslednje
nedelje: 7., 21. in 28. marca, 4. in 25. aprila, vedno
po deseti ma�i do 1.00 popoldne.

TEÈAJ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA
ODRASLE je vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu
od 11.00 do 1.00.

DRU�TVO SV. EME je imelo prvo nedeljo v
februarju svoj obèni zbor, ki je ohranil vse dosedanje
funkcije: predsednica je Olga Bogoviè,
podpredsednica Marta Krenos, tajnica Marija
Debelak, slu�bo blagajnièarke bodo opravljale vse
èlanice. Èlanicam in vsem njihovim sodelavcem se
zahvaljujemo za po�rtvovalno delo, �e posebej za
dru�inska kosila vsako tretjo nedeljo v mesecu,
postre�bo ob nedeljah po deseti ma�i in �e ob
razliènih prilo�nostih.

PRE�ERNOVA PROSLAVA, ki jo je ob
slovenskem kulturnem prazniku pripravil Slovenski
narodni svet Viktorije, je bila drugo nedeljo v
februarju po ma�i, ki je bila ob 9.00, ker je potem
ob 11.30 ma�a v Geelongu ter ob 5.00 popoldne v
St. Albansu. Na te nedelje je v Kew zelo slab obisk.
To dejstvo in pa tudi splo�na apatija do proslav in
tudi te�ave v SNS so prispevali k temu, da je bilo v
dvorani zelo malo ljudi. Dobili smo tudi dovolj moèan
dokaz, da se v Kew na drugo nedeljo v mesecu ne
organizira nièesar. Je bilo pa na tretjo in èetrto
nedeljo v februarju zelo �ivahno: na dru�inskem
kosilu ter na sreèanju potnikov ladje Toscana ob
50-letnici prihoda v novo domovino. Hvala Lojzetu
Jerièu za pobudo in organizacijo tega sreèanja in
vsem, ki ste pripomogli k uspehu.

Pater Niko se je po mesecu dni dopusta 20.
marca 2004 poslovil od Avstralije in moèno upamo,
da ne za dolgo. Tokrat si je ogledal tudi osrednji
pu�èavski del kontinenta, ki pa je bil zaradi obilnega
de�evja ves zelen, poln rasti. Za�eleli smo mu
sreèno pot in kmalu nasvidenje za dalj�e obdobje,
da bi tudi v skupnosti, ki ji je slu�il pred leti, lahko ob
njem in z njim �e kaj »ozelenelo in vzcvetelo«. V
februarju smo imeli na obisku �e dva duhovnika iz
Slovenije: V nedeljo, 15. februarja, je vodil deseto
ma�o g. Alojz Suban, �upnik iz Ko�tabone v
slovenski Istri, ki je bil na obisku pri prijateljih
A�enbergerjevih. Soma�eval je tudi g. Matja� Roter,
lanski novoma�nik, ki nam je podelil svoj novoma�ni
blagoslov. Sedaj je kaplan v Bre�icah in je bil na
obisku pri stricu Ladislavu Domonko�u.

Za praznovanje 35-letnice blagoslova cerkve
smo lani obnovili vso notranj�èino cerkve. Klopi smo
tapecirali, kleèalnikov pa ne. Pa je na� redni
obiskovalec cerkve Alojz Kerec predlagal, da bi
tapecirali tudi kleèalnike in ker je k predlogu takoj
dodal, da bo on sam plaèal vse stro�ke, smo
ponudbo seveda sprejeli. Tako bodo kleèalniki
tapecirani �e za praznik svetega Jo�efa. Iskrena
hvala Alojzu za velikodu�en dar 1500 dolarjev,
kolikor so stro�ki materiala in dela, ki ga je odlièno
opravil � kot prej �e klopi � mojster Mirko Cestnik,
ki ima v Dandenongu podjetje M.&J. Cestnik Up-
holstery. Tako boste obiskovalci cerkve v Kew po
Lojzetovi dobroti bolj udobno kleèali. Bog lonaj,
Lojze!

Na praznik lur�ke Matere Bo�je, 11. februarja
2004, je sveti oèe imenoval ljubljanskega nad�kofa
dr. Franca Rodeta za novega prefekta vatikanske
Kongregacje za ustanove posveèenega �ivljenja in
dru�be apostolskega �ivljenja (veè v poroèilih Izpod
Triglava). V uredni�tvu Misli smo takoj zvedeli za
imenovanje in obvestili nad�kofovega neèaka v
Canberro, da mu je takoj èestital. Za njim smo to
storili tudi mi. Nad�kof je bil preseneèen nad
èestitkami od tako daleè pa �e v prvih trenutkih
objave. Ugotovil je, da imamo �e vedno dobre zveze
z Vatikanom� Poklicali smo �e na Brezje, kjer o
dogodku �e niso bili obve�èeni, tako, da je pri�la
novica tja preko Avstralije.

V nedeljo, 14. marca 2004, je obhajal svoj 60. rojstni
dan �TEFAN CEK. Ob vo�èilu za polnost Bo�jega
blagoslova smo mu izrekli prisrèno zahvalo za
njegovo prizadevno skrb in ljubezen do na�ega
slovenskega misijona v Kew. Na fotografiji je �tefan
s sinom Markom in vnuèkom Stephenom Michaelom.
Dragi �tefan, Bog Vas �ivi �e mnogo let na svet!
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Ma�a v domu Matere Romane bo v ponedeljek,
5. aprila, ob 10.30 dopoldne.
Marko Pogorevc, nekdanji generalni direktor
slovenske policije in sedaj vi�ji policijski svetnik, je
pri�el v Avstralijo v torek, 2. marca 2004. Nekoliko
se hoèe odpoèiti in nabrati novih moèi za nove izzive.
Skupaj z njim ter s sestro in bratom patra Cirila,
Marijo Plut in Tonetom Bo�ièem ter Tonetovo �eno
Martino in lastnikom gosti�èa Prepih, Milanom
Ko�arjem, smo pre�iveli nekaj lepih dni. Hvala vsem
za obisk!
        PREROJEN V KRSTU:

Adam Alojz MARKIÈ-SMITH, rojen
04.12.2003 v Mitcham VIC. Mati Lidija Markiè, oèe
Brandon Smith. Botra sta Tanja Markiè in Greg
Smith. Sv. Ciril in Metod, Kew, 21.02.2004.

ZDRU�ENI V ZAKRAMENTU SV. ZAKONA:
Anton John LENKO, sin Valentina Lenko in

Matilde r. Mavriè in Monica Cathy ZRIM�EK, hèerka
Antona Zrim�ka in Olge r. �ober. Prièi sta bila David
Anthony Hvalica in Evelyn Pauline Kojc. Sv. Ciril in
Metod, Kew, 22.02.2004.

Edmond Patrick LAWLESS, sin Michaela
Anthonyja Lawless in Margaret Monice r. O�Dwyer
in Anna Brenèiè, hèerka Bernarda Brenèièa in Marie
r. Koser. Prièi sta bila Thomas Francis Lawless in
Helen Ibarra. Sv. Ciril in Metod, Kew, 06.03.2004.

Èestitke obema paroma z dobrimi �eljami za
nenehno rast v ljubezni.

O D � L I   S O :
JO�E PEÈAR, doma z Gorenjske, rojen v letu

1926, je umrl v Geelongu v januarju 2004. Zapu�èa
�eno Avstralko in tri otroke.

FRANC SMRDEL je umrl 20.02.2004 v Caritas
Christi Hospice, St. Vincent�s Hospital v Melbournu.
Rojen je bil 10.12.1932 v vasi Selce pri Pivki. V
Avstalijo je pri�el leta 1957. Poroèil se je z Danico
Mezgec s Trnja (umrla je leta 1983). Za njim �alujejo
hèerki Inez in Marta z dru�inama, brat Ivan v
Melbournu, sestra Francka v Prestranku in brat Milo
v Selcah. Pogrebno ma�o smo imeli v Kew 25.
februarja in nato pogreb na Keilor pokopali�èe.

VLASTA KLEMENÈIÈ je umrla v Bendigu v
Viktoriji 01.02.2004. Veè o njej bomo napisali
prihodnjiè.

MARIJA BOLE roj. Volf je umrla na svojem
domu v North Geelongu na pepelnièno sredo,
25.02.2004. Rojena je bila 08.01.1927 v vasi

Str�i�èe. V Avstralijo je pri�la leta 1952. V
Melbournuse je poroèila z Ivanom Boletom iz Slavine
pri Postojni (umrl leta 1998). V njeni bolezni jo je
redno obiskoval avstralski �upnik in vsak mesec po
ma�i v Geelongu tudi slovenski duhovnik. Zapu�èa
hèerko Ivanko poroèeno Hiynes, sina Karla z dru�ino
in sina Petra, v Sloveniji pa �e dve sestri in dva brata.
Pogrebno ma�o je ob veliki udele�bi rojakov in
prijateljev opravil v cerkvi svete Dru�ine v Bell Parku
domaèi �upnik 27. februarja, nato je bila pokopana
na Western Geelong Cemetery.

LOJZE VEKOSLAV ISKRA je bil doma blizu
Ilirske Bistrice, toda na drugi strani meje, v hrva�ki
vasi Libac. Bil pa je vedno povezan s slovensko
skupnostjo, saj je bil zaradi mnogih del, ki jih je
opravil pri dvorani slovenskega kluba v Geelongu,
imenovan za èastnega èlana. V upokojenskih letih
je delal igraèe in popravljal èevlje za prijatelje in
znance. Umrl je 06.03.2004 v bolni�nici v Geelongu.
Pogrebna ma�a je bila v cerkvi svete Dru�ine v Bell
parku 11.03.2004 in nato pogreb na East Geelong
Cemetery.

BRANKO FRANK GUNGL je umrl 06.032004
v Dunolly Hospital. O njegovi smrti smo izvedeli iz
osmrtnice v geelon�kem èasopisu. Zapu�èa otroke
Marijo, Blanko in Teda ter neèaka Goralda z dru�ino
v Sloveniji.

RUDI �ENKINC je v miru zaspal na svojem
domu v Geelongu dva tedna pred svojim 70. rojstnim
dnem, 10.03.2004. Zjutraj se ni zbudil. V Avstralijo
je pri�el 10. januarja 1954 z italijansko ladjo Fairsea
iz Genove skupaj z Ivom �irca. Poroèil se je s
Holandèanko Elso in se pred osemnajstimi leti loèil.
Iz tega zakona izhajajo hèerke Lilijana, Trish,
Kristina, Natasha in Marija. Vse imajo dru�ine. Pred
sedmimi leti se je poroèil z Margaret iz Nemèije, ki
�ivi v Avstraliji �e 51 let. Zapu�èa 14 vnukov, dve
sestri v Sloveniji (Ilirska Bistrica, Koper) in brata v
Pivki. Rudi je pred leti pomagal patru Baziliju kot
zakristan pri pripravi ma�e v Geelongu. Pogrebno
ma�o smo imeli v cerkvi svete Dru�ine v Bell Parku
15. marca. Po ma�i so ga odpeljali v krematorij za
kremacijo.

Gospod, daj vsem na�im rajnim veèni pokoj.
Sorodnikom pokojnih pa izrekamo so�alje v
znamenju vere in v zaupanju v Vstalega Odre�enika.

BLAGOSLOVLJENE PRAZNIKE KRISTU-
SOVEGA VSTAJENJA PA �ELIM VAM VSEM.

                                                          p. Ciril
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    Sv. Rafael Sydney

p. Valerijan Jenko OFM, OAM
p. Filip Rupnik OFM
ST. RAPHAEL SLOVENIAN MISSION
313 Merrylands Rd., Merrylands NSW 2160
PO Box 280, MERRYLANDS NSW 2160
Tel.: (02) 9637 7147 in (02) 9682 5478
Mobile: 0419 236 783   Fax: (02) 9682 7692
valerian@pacific.net.au  **   filipr@pacific.net.au

PRIHAJAMO V LETA in jubilej se za jubilejem
vrsti. Slovenska dru�tva �irom Avstralije praznujejo
zadnja leta jubileje: 40, 45, 50. Povsod so jih
praznovali s posebnimi programi, da se slovesnost
ovekoveèi in da se da priznanje zvestim
odbornikom, èlanom, prijateljem in garaèem, ki so
prispevali vsak svoj del pri ustanovitvi dru�tev, pri
delu in garanju zanje. Obenem pa je pri tem tudi
spodbuda za nadaljno zvestobo pri dru�tvenem
delu.
    Pred nedavnim sem prisostvoval 50-letnici
slovenskega dru�tva »Planinka«. Bilo je v soboto
28. februarja zveèer. Nisem se mogel naèuditi
mno�ici udele�encev. Dvorana je bila nabito polna,
tudi zunaj na verandi so bili postavljeni mize in stoli.
Na odru je bila zavidljivo moèna skupina mladine
in otrok v narodnih no�ah, ki so peli in recitirali v
sloven�èlini in angle�èini. Zahvala gre star�em in
starim star�em, ki so otroke in vnuke pripravili za
nastop. Veè o tem bo poroèal na� redni poroèevalec
Mirko Cuderman. Omembe vredno je tudi slo�no
sodelovanje obeh klubov »Planinke« in »Lipe«.
Naslednji dan, v nedeljo 29. februarja, sem opravil
zahvalno ma�o na »Planinki«, pri kateri smo se
spomnili preminulih prijateljev in èlanov kluba. Po
koncu ma�e je bila zahvalna pesem, kot se spodobi
za tako priliko. Vsi navzoèi so bili v veselem
prièakovanju naslednje prireditve - obisk dramske
skupine iz Sydneya z nastopom veseloigre
»Zakonci stavkajo«, ki bo v soboto, 27. marca, ob
4.00 popoldne na »Planinki«.

TRADICIONALNO PIRHOVANJE bo tudi
letos na velikonoèni ponedeljek, 12. aprila. Za
dru�abnost bo poskrbel ansambel »The Masters«.
Èakajo vas tudi zanimive in lepe nagrade.

                                                 p. Valerijan

SVETI DUH GRADI NOVO UPANJE V
SRCIH MLADINE SVETEGA RAFAELA

Sveti Duh deluje �e od zaèetka na�ega
verskega in kulturnega centra sv. Rafaela. �e dolga
leta se na�a skupnost razvija in spreminja. Pater
Valerijan se �e dolga leta trudi in prizadeva z nami,
da bo njegovo delo in njegova vidna ljubezen do
nas v vsakega posebej uresnièena. Enako se je
tudi na� p. Filip pridru�il z ljubeznijo, potrpe�ljivostjo,
zanimanjem do vsakega èloveka in pogumom za
uèenje angle�kega jezika. Zahvaljujemo se Bogu
za ta dva posebna duhovnika v na�i veliki slovenski
duhovni dru�ini, ki skrbita za nas in sta vedno
pripravljena prisluhniti.

In to je res, da poslu�ata in poskrbita za nas
vse. Ne samo za nas Slovence, ampak tudi za tiste,
ki ne znajo materinega jezika in me�ane zakone.
Potrebe so tu jasne in razumljive. Vsi moramo na
to pomisliti, prisluhniti, predlagati svoje mnenje in
ponuditi pomoè.

Slom�kovo �olo so ponosno podprli Panthers
Triglav Association. Njihovo radodarnost smo vsi
sprejeli z globoko hvale�nostjo. Letos ima
Slom�kova �ola veè kot 20 mladih uèencev. Uèenci
imajo tri odliène uèiteljice: Kristino �uber, Danico
Gr�elj in Danico �ajn. Njihovo delo zrcali odliènost
in ljubezen do otrok in materinega jezika. Poleg
uèenja je �e zmeraj veliko prostovoljnega dela. In
seveda tako tudi star�i radi pripeljejo svoje otroke
v �olo. Tako se vsi medsebojno povezujejo v
materinem jeziku, kulturi in prijateljstvu. V tem
pogledu se vse lepo izvr�uje.

Moramo pa se vpra�ati, zakaj mladina ne
prihaja na nedeljske ma�e, posebno pa na
dru�inske, t.j. èetrte nedelje v mesecu, ki jih
p.Valerijan in p.Filip skrbno pripravljata. Zakaj?
Moramo se zares vpra�ati! Mislimo, da sta tu dva
vzroka. Prvi vzrok je, da se èasi zaradi dru�inskih
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in socialnih pritiskov spreminjajo, drugi vzrok pa se
je pokazal pri bolj zahtevnih otrocih in mladini, ki
niso veè zadovoljni samo sedeti in ne razumeti svoje
okolice. Vse jih zanima, hoèejo razumeti Bo�jo
besedo pri ma�i in tudi sodelovati pri branju in
obredu, zato na �alost veè mladih dru�in izbere
namesto na�ega sv. Rafaela njim bli�njo angle�ko
cerkev.

�e veèkrat so se star�i in stari star�i
pogovarjali o potrebi razumevanja celotne ma�e za
na�o mladino in me�ane zakone v angle�kem
jeziku. P. Valerijan in p. Filip sta to idejo podprla z
odprtim srcem in veseljem in z navdu�enjem bomo
praznovali to prvo dru�insko ma�o v angle�kem
jeziku na tiho nedeljo, 28. marca, ob 9.30 dopoldne,
ko bo med nami avstralski franèi�kanski provincial
p. Stephen Bliss. V ma�o bomo vkljuèili prvo berilo
in Oèe na� v sloven�èini. Povezali bomo na�o
mladino pri branju, petju in oblikovanju dru�inske
ma�e  ter upamo, da bomo s to novo idejo pritegnili
novo energijo, razumevanje Bo�je besede in
ljubezen do na�ega sv. Rafaela. Polagamo
zaupanje v Svetega Duha, da nas bo v svoji
modrosti vodil z Bogom.

     Za glas sv. Rafaela, Andrejka Andreja�
OD�LI SO:

Dne 22. januarja 2004 je v Prince Alfred bolni�nici
v Camperdownu, NSW umrl DU�AN
DERNOV�EK. Rojen je bil 27.7.1928 v vasi Sava
pri Litiji kot sin Ivana in Marije roj. Oblak. V Avstralijo
je pri�el leta 1950. Najprej je �ivel v Bondi, nato se
je preselil v Drummoine-Sydney. V Wynyardu pa je
imel svoj Milk Bar. Bolehal je na srcu zadnjih nekaj
let. Pokojnik zapu�èa sestro Magdo, ki je pri�la na
obisk ob njegovi bolezni, neèaka Vladimirja in �tiri
praneèake. Sestra Marija pa je �e med pokojnimi.
Mama je prav tako umrla v Sydneyu in bila
upepeljena v istem krematoriju. Pepel pokojnika
bodo poslali domov. Pogrebne molitve so bile
opravljene v petek, 30.1.2004, v Northern Suburbs
Crematorium.

Dne 3. februarja 2004 je Prince of Wales
bolni�nici umrla ANA MUC roj. NEMANIÈ. Rojena
je bila 10.7.1942 v vasi Vido�ièi pri Metliki. V
Avstralijo je pri�la leta 1964. Poroèena je bila z
Jo�etom. Poleg njega zapu�èa hèerko Kathy in sina
Mihaela, dva vnuka ter sestro Marijo Ba�a, v
domovini pa �e brata Ivana. Pogrebna ma�a je bila
v cerkvi Matere Bo�je v Waverly, NSW, pokopana

pa je bila na slovenskem pokopali�èu v Rookwoodu.
V soboto, 21. februarja 2004, je v Lightning

Ridge, NSW, umrl ALBIN POR�EK (orig.
PODGOR�EK). Rojen je bil 9.2.1920 v Gameljnah
pri Ljubljani. V �pitalu na Dravi v Avstriji se je poroèil
z Justino Mrak. V Avstralijo sta pri�la leta 1949.
Albin je bil po poklicu mizar in je imel svojo delavnico
v Regents Parku, pozneje pa trgovino pohi�tva v
Guildfordu. Pred dvajsetimi leti  sta od�la v Light-
ning Ridge. �ena Justi je umrla pred sedmimi leti.
Pogreb je bil 1. marca v Lightning Ridge.

Pokojnikovim domaèim izrekamo iskreno
so�alje.

POSTNI IN VELIKONOÈNI PROGRAM
MERRYLANDS � Prilika za velikonoèno spoved

bo vse postne nedelje od 9:00 dalje. Tudi ob petkih in
sobotah, ter zadnje tri dni velikega tedna pred ma�o ali
pred obredi.

28. marec � 5. Postna (Tiha) Nedelja � 4. nedelja
v mesecu,

9:00 dop - Sveti kri�ev pot s sodelovanjem mladine
9:30 � sv. ma�a, dru�inska ma�a v angle�èini
3. april � Cvetna sobota:
1:30 pop. � otroci bodo delali butarice, ki jih bodo

prinesli naslednji dan k blagoslovu.
4. april � 6. Postna (cvetna ali oljèna) nedelja
9:30 � blagoslov zelenja, oljk in butaric na

dvori�èu, sledi procesija v cerkev, sv. ma�a z
dramatiziranim branjem pasiona po sv. Luku. Prepeva
me�ani zbor.

7. april � velika sreda
7:30 zv. � stolnica sv. Patrika v Parramatti: �kofova

ma�a z blagoslovom svetih olj, obnovitev duhovni�kih
obljub. Trije èlani na�e skupnosti bodo prejeli od �kofa
sveta olja.

8. april � VELIKI ÈETRTEK � spomin Gospodove
zadnje veèerje: 7:00 zv. sv.ma�a  zadnje veèerje�
darovanjska procesija s svetimi olji. Po ma�i prenos
Najsvetej�ega na stranski oltar »v jeèo«. Sledi molitvena
ura za Cerkev in duhovnike.

9. april � VELIKI PETEK � spomin Jezusove smrti
na kri�u: 3:00 pop. opravilo tega dne: sveto pismo,
pasijon po Janezu, molitev za vse stanove, èe�èenje
kri�a in sv. obhajilo. Nabirka tega dne bo za vzdr�evanje
cerkva v Sv. De�eli.

4:30 pop. � izpostavitev Najsvetej�ega v Bo�jem
grobu: 7:00 zv. � sv. kri�ev pot

10. april � VELIKA SOBOTA � spomin Jezusovega
poèitka v grobu. Ves dan èe�èenje Jezusa v Bo�jem
grobu. Ob enih popoldne sv. spoved za otroke in molitev
otrok pri bo�jem grobu.

2:00 in 5:00 pop. � blagoslov velikonoènih jedil
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7:00 zv. � obredi velikonoène vigilije: blagoslov
ognja  in velikonoène sveèe (na dvori�èu), sledi procesija
v cerkev, hvalnica Luèi, berila iz stare in nove zaveze,
blagoslov krstne vode, obnovitev obljub, slovesna sv.
ma�a (prepeva me�ani zbor).

11. april � VELIKONOÈNA NEDELJA � spomin
Jezusovega vstajenja:

8:00 zj. � slovesno vstajenje � procesija po
dvori�èu. Po vrnitvi v cerkev zahvalna pesem, blagoslov
z Najsvetej�im, slovesna sv. ma�a (prepeva me�ani
zbor).

10:00 dop. � praznièna sv. ma�a s petjem
mladinskega zbora.
12. april � VELIKONOÈNI PONEDELJEK � sreèanje z

Vstalim v Emavsu.
9:30 dop. in 6:00 zv. Praznièna ma�a z ljudskim

petjem
7:30 � tradicionalna dru�abna prireditev

»PIRHOVANJE« v dvorani.
13. aprila � Torek � FATIMSKI DAN; romanje v

Penrose Park z osebnimi avtomobili ali avtobusom
krajevne �upnije.

13.  april � 2.velikonoèna (Bela) nedelja � praznik
Bo�jega usmiljenja

9:30 dop � praznièna ma�a
25. april, - 3. velikonoèna nedelja - èetrta nedelja

v mesecu � dru�inska ma�a prete�no v angle�èini.
9:30 dop � praznièna ma�a
Wollongong � Figtree, NSW
4. april � 6. Postna (cvetna ali oljèna) nedelja
5:00 � blagoslov zelenja, oljk in butaric, sledi sv.

ma�a z dramatiziranjem branjem pasiona po sv. Marku
9. april � VELIKI PETEK � spomin Jezusove smrti

na kri�u
7:00 zv. obredi velikega petka: sveto pismo,

pasijon po Janezu, molitev za vse stanove, èe�èenje
kri�a in sv. obhajilo. Nabirka tega dne bo za vzdr�evanje
cerkva v Sv. De�eli.

11. april � VELIKONOÈNA NEDELJA � spomin
Jezusovega vstajenja:

5:00 pop. � slovesna ma�a, zahvalna pesem,
blagoslov z Najsvetej�im

25. april � 3. velikonoèna nedelja
5:00 pop. � redna slu�ba Bo�ja, sicer vsako 2. in

4. nedeljo v mesecu. Èe je sprememba, je objavljena v
nedeljo ob 8:00 zjutraj na radiu SBS (Sydney 1386 kHz
AM), in na va�i lokalni postaji VOX 106.9 MHz FM od
10:00 do 11:00 dopoldne vsako nedeljo.

Canberra - Garran, ACT
21. marec � 4. postna nedelja
6:00 zv. � postna slovenska redna slu�ba Bo�ja.
11. april � VELIKONOÈNA NEDELJA � spomin

Jezusovega vstajenja:
6:00 zv. � praznièna slovenska slu�ba Bo�ja �

izredna, velja kot redna za mesec april
Redna slu�ba Bo�ja je v cerkvi sv. Petra in Pavla

� Transfiguration Parish, North Woden, Wisdom St.
Garran, ACT, vsako 3. nedeljo v mesecu. Obvestite se
med seboj in pridite. Ta slu�ba Bo�ja je za VAS.

Newcastle - Hamilton, NSW
18. april: 2. velikonoèna (bela) nedelja
6:00 zv. � redna slu�ba Bo�ja v stolnici Srca

Jezusovega, Hamilton (Newcastle). Po ma�i sreèanje v
dvorani. Naslednja slovenska sv. ma�a pri vas bo 30.
maja 2004.

     Cornubia »Planinka«, QLD
V soboto 27. marca ob 2:00 pop. � slovesna sv.

Ma�a pri kapelici. Po ma�i je gledali�ka predstava
»Zakonci stavkajo«, ki jo bo predstavila Igralska dru�ina
Merrylands.

18. april: 2. velikonoèna (bela) nedelja:
10:30 dopoldne � slovenska slu�ba Bo�ja

        Gold Coast, QLD
28. marec, 5. postna nedelja
10:30 dop. � slovenska sv. ma�a na balini�èu

»kluba Lipa«.
17. april - sobota:
7:30 zv. � slovesna sv. ma�a, cerkev Srca

Jezusovega, Fairway Dr., Clear Island Waters, QLD.
Lepo vabljeni!

Sunshine Coast - Buderim, QLD
Pri vas bo slovenska slu�ba Bo�ja na isto nedeljo

kot na »Planinki«, 18. aprila. Sveta ma�a bo ob 5.00
popoldne v cerkvi Matere Bo�je (St. Mary�s), Buderim,
QLD (v isti cerkvi kot zadnjiè). Pridite vsi, od blizu in
daleè.

Perth, WA
Obisk slovenskega duhovnika v Perthu bo zaradi

odsotnosti p. Filipa v mesecu juliju. Veè o tem boste
lahko prebrali v naslednjih �tevilkah.

Obvestite tudi tiste, ki ne bodo brali tega in ne
sli�ali radijskega obvestila. Lepo vabljeni!

                                                        p. Valerijan

Igralska dru�ina Merrylands je s komedijo »Zakonci
stavkajo« nastopila v  klubu Planica Wollongong. Skupnost
v Wollongongu ni ravno velika, so pa zato tako prijazni in
ustre�ljivi, da se je vredno posebej potruditi zanje in jim
prinesti nekaj uric smeha in razvedrila v  zameno za nadvse
gostoljuben sprejem. Nekateri gledalci so pri�li celo iz
oddaljenih krajev, kot je Moss Vale. Hvala lepa vsem!

V Sydneyu smo zelo ponosni na mo�ki pevski zbor Ro�marin
pod ju�nim soncem, ki je sestavljen iz èlanov vseh razliènih
organizacij in prav lepo napreduje. Zadnji javni nastop
pevskega zbora je bil na Pre�ernovi proslavi v Slovenskem
dru�tvu Sydney.                                          Martha Magajna



16 misli | marec 2004

RAZPORED BOGOSLU�JA
Na tiho nedeljo bodo birmanci

predstavili orodje, ki so ga uporabili za pasijon.
Predstavitev bo namesto pridige!

Na cvetno soboto bomo ob 2. uri
popoldne pripravili zelenje za cvetno nedeljo.

Na cvetno nedeljo bo pred ma�o
blagoslov zelenja in cvetja, nato procesija v
cerkev, sveta ma�a, med ma�o branje
pasijona.

Na veliki èetrtek bo ob 7. uri zveèer
sveta ma�a v spomin na zadnjo veèerjo, ko
Jezus ustanovil sveto evharistijo. Po ma�i
prenos Najsvetej�ega v jeèo, nato molitev za
poklice.

Na veliki petek bodo ob 3. uri popoldne
obredi velikega petka, po konèanih obredih
bo molitvena ura velikega petka. Med molitvijo
prilo�nost za spoved!

Na veliko soboto dopoldne ob 10. uri
izpostavitev Najsvetej�ega v Bo�jem grobu, zatem
kri�ev pot. Od 10.30 uri naprej bo èe�èenje Jezusa
v Bo�jem grobu. Popoldne ob 3. uri
blagoslov velikonoènih jedil.

Zveèer ob 7. uri velikonoèna
vigilija: Blagoslov ognja, velikonoène
sveèe, hvalnica velikonoèni sveèi,
branje odlomkov iz svetega pisma,
obnovitev krstnih obljub. Po konèani
vigiliji bo vstajenjska procesija okoli
cerkve, nato zahvalna pesem in
blagoslov velikonoènih jedil.

Na veliko noè, praznik
Gospodovega vstajenja: ob 10. uri
slovesna peta sveta ma�a, po ma�i pa
bodo otroci, kot vsako leto, iskali pirhe
okoli cerkve.

svsvsvsvsv. dr. dr. dr. dr. druzina AdELuzina AdELuzina AdELuzina AdELuzina AdELAIDEAIDEAIDEAIDEAIDE

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

Spovedovanje bo na petek pred cvetno
nedeljo po ma�i, veliki èetrtek pred in po ma�i, na
veliki petek po obredih in na veliko soboto ves dan.
Otroci bodo imeli spoved na cvetno soboto ob 3. uri
popoldne!

Michael in Jordan Zablodki med sorodniki in
prijatelji pred oltarno mizo v cerkvi sv. Dru�ine.

Prvoobhajanca z oèetom in mamo,
katehistinjo Anèko Ahlin in p. Janezom.
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Na velikonoèni pone-
deljek je sveta ma�a po
nedeljskem urniku ob 10. uri
dopoldne.

Tisti, ki imate bolnika
doma, v domu za onemogle ali
bolni�nici, prijavite do cvetne
nedelje. Na torek velikega
tedna bom obiskal bolnike, da
lahko opravijo velikonoèno
spoved.

15. februarja smo prazno-
vali obletnico blagoslovitve
na�e cerkve in imeli smo tudi
prvo sveto obhajilo. Ob tej priliki
bi se rad zahvalil katehistinji
Anèki Ahlin, ki je lepo pripravila
prvoobhajanca in seveda
star�ema Sonji in Aleksu,  za
vzorno sodelovanje in tudi samo pripravo na
zakrament. Redko se dogodi, da se znajo otroci tako
lepo spovedati - gre zahvala katehistinji in star�ema,
ki sta z vso resnostjo vzela versko vzgojo svojih
otrok. Vsem, ki ste sodelovali  za lep in do�ivet dan,
�e posebno bi se rad zahvalil vsem, ki ste delali v
kuhinji in pekli na �aru. Vsem Bog povrni!

MLADINSKI KONCERT: Letos je na vrsti �e
30. koncert, ki ni veè strogo mladinski, paè pa
slovenski. Letos je po nekaj letih spet na vrsti
adelaidska slovenska skupnost, da organizira
vsakoletni mladinski vseavstralsko - slovenski
dogodek. Kljub temu, da je na�a skupnost v
primerjavi z Sydneyom in Melbournem mala bomo
posku�ali z Va�o pomoèjo napraviti po svojih

Prviè sta se sreèala z Jezusom v podobi Kruha Michael in Jordan
Zabolocki. Èeravno samo dva prvoobhajanca in poleg tega �e velika
vroèina, je bil praznik do�ivet za vso skupnost.

Zunanji minister dr. Dimitrij Rupel se je koncem
februarja in v zaèetku marca mudil na obisku v
Avstraliji. Sreèal se je s kolegom Alexandrom
Downerjem in drugimi visokimi dr�avniki. S
sogovorniki so pregledali sodelovanje na politiènem,
gospodarskem, znanstvenem, kulturnem in drugih
podroèjih, s poudarkom na mo�nostih za njihovo
okrepitev. Rupel je avstralsko stran ob tej prilo�nosti
zaprosil za podporo pri vèlanjevanju v Organizacijo
za gospodarsko sodelovanje in razvoj. V okviru
obiska je minister nastopil na nacionalnem

Zunanji minister RS na obisku v Avstraliji in Novi Zelandiji

najbolj�ih moèeh. Geslo leto�njega slovenskega
koncerta je: SKUPAJ NA POTI. Prijave za koncert
boste prejeli �e pred veliko noèjo. Adelaidska
skupnost vabi vse k sodelovanju na koncertu: Veè
nas bo, lep�e bo in pravijo, da je v slogi moè. Èe
bomo podprli na�o skupnost za ohranjenje na�ega
materinega jezika in na�e kulture, potem se nam ni
treba bati, da bomo izginili, oziroma se popolnoma
asimilirali v tujem svetu. Vabim vas, da tudi letos
krenemo SKUPAJ NA POT!

Za veliko noè bo v priredbi verskega sredi�èa
velikonèna radijska oddaja. Vsem rojakom,
posebno pa bolnim, �elim milosti polne
velikonoène praznike, naj nam vsem Vstali
Kristus podari Svoj MIR!                    p. Janez

evropskem institutu avstralske univerze v Canberri
s predavanjem na temo �iritve evropske zveze in
vlogi Slovenije v raz�irjeni uniji. Obisk je 29. februarja
zaèel v Sydneyu, kjer se je s predstavniki dru�tev in
organizacij slovenske skupnosti, ki delujejo v
avstralski zvezni dr�avi Novi ju�ni Wales, pogovarjal
o èlanstvu v Evropski zvezi in NATU. Rojaki pa so
ministra seznanili z aktivnostmi svojih dru�tev in
organizacij. Zunanji minister Dimitrij Rupel je iz
Avstralije v sredo, 3. marca, odpotoval �e na
dvodnevni obisk na sosednjo Novo Zelandijo.


