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BOŽIČ IN POŽEGNANO 

NOVO LETO 2012!

Kapljica v morje...
p. Stane Zore OFM

Letos mineva šestdeset let, 
odkar sta prva frančiškanska 
patra iz Združenih držav 
prišla za rojaki, ki so se 
priselili v Avstralijo. Vodilo 
ju je dvoje – kot Kristusova 
duhovnika sta vedela, da vera 
prihaja iz oznanila (prim. Rim 
10,14), oznanilo pa zahteva 
oznanjevalca; kot Slovenca pa 

sta vedela, da za slovenskega človeka evangeljska 
beseda zveni čisto drugače, če je povedana v 
jeziku, s katerim ga je nagovarjala njegova mama. 
Molitev „Daj nam danes naš vsakdanji kruh“ zadiši 
popolnoma drugače, kot pa „Give us this day ou r 
daily bread“. Zadiši po peči, po materini peki, po tako 
domačih spominih.

Bila sta samo dva med vsemi tistimi, ki so pod 
Južni križ prišli iskat boljši kos kruha, v katerem 
bi bilo morda manj znoja, manj žuljev in bi ga lahko 
uživali dlje časa – ne do konca zgarani. Zbirali so 
se. In ker niso mogli priti vsi skupaj, so začeli izdajati 
„Misli“. Te so mogle besedo evangeljskega oznanila 
ponesti veliko dlje. Tudi tja, kamor patri niso mogli. 
Zato tudi „Misli“ letos obhajajo svojo šestdesetletnico. 
Njuna beseda se je tako pomnožila. Izgovorjena je 
bila na mnogih krajih. Stopala je v tolike domove. 
Prišla je tudi do bolnih, do ostarelih in onemoglih.
Potem so na njuno mesto prihajali drugi. Ko je 
bila skupnost avstralskih Slovencev na vrhuncu 
svoje moči, so se jim pridružile tudi sestre. Z istim 
poslanstvom, čeprav z drugačnim področjem dela. 
Ker so patri in sestre prihajali iz Slovenije, je to ob 
vsakem novem prihodu pomenilo novo vez, novo kri v 
žilah slovenstva v Avstraliji.

Kakor je prerok naročil Izraelcem v izgnanstvu, ste 
tudi vi ustvarjali družine in rojevali otroke. In vaši 
otroci so z rastjo in šolanjem skupnosti Slovencev 
v Avstraliji začeli odpirati še drugo pot. Preko 
njih ste se vedno bolj vključevali v življenje družbe 
in Cerkve v Avstraliji. Kajti blagostanje dežele, v 
katero ste se priselili, je bilo tudi zagotovilo vašega 
blagostanja, ko pa ste doživljali sožitje slovenskega 
in avstralskega krščanstva, ste doživljali vesoljnost 
Kristusove Cerkve in vedno bolj spoznavali, kaj 
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pomeni nedeljska in praznična izpoved vere v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
Obletnica nas vse napolnjuje s hvaležnostjo. Kot posamezniki in družine ste hvaležni 
pogumu vaših staršev ali starih staršev, ki so se podali na pot cilja poti v večini primerov 
niso imeli jasno pred očmi – in na novo zastavili tukaj. Kot kristjani smo hvaležni 
našim slovenskim frančiškanom, ki so začutili potrebo ljudi in na to potrebo odgovorili 
z apostolsko velikodušnostjo. V istem duhu smo tudi hvaležni obojim, patrom in 
rojakom, ki so si skupaj upali zasaditi lopate in zgraditi slovenska verska in 
kulturna središča v Avstraliji. Ob tem smo slovenski frančiškani hvaležni tudi vam, 
ki za vse to požrtvovalno in z ljubeznijo skrbite še danes.
Hvaležni smo tudi avstralskim frančiškanom, ki so naše patre vedno sprejemali kot 
brate. Pri njih so bili dobrodošli tako kot študentje, pa kot pastoralni delavci, pa tudi kot 
bratje, ki iščejo nasveta in pomoči v svetu, ki je za avstralske frančiškane dom, za naše 
pa je kljub vsemu dolgo bil tujina. Vedno so bili deležni dobrodošlice, bratske mize in 
modrega nasveta, pomoči, solidarnosti – vsega tistega, kar so potrebovali. Hvaležni 
smo tudi nadškofom in škofom, ki z ljubeznijo pastirjev spremljajo in podpirajo 
delo naših bratov širom Avstralije.
Z vsemi svojimi spomini in spomini naših skupnosti pa stopamo v adventni čas. 
V čas pričakovanja Prihajajočega. Kristus ostaja romar na poti v srca. In razdalja 
od Betlehema do križa in od groba do vstajenja je včasih krajša kot razdalja, ki jo mora 
prehoditi, da se mu končno odpre moje srce, da se more ponovno roditi sredi moje noči 
in mi s tem podariti vstajenje. Zato 
tudi mi kot kristjani ne moremo 
razvezati popotnih cul in postaviti 
stalnih bivališč. Kristjan sicer 
gradi hiše, duhovno pa ostaja 
nomad. Podoben je pastirju 
Mojzesu. Vsakokrat znova se 
približa gorečemu grmu Božje 
bližine, ki gori v našem življenju v 
njegovi besedi, v bogoslužju in v 
zakramentih, da bi od njega dobili 
besedo poslanstva in se soočili 
s tistimi faraoni, ki v nas ubijajo 
življenje, da bi se ne razživelo.
Samo takšen nomad ohranja v 
sebi neomajno upanje, da so za 
naslednjo goro boljši pašniki. Kako 
zelo naš človeški in krščanski čas 
potrebujeta takšnega upanja. 
In zato vam za božič in novo 
leto, dragi rojaki, želim 
takšnega upanja, ki človeka 
ponese k človeku in k tistemu 
Božjemu jutri, ki bo izpolnil vsa 
pričakovanja in bo Bog vse v 
vsem (primerjaj 1 Kor 15,28).

pater Stane Zore OFM 
provincialni minister

 Ljubljana, 22. novembra 2011

p. Beno

p. Klavdij
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LETOS MINEVA 60 LET OD PRIHODA PRVIH 
SLOVENSKIH FRANČIŠKANOV V AVSTRALIJO 
IN 60 LET IZHAJANJA REVIJE MISLI. 
Ta jubilej bomo proslavljali s provincialom Slovenske 
frančiškanske province, patrom Stanetom Zoretom, 
ki je bil med nami tudi pred desetimi leti za zlati 
jubilej. Med nami v Viktoriji bo od 8. do 26. decembra 
2011, v Južni Avstraliji od 27. decembra 2011 do 5. 
januarja 2012 ter v NSW, ACT in še v QLD od 5. 
do 17. januarja 2012. V Viktoriji pripravljamo vrsto 
duhovnih srečanj v adventnem in božičnem času, 
saj bo 60. obletnica bolj v duhovni obnovi, pripravi 
in lepem slovenskem božičnem praznovanju. 
Patri Janez, Darko in Ciril smo na srečanju v 
Kew 8. in 9. novembra dodelali okvirni program 
duhovne vsebine. S programom za Viktorijo so bili 
seznanjeni vsi člani Pastoralnega sveta v Kew, ki 
so mu dodali še nekaj smernic in dodatne vsebine. 
Vse to smo potem poslali v pogled in potrditev patru 
provincialu. Tako lahko sedaj tukaj posredujemo 
celoten program za Viktorijo, kjer bo p. provincial 
tudi največ časa, saj želi pomagati p. Cirilu, ki ima 
na skrbi največji slovenski misijon v Avstraliji. Pater 
Darko in p. Valerijan predstavljata njihov program 
na sydneyskih straneh teh Misli in p. Janez seveda 
v svojem zapisu iz Adelaide.

ADVETNO ROMANJE v TA PINU v Bacchus 
Marsh bomo imeli drugo soboto v decembru, 
10. decembra 2011. To bo prvo dejanje duhovne 
obnove naše skupnosti v praznovanju 60. obletnice. 
Avtobus bo odpeljal iz Kew ob 8.30 zjutraj. Ob 10. 
uri bo v glavni cerkvi sveta maša, ki jo bo daroval 
provincial pater Stane Zore, nato bo procesija z 
molitvijo rožnega venca do naše kapelice Svete 
Družine z mozaikom Marije Pomagaj na pročelju. 
Tam bomo imeli litanije Matere Božje. Za kosilo se 
bomo odpeljali na Slovensko društvo Ivan Cankar v 
Geelongu ter po kosilu imeli še pobožnost pri njihovi 
kapelici Marije Pomagaj na vrtu društva. Prijave za 
sedaj že drugi avtobus sprejemata Frančiška Šajn – 
telefon 9853 1946 in Zora Kirn – telefon 9850 8767. 
Cena vožnje je 25 dolarjev po osebi.

PROGRAM PO DNEVIH
četrtek, 8. decembra, praznik Brezmadežne:
Prihod na letališče Melbourne; Emirates EK 408 ob 
02.05 zjutraj; ob 10.00 dop.: praznična sveta maša.

Petek, 9. decembra 2011: 
Ob 10.00 dopoldne sv. maša in molitvena ura; 
srečanje z molitveno skupino.
Sobota, 10. decembra: 
Romanje v Ta Pinu in v Geelong.
Nedelja, 11. decembra: 3. adventna nedelja: 
Ob 9. uri sv. maša v Kew, ob 11.30 v Geelongu, od 
4. do 5. ure spovedovanje v St. Albansu, ob 5. uri 
sv. maša.
ponedeljek, 12. decembra:
Seja Pastoralnega sveta v Kew ob 7.30 zvečer.
Torek, sreda in četrtek, od 13. do 15. decembra: 
Obiski bolnikov po domovih, v bolnišnicah ter 
domovih za ostarele; v sredo zvečer srečanje s 
pevci ter v četrtek zvečer srečanje s članicami 
Društva sv. Eme.
Petek, 16. decembra: Sv. maša v Domu matere 
Romane, začetek božične devetdnevnice, podelitev 
zakramenta sv. maziljenja stanovalcem DMR in 
starejšim, ki bodo tam pri maši; zvečer srečanje z 
zaupniki, zaposlenimi in prostovoljci DMR.
Sobota, 17. decembra: Ob 10.30 dopoldne sv. 
maša za bolne in ostarele, srečanje ter pogostitev 
– pripravi skupina za diakonijo v Pastoralnem svetu 
– 2. dan božične devetdnevnice.
Nedelja, 18. decembra – 4. adventna: Ob 10. uri sv. 
maša z božično devetdnevnico, po maši družinsko 
kosilo, ki ga pripravijo članice DSE. Srečanje v 
dvorani s kulturnim programom, ki ga imata na 
skrbi voditeljici Igralske skupine Draga Gelt OAM 
in Ljubica Postružin. Ob 6. uri zvečer sv. maša v 
Morwellu; pred sv. mašo bo spovedovanje, po sv. 
maši srečanje z rojaki v mestnem parku vrtnic. 
Od ponedeljka, 19. decembra, do sobote, 24. 
decembra: Vsak dan ob 10. uri dopoldne sveta 
maša z božično devetdnevnico in vedno priložnost 
za sveto spoved ali pogovor pred in po sveti maši; 
čez dan tudi obiski bolnikov in tistih, ki ne morejo 
več priti v Kew, pa si želijo obisk slovenskega 
duhovnika. Prosimo pa, da nam sporočijo to svojo 
željo osebno ali po najbližjih sorodnikih ali prijateljih. 
Če želi še kakšna skupina ali posameznik srečanje 
s provincialom, naj sporoči to željo, da v tednu od 
19. do 24. decembra najdemo čas za to. Hvala!
Sreda, 21. decembra: Božični program na radiu 3 
ZZZ; ob priliki tudi snemanje za radio SBS.
SPOVEDOVANJE v KEW vse dneve pred in po 

Obisk provinciala p. Staneta Zoreta v Avstraliji
od 8. decembra 2011 do 18. januarja 2012
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maši; v ST. ALBANSU v nedeljo, 11. decembra od 
4. do 5. ure popoldne; v SPRINGVALE v ponedeljek, 
19. decembra, od 5. do 6. ure popoldne; v ALTONI 
NORTH v torek, 20. decembra, od 4.30 pop. do 6. 
ure zvečer in nato v GEELONGU od 7. do 8. ure.
Sobota, 24. decembra 2011, ob 10. uri dopoldne 
sklep božične devetdnevnice; ob 9. uri zvečer 
slovesna sv. maša božične noči pred jaslicami 
v lurški votlini, kot so lansko leto izvolili ljudje, ki 
so redno vsako nedeljo pri maši v Kew. V božični 
program so vključeni: cerkveni pevski zbor, pevski 
zbor Planika, otroci Slomškove šole, Jakševi 
glasbeniki, ministratje, akolita, bralci in sodelavci. 
BOŽIČ - praznik rojstva našega Gospoda Jezusa 
Kristusa, nedelja, 25. decembra: Ob 8. uri zjutraj 
zorna sveta maša ter ob 10. uri praznična sv. 
maša v cerkvi.
Ponedeljek, 26. decembra – sv. Štefan, dan 
samostojnosti in enotnosti v Sloveniji: ob 10. uri 
praznična sveta maša, srečanje z rojaki v dvorani 
ter provincialovo slovo.
Torek, 27. decembra 2011: 
Odhod v Južno Avstralijo – tam do 5. januarja 
2012, kjer pripravlja program pater Janez s 
sodelavci.

NSW, ACT, QLD: od 5. do 17. januarja 2012:
Sydney, Wollongong, Canberra in tudi Marian 
Valley v Queenslandu 13. januarja 2012. Program 
sta za te kraje pripravila p. Darko in p. Valerijan s 
sodelavci.
Srečanje vseh slovenskih frančiškanov, ki delujemo 
v Avstraliji, bo s patrom provincialom v Sydneyu od 
9. do 12. januarja 2012. V načrtu je tudi srečanje z 
avstralskim frančiškanskim provincialom p. Paulom 
Smithom, nadškofom Melbourna, s frančiškani v 
Box Hillu, saj smo slovenski frančiškani kakor tudi 
frančiškani drugih narodnosti, ki delujemo v Avstraliji, 
tudi del poslanstva avstralske frančiškanske 
province Svetega Duha. 
Iz Sydneya bo pater provincial priletel v Melbourne v 
torek, 17. januarja 2012, ter naslednji dan, v sredo, 
18. januarja, odpotoval iz Melbourna z Emirates EK 
405 ob 7. uri zvečer. V Benetke (Venetia, Venice) bo 
prispel v četrtek, 19. januarja 2012, ob 13.50. Želimo 
mu srečno potovanje in prijetno bivanje med nami 
ter se mu zahvaljujemo za bratski obisk, pastoralno 
pomoč in seveda tudi za uradno vizitacijo, ki jo bo 
opravil, kot to zahtevajo pravila frančiškanskega 
reda. Mir in dobro – Bog živi!    
                                          p. Ciril A. Božič OFM 

VELEPOSLANIŠTVO RS V CANBERRI
OBVESTILO ZA JAVNOST

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Canberri se vsem rojakinjam in rojakom zahvaljuje 
za podporo in sodelovanje v letu 2011.

V letu 2012 je v načrtu nekaj sprememb, posebno na konzularnem področju. Doslej je osebje 
veleposlaništva prihajalo na obisk v Kew, Merrylands, Adelaide in še kam, da vam je pomagalo pri 
reševanju konzularnih zadev. Izkušnje pa kažejo, da bi številna vprašanja lahko rešili po telefonu 
ali elektronski pošti, marsikje konzularne ure tudi niso dobro obiskane. Najbrž ni treba opozarjati na 
varčevalne ukrepe, ki jih je prisiljena uvajati tudi Slovenija, zato bo v prihodnje obiskov zaposlenih z 
veleposlaništva vse manj, vse bolj pa se bomo naslanjali na lokalno pomoč. O tem več kdaj drugič, 
tokrat želim predvsem povabiti vse, ki imate vprašanja, da nas pokličete po telefonu (02 6290 0000) ali 
nam pošljete email (vca@gov.si). Prijazni sodelavki Jožica Koštrica in Metka Čuk vam bosta zmeraj z 
veseljem pomagali.

Prazniki se hitro približujejo, zato dovolite, 
da v svojem imenu in v imenu vseh zaposlenih 

na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Canberri voščim 
PRIJAZNE BOŽIČNE PRAZNIKE V DRUŽBI SVOJIH NAJBLIŽJIH 

ter SREČNO IN USPEŠNO NOVO LETO 2012!
Veleposlanik dr. Milan Balažic
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KANDIDATNE LISTE NA VOLITVAH 4. 12. 2011. 
Državna volilna komisija je tri tedne pred prvimi 
predčasnimi volitvami v Sloveniji objavila seznam 
kandidatov, ki se potegujejo za vstop v državni zbor. V 
vseh osmih volilnih enotah oziroma pokrajinah bodo 
kandidirale vse dosedanje parlamentarne stranke: 
Pahorjeva SD, Janševa SDS, Golobičev Zares, 
Erjavčev DeSUS, Jelinčičev SNS, Slovenska ljudska 
stranka in LDS. S kandidati v vseh enotah bodo 
nastopile še Državljanska lista Gregorja Viranta, 
Pozitivna Slovenija, Nova Slovenija, SMS-Zeleni, 
Gibanje za Slovenijo in Demokratična stranka dela. 
V volilni tekmi bo sodelovalo še sedem strank, ki jim 
komisija ni potrdila kandidatnih list v vseh enotah 
ali pa jih sami niso vložili. Med temi so: Stranka za 
trajnostni razvoj Slovenije, Zeleni Slovenije, Stranka 
enakih možnosti Slovenije, Stranka slovenskega 
naroda, Stranka Naprej Slovenija, Stranka Humana 
Slovenija in  Stranka Akcije. Za poslanca italijanske 
narodne skupnosti se bo potegoval Roberto Battelli, 
za poslanca madžarske narodne skupnosti pa 
kandidirata Laszlo Göncz in Dušan Orban. Za sedež 
v parlamentu se bo  tako potegovalo 1376 kandidatk 
in kandidatov. V osmih enotah, ki so razdeljene na 
88 okrajev, bo izvoljenih 88 poslancev in poslank, 
dve mesti pa sta rezervirani za narodni skupnosti. 
Glede na to, da ima italijanska narodna skupnost le 
enega kandidata, lahko rečemo, da si je ta že pred 
volitvami zagotovil poslanski sedež. 

NAJ SE SLIŠI VAŠ GLAS. 
Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski 
konferenci, Slovenska Karitas in Svet katoliških 
laikov, ki združuje 28 organizacij in združenj, so 
pripravili izjavo pred decembrskimi predčasnimi 
volitvami. V njej so opozorili na temeljne vrednote, 
ki so sestavni del krščanskega pogleda na svet ter 
na pomen dejavnega sodelovanja in udeležbe na 
volitvah. Izjava ima naslov: Naj se sliši vaš glas! 
Odgovorni za življenje in prihodnost Slovenije 2011. 
V njej volivce vabijo, naj bodo pri izbiri kandidatov 
pozorni na njihovo razumevanje spoštovanja 
življenja in človekovega dostojanstva, zakonske 
zveze in družine, skrbi za uboge in ostarele, 
spoštovanja načela pravičnosti in enakosti, vzgoje 
za demokracijo in družbeno kritičnost, prizadevanja 
za zdravo in čisto okolje ter za socialno pravičnost 

in mir v svetu. Ob koncu izjave lahko preberemo, 
da je za vsakega katoličana udeležba na volitvah 
in izbira ustreznih kandidatov pomembna moralna 
in demokratična dolžnost, saj s preudarno in dobro 
izbiro prispevajo k skupnemu dobremu celotne 
družbe. Zato je pomembno, da svoj glas na volitvah 
oddajo šele takrat, ko razumno pretehtajo med 
različnimi političnimi ponudbami, njihovo vrednostno 
naravnanostjo in osebami, ki za programi stojijo. 

MOLITEV ZA DOMOVINO IN VOLITVE. 
Predsednik Slovenske škofovske konference 
ljubljanski nadškof Anton Stres je sredi novembra 
katoličane na kratko nagovoril o pomenu molitve 
pred volitvami. Na njih bo potrebno izbirati med 
različnimi ponudniki rešitev iz težav, v katerih se 
je znašla Slovenija. Dobra, poštena in pravična 
državna ureditev je velik Božji dar, ki ga treba 
izmoliti. Zato je povabil k molitvi, da bi Bog naklonil 
svojo modrost, ki naj volivce vodi pri odločanju. V 
zadnjem tednu pred volitvami se pobudi pridružuje 
tudi Radio Ognjišče, ki želi v živi molitvi rožnega 
venca vsako jutro ob peti uri povezati zbrane v 
radijski kapeli ter poslušalce doma in po svetu, ki se 
bodo pobudi pridružili.   

KDO BO VODIL SLOVENIJO V PRIHODNJE?
Stranke se v teh dneh trudijo čim bolje predstaviti 
svoje kandidate in programe. Glede na zadolženost 
države, precejšnjo brezposelnost, vse večjo revščino 
v materialnem in duhovnem smislu, ponujajo 
rešitve, ki so pogosto daleč od realnosti. Kljub 
temu volivci med strankami, ki bi lahko spremenile 
stanje, prepoznavajo tiste, ki so tega sposobne. 
Pri tem ostaja v ozadju stara delitev na leve in 
desne, oziroma na stranke slovenske pomladi, ki 
so odigrale odločilno vlogo pri osamosvajanju in 
tistimi, ki vztrajajo pri dediščini prejšnjega sistema. 
Glede na to, da je dosedanja leva vlada pustila za 
seboj opustošenje, nekdanja partijska in borčevska 
elita, ki se je odpovedala Borutu Pahorju, stavi na 
Zorana Jankovića in njegovo Pozitivno Slovenijo. 
Čeprav je predstavnik kapitala ter je vpleten v 
nejasne fi nančne in davčne skrivalnice, ga ankete 
postavljajo na drugo mesto. Kljub aferam mu 
bodo volivci po ukazu iz ozadja namenili določeno 
število glasov. Preostale stranke levega bloka, 

IZPOD TRIGLAVA
Tone Gorjup
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razen doslej najmočnejše SD, so brez omembe 
vredne podpore. Med strankami, ki prinaša največ 
upanja, je Janševa SDS. Čeprav se napadi nanjo 
vrstijo od prejšnjih volitev in njegovi nasprotniki 
še vedno računajo na učinek spolitizirane afere 
Patrija, ima med volivci daleč največjo podporo. 
Tudi sodni postopek, v katerem mu očitajo, da naj 
bi na neugotovljenem kraju in na neugotovljen način 
prejel darilo za nezakonito posredovanje pri nakupu 
patrij, mu podpore ne zmanjšuje. Janševa stranka 
se predstavlja tudi z dovolj realnim programom in 
ima obenem široko mednarodno podporo. Vlado 
bi sestavila lahko le s podporo drugih pomladnih 
strank. Tako Novi Sloveniji kot Slovenski ljudski 
stranki dobro kaže glede vstopa v parlament. Nekje 
v sredini ostaja novo nastala stranka Lista Gregorja 
Viranta - nekdanjega ministra v Janševi vladi, ki 
se v javnomnenjskih raziskavah trenutno uvršča 
na tretje mesto. Na vstop v parlament pa računa 
tudi DeSUS. Glede na predvolilno izjavo „Naj se 
sliši vaš glas“ pa se najbolj dosledno zavzemajo za 
krščanske vrednote v Novi Sloveniji,  blizu so jim 
tudi v Slovenski ljudski stranki.  
 

SPOMIN NA ŽRTVE VSEH VOJN. 
V Plečnikovi cerkvi sv. Mihaela na Barju je 11. 
novembra 2011 potekalo spominsko ekumensko 
bogoslužje ob dnevu spomina na žrtve vojn. Tako 
smo se v Sloveniji prvič pridružili številnim državam 
po svetu, ki se ob obletnici konca prve svetovne vojne 
spoštljivo spomnijo na vse tiste, ki so jih vzele vojne. 
Pobudo za spominski dan (Remembrance day, 
Armisticie day) je dal veleposlanik Republike Češke 
Petr Voznica. Slovesnost je pripravil v sodelovanju 
z veleposlanikoma Avstrije in Madžarske ter župnijo 
Ljubljana Barje. Pri ekumenskem bogoslužju so 
sodelovali predstavniki katoliške, evangeličanske 
in srbske pravoslavne Cerkve ter muslimanske in 
judovske skupnosti. Temu je sledila sveta maša, ki 
jo je daroval apostolski nuncij v Sloveniji nadškof 
Juliusz Janusz. Pri slovesnosti so sodelovali 
predstavniki garde Slovenske vojske in Vojaškega 
vikariata z ministrico za obrambo Ljubico Jelušič.

OSNOVNA ŠOLA ALOJZIJA ŠUŠTARJA.
V Zavodu sv. Stanislava že tretje leto deluje 
edina katoliška osnovna šola v Sloveniji. Ko so 1. 
septembra 2008 prag prestopili prvi učenci, so bili 
v vodstvu prepričani, da je to trenutna rešitev, saj 
naj bi že takrat začeli z gradnjo novega šolskega 
poslopja. Do tega je prišlo šele po treh letih. Nova 
stavba bo s podzemnim hodnikom in kletnimi 

prostori povezana z Zavodom sv. Stanislava, ki 
postaja osrednji vzgojno-izobraževalni center 
ljubljanske nadškofi je. Nadškof Anton Stres, ki je 
blagoslovil temeljni kamen, je omenil težke razmere 
sedanjega trenutka, ki sta jih povzročili fi nančna in 
gospodarska kriza, zatem pa nadaljeval z besedami: 
„V tej situaciji je naš temelj, naša osnova, zaupanje 
v Boga. Zgled takega zaupanja je ljubljanski škof A. 
B. Jeglič, ki je tudi gradil to veličastno stavbo z veliko 
mero drznosti in zaupanja. Naše zaupanje temelji 
na zavesti, da delamo nekaj dobrega in potrebnega, 
nekaj poštenega in koristnega, nekaj, kar je skladu 
z Božjo voljo. Zato računamo na razumevanje, 
podporo, sodelovanje in tudi potrpljenje vseh, ki 
nas ta gradnja zadeva, predvsem pa računamo na 
pomoč in varstvo Boga in zavetnika tega zavoda, 
sv. Stanislava.“ Šola Alojzija Šuštarja ima zaenkrat 
dobrih dvesto petdeset učencev, ki so razporejeni 
od prvega do šestega razreda. 

SESTRE CORPUS CHRISTI. 
V Čatežu ob Savi je bila 16. oktobra ustanovljena 
nova redovna skupnost - Sestre Corpus Christi. 
S posebnim dekretom jo je ustanovil novomeški 
škof Andrej Glavan. Poleg ustanoviteljice sta se ji 
pridružili dve kandidatki. Njihovo glavno poslanstvo 
nastajajoče skupnosti, ki zaenkrat pomaga v Čatežu 
in v sosednjih župnijah, je molitev za duhovnike in 
nove duhovne poklice pred Najsvetejšim ter skrb 
za duhovnike. Novo redovno hišo s kapelo sv. 
Janeza Vianeya je med sveto mašo blagoslovil 
škof Andrej Glavan. Poleg nje je tudi počitniški dom 
za duhovnike. Njihov glavni dobrotnik je župnik iz 
Ivančne Gorice, Jurij Zadnik, ki je novi skupnosti 
prepustil svojo rodno domačijo.

STANISLAV RAPOTEC V AJDOVŠČINI. 
V Pilonovi galeriji so sredi oktobra odprli razstavo 
slikarskih del primorskega rojaka Stanislava Rapotca 
ob stoti obletnici njegovega rojstva. Ob tej priložnosti 
so organizatorji razstave posebej poudarili, da se je 
slikar rodil 4. oktobra 1911 v Kozini in ne v Trstu, kot 
je običajno sam navajal v Avstraliji. Sicer pa se je 
njegova družina pri njegovih sedmih letih preselila v 
Škofjo Loko. V Ajdovščini so bila na ogled njegova 
abstraktna dela v stilu ekspresionizma, ki so v 
Sloveniji skoraj nepoznane. Gre za serijo slik, ki 
jih je umetnik ustvaril za Katoliški dom Sodalitas v 
Tinjah na Koroškem. Ob razstavi, ki je bila odprta 
do 20. novembra, je izšel dvojezični katalog z 
besedilom umetnostne zgodovinarke Irene Mislej 
in avstralskega umetnostnega zgodovinarja Barrya 
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Pearcea. Stanislav Rapotec je po drugi svetovni 
vojni živel v Avstraliji, kjer se je uveljavil kot eden 
najvidnejših predstavnikov abstraktnega slikarstva. 
Med drugim je sodeloval tudi pri oblikovanju Misli. 

SLOVENIKA. 
Pri Mladinski knjigi je sredi oktobra izšla nova 
nacionalna enciklopedija Slovenika v dveh knjigah. 
Osnova zanjo je bila prva Enciklopedija Slovenije, 
ki je med letoma 1987 in 2002 izšla v šestnajstih 
zvezkih. V novi izdaji so zbrali vse, kar je v Sloveniji 
vredno spomina in na kar smo lahko ponosni. 
Njeni sestavljavci so veliko gesel napisali na novo, 
marsikaj pa so opustili. Po besedah glavnega 
urednika Martina Ivaniča smo bili v zadnjih letih 
„deležni številnih novih pogledov in spoznanj tako 
v znanosti, razvoju kot tudi na področju zgodovine. 
Tako novost ni le v novih geslih, pač pa tudi v njihovi 
koncepciji, selekciji in prezentaciji« ...  Uredniški 
odbor je v enciklopedijo med drugim uvrstil le dva 
tisoč osebnih imen. Gre za izjemne posameznike, 
ki so bodisi bili ustanovitelji nečesa pomembnega, 
poskrbeli za velik preboj na nekem področju, pustili 
za seboj obsežen opus, prejeli najvišje nacionalno 
priznanje ali pa bili prepoznavni v tujini. Enciklopedija 
sicer vsebuje 7961 gesel, 1118 fotografi j, 991 
portretov, 207 preglednic in 68 zemljevidov.

PATER MIHA DREVENŠEK ODŠEL K BOGU.
V Zambiji je 29. oktobra 2011zaradi zastoja srca 
zemeljsko pot končal misijonar pater Miha Drevenšek, 
ki je več kot polovico življenja posvetil prebivalcem 
te dežele, še zlasti otrokom. Doma je bil iz Vidma pri 
Ptuju, kjer se je rodil kmalu po drugi svetovni vojni. 
V dijaških letih se je pridružil minoritom, študiral 
teologijo in bil leta 1972 posvečen v duhovnika. Že 
pred tem je z mladimi sobrati ustanovil glasbeno 
skupino Minores, ki je sredi sedemdesetih leti 
obiskala tudi rojake v Avstraliji. V začetku 1977 je 
odšel v misijone v Zambijo, kjer ni bil le duhovnik 
misijonar, ampak tudi gradbenik, novinar, tiskar, 
mizar, ključavničar, mehanik in še kaj. Ljubezen do 
glasbe in kitare je širil tudi med zambijsko mladino. 
Ustanavljal je glasbene skupine in nekatere med 
njimi pripeljal  na turnejo po Sloveniji. Da je bil p. 
Miha Drevenšek resnično velik misijonar, dokazuje 
izjava predsednika Zambije Michaela Sata. Kot je 
zapisal, je bil p. Miha goreč in predan duhovnik, ki 
je pogumno branil svobodo medijev, se zavzemal 
za socialno pravičnost ter bil vedno na strani revnih 
in zapostavljenih. Bil je zgled služenja ubogim in 
nemočnim. Njegova odlika je bila tudi v tem, da je 

širil in se zavzemal za napredne ideje. Spominjali 
se ga bodo tudi po tem, da je med mladimi odkrival 
talente, jim jih pomagal razvijati in s tem prispeval 
k razvoju kulture v Zambiji. V svoji preprostosti je 
služil ljudem ne glede na njihovo versko, plemensko 
ali politično pripadnost. Patra Miha Drevenška so 
pokopali v Zambiji, saj je ta dežela postala njegova 
druga domovina.   

UMRL JE TONE  PAVČEK. 
V petek, 21. oktobra 2011, je v Ljubljani v 84. letu 
življenja umrl pesnik Tone Pavček. Doma je bil iz 
Šentjurija pri Novem mestu. Po diplomi iz prava 
se je posvetil pisateljevanju ter uredniškemu in 
kulturnemu delu. Pesmi je začel objavljati po vojni. 
Skupaj z Ménartom, Kovičem in Zlobcem je izdal 
zbirko Pesmi štirih. Temu so sledile zbirke Sanje 
živijo dalje, Ujeti ocean, Dediščina, Goličava, 
Čas duše, Čas telesa ... in nazadnje še zbirka 
Samo tu lahko živim. Napisal je številna dela za 
otroke. Prevajal je iz ruščine, srbščine, hrvaščine 
in albanščine. O svojem življenjskem vodilu je za 
Radio Ognjišče povedal: »Meni so nek vrhovni 
imperativ moji mrtvi, mama, sin ... in se mi zdi, 
ko karkoli počenjam, se zavedam, kako bi ona 
ravnala: ali to odobravata ali ne, a sem na pravi 
poti ali nisem. To so neki imperativi, neki zakoni, po 
katerih se ravnaš tudi pri pisariji, da ne pogoljufaš 
verza. Tako lahko je z besedo ogoljufat!« Slovenske 
knjižnice danes hranijo več kot 800 samostojnih 
bibliografskih enot Toneta Pavčka. Na dan, ko se 
je Tone Pavček pridružil Janezu Menartu, je tretji 
izmed avtorjev zbirke Pesmi štirih - Kajetan Kovič, 
praznoval svoj osemdeseti rojstni dan. 

JOŽE BERNIK SE JE POSLOVIL. 
V Ljubljani je 14. oktobra 2011 v 87. letu starosti 
umrl nekdanji poslanec in kandidat za predsednika 
države Jože Bernik. Doma je bil iz Puštala pri Škofji 
Loki. Po klasični gimnaziji je bil nekaj časa novinar 
pri Slovencu. Pred koncem vojne je bil zaprt, po 
njej pa je odšel prek meje. S študijem novinarstva, 
prava, ekonomije in mednarodne politike je 
nadaljeval v Rimu in Madridu. V ZDA je doktoriral 
iz prava in dobil službo pri velikem farmacevtskem 
podjetju, kjer je ostal do upokojitve. Vsa leta je bil 
tesno povezan z domovino, kamor se je vrnil po 
osamosvojitvi. Predsednica NSi Ljudmila Novak 
je o njem povedala: »Hvaležni smo mu, da je bil 
član Nove Slovenije. Prejel je tudi najvišje državno 
odlikovanje za zasluge pri osamosvajanju Slovenije. 
Imel je dobre povezave v Ameriki, kjer je živel, kjer 
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je deloval in na ta način pomagal Demosovi vladi 
in pa pri priznanju Slovenije.« Pokojnega poslanca 
so se pred razpustom spomnili tudi v državnem 
zboru. Jože Bernik je bil soustanovitelj Slovenskega 

svetovnega kongresa. V tej vlogi je obiskal tudi 
slovensko skupnost v Avstraliji in rojake spodbujal k 
dejavni vlogi pri osamosvajanju Slovenije.    

Ivan Cimerman mi je poslal to pismo iz Slovenije 
in bi vsebina mogoče bila zanimiva za bralce 
Misli. Pozdravlja vas vse, Cilka Žagar. 

Založba Karantanija izdaja posebne kronološke 
knjige v zbirki z naslovom SLOVENSKI 
KNJIŽEVNIKI v poljudnem jeziku za vsakogar, ki 
ga zanima literatura. Podnaslov knjig te zbirke, ki 
zajemajo različne generacije, je označen z rojstvi 
avtorjev. Ena taka je SLOVENSKI KNJIŽEVNIKI, 
rojeni od leta 1920 do 1929. V tej generaciji je 
zajet tudi Tone Pavček, ki smo ga 26. oktobra 2011 
ob 13. uri pokopali na Žalah z vojaškimi častmi, 
ob prisotnosti velikanske množice ustvarjalcev, 
občudovalcev, književnikov, kulturnikov in politikov. 
V zborniku OSEBNOSTI, VELIKI SLOVENSKI 
BIOGRAFSKI LEKSIKON, II. del, Od M do Ž, je 
na strani 801 predstavljen Tone Pavček: Rojen 
29. 9. 1928 - Šentjurij na Dolenjskem, umrl 20. 10. 
2011 v Ljubljani. Mi, ki smo ga cenili in občudovali, 
čutimo velikansko bolečino ob tej izgubi. Številna 
nepregledna množica, ki ga je pospremila ob 
jokajočem nebu, v deževnem in turobnem dnevu, 
se lahko primerja samo s pogrebom „goriškega 
slavčka“ Simona Gregorčiča. 
Milan Jesih, predsednik Društva slovenskih 
pisateljev je poudaril ob grobu, da je umrl velikan 
slovenske besede in velik rodoljub, ki je imel rad 
Slovenijo kot redko kdo.
Tone Pavček, pesnik, urednik, akademik in 
pomemben sodelavec med ustanovitelji nove 
Slovenije, ki je prebral PRED NASTANKOM 
SAMOSTOJNE DRŽAVE množici NA 
KONGRESNEM TRGU V Ljubljani MAJSKO 
DEKLARACIJO - je naglasil akademik dr. Žekš, 
je vnesel na SAZU, Slovensko akademijo znanosti 
in umetnosti, svežega, trdnega duha in (samo)
zavedanje o velikanskem bogastvu slovenskega 
jezika, ki poje tako, kot ne poje nobeden drug 
jezik na tem svetu!!! Z Janezom Menartom sta 
bila s Tonetom Pavčkom tista junaka, ki sta 
branila slovenščino in Slovence pred srbizacijo, 
poskusom vdora skupnih jeder v slovenske šolske 
učbenike, kjer bi bila slovenščina v podrejenem 
položaju. Velikosrbska ideja, ki se je nedavno delno 

izpela v balkanskih spopadih v Bosni, Srebrenici, 
Hercegovini, na Hrvaškem in ... v Haagu.
Ciril Zlobec, eden od štirih avtorjev (Kovič, Pavček, 
Menart, Zlobec), ki so prodrli z zbirko PESMI 
ŠTIRIH, veliki občudovalec prijatelja in soborca 
za lep jezik in pesem, Toneta Pavčka, je danes z 
veliko bolečino povedal, da ne more doumeti, kako 
da je smrt iztrgala tako dobrega človeka, prijatelja 
in „sončnega človeka“, ki je, Dolenjec, preživel 
najlepše dni v Seči, poleg Solin, v svojem vinogradu, 
polnem žlahtne trte terana ...
Tone Pavček je prevedel ruskega pesnika Sergeja 
Jesenjina, ki je vnesel v rusko poezijo svojske lirične 
note, navezan na kmečko zemljo in preprostega 
človeka, pa mu v ljubezenski bohemski poeziji 
ni para, še med Francozi ne! Če koga v Avstraliji 
zanimajo ti zborniki o književnikih različnih generacij 
(opremljeni z življenjepisi in dokumentarnimi 
slikami), naj pokliče urednico Marjeto Žebovec.

Tone Pavček je dokončal svojo zadnjo pesem

“Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi 
do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, pozimi do snežne 

kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju 
do prave resnice, v sebi do rdečice čez eno 

in drugo lice.  A če ne prideš ne prvič, ne 
drugič do krova in pravega kova, 

poskusi: vnovič in zopet in znova.” 

“Na svetu si, da gledaš sonce. 
Na svetu si, da greš za soncem. 

Na svetu si, da sam si sonce 
in da s sveta odganjaš – sence.”

“Treba je mnogo preprostih besed kakor: 
kruh, ljubezen, dobrota, 

da ne bi slepi v temi na križpotjih 
zašli s pravega pota.” 

                             
                                          Tone Pavček 
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Email: tretjakj@gmail.com

Adelaide

ZA NAŠO SKUPNOST je bil v nedeljo, 9. oktobra 
2011, vesel dan. V občestvo smo s svetim krstom 
sprejeli novo članico. Med sveto mašo je prejela 
sveti krst ANNEBELLE MARY BAXTER. Mama 
Rebecca Pistor je organistinja v naši cerkvi. Oče je 
Samuel Baxter, za botra so izbrali Nicholasa Johna 
Pistorja in Kate Amelia Baxter. Iskrene čestitke 
staršem, mali Annebelle pa zdravja, Božjega 
blagoslova in modrosti v življenju.

NA MISIJONSKO NEDELJO, 23. oktobra 2011, 
smo bili pri sveti maši v molitvi združeni z misijonarji 
in molili za blagoslov njihovega dela. Po sveti maši 
je bilo dobrodelno kosilo, namenjeno misijonom. 
Letos smo delili dohodek za misijon na Salomonovih 
otokih in našima misijonarjema p. Hugu in p. Milanu, 
ki delujeta v revni pokrajini v Francoski Gvajani in je 
misijon potreben naše pozornosti in pomoči. Vsem 
udeležencem - Bog povrni!

V nedeljo, 13. novembra, je našo skupnost 
obiskal pevski zbor PLANIKA slovenskega 
kluba Jadran iz Viktorije pod vodstvom pevovodje 
gospoda Rolanda Carmodyja. Obiskali so tudi 
Barossa Valley v Južni Avstraliji. Lepo, da so v 
obisk vključili tudi slovensko versko središče Svete 
Družine. Med sveto mašo so ubrano zapeli Marijino 
pesem ‚Lepa si, lepa si, roža Marija‘ ob spremljavi 
violine in po sveti maši še tri pesmi. Skupino je 
vodil gospod Peter Mandelj OAM JP, član Sveta 
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Po 
sveti maši smo jih povabili na kavo, pecivo in ker 
je bilo toplo, še na osvežujoči napitek, nato se še 
postavili za skupinsko fotografi ranje pri naši cerkvi 
(fotografi ja na zadnji strani ovitka) in nato so se 
gostje odpeljali v slovenski klub na kosilo. 
Hvaležni smo jim za obisk in lepo ubrano petje.

BLIŽAMO SE ADVENTU, času priprave na 
praznovanje Gospodovega rojstva. 
V adventnem času bo priložnost za sveto spoved. 
Jaslice bodo, kot vedno, krasile našo cerkev. V 

tednu pred božičem jih bomo postavili. Lansko leto 
se je pokazalo, da sveta maša na sveti večer ob 
9. uri bolj ustreza, kot pa opolnoči - posebno za 
starejše in otroke. Tako bo tudi letos sveta maša 
na SVETI VEČER, v soboto, 24. decembra 2011, 
ob 9. uri zvečer in ne ob polnoči. 
Na BOŽIČ, v nedeljo, 25. decembra, bo 
praznična sveta maša z ljudskim petjem ob 10. 
uri dopoldne.

OBISK PATRA PROVINCIALA: Za naše 
misijonsko praznovanje nas bo obiskal naš 
slovenski provincial p. STANE ZORE OFM. 
Prvo srečanje z njim bomo imeli v petek, 30. 
decembra 2011. Ob 10. uri dopoldne bo v naši 
cerkvi Svete Družine daroval sveto mašo in se 
srečal z občestvom. Pater provincial bo obiskal 
tudi tiste, ki zaradi bolezni ne morejo k slovenski 
sveti maši, prav tako bo obiskal dom za starejše, 
kjer sam redno mašujem.
PRAZNIK SVETE DRUŽINE letos pride na novo 
leto, ki je v nedeljo, 1. januarja 2012. Ob 10. uri 
bo praznična sveta maša z ljudskim petjem, 
po sveti maši pa v dvoranici druženje. Drugo 
leto bo že 30 let, odkar smo začeli in zgradili našo 
slovensko cerkev v čast Sveti Družini. Rojake po 
drugih krajih bo p. provincial obiskal v dogovoru s 
skupnostjo, če bo želela obisk. Pa v oznanilih več 
o obisku. Vsi rojaki ste lepo vabljeni k srečanjem.
                                                              p. Janez
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ZAHVALNA NEDELJA “nas vabi, da utrdimo 
hvaležnost do Stvarnika, in to vedno, povsod in 
za vse. On nas in stvarstvo nenehno vzdržuje in nam 
po naravi naklanja mnoge darove. Tej hvaležnosti 
dodajamo zahvalo za vse nadnaravne dobrine, ki 
nam omogočajo duhovno življenje v živem stiku 
z Bogom ter v njem z brati in sestrami. Bog bodi 
zahvaljen!” (dr. Marjan Turnšek, mariborski nadškof 
in metropolit)
Ob zahvalni nedelji se tudi patra Darko in Valerijan 
zahvaljujeva vsem rojakom v posameznih 
občestvih, sorodnikom, znancem in prijateljem, 
sodelavcem in prostovoljcem. Bog povrni za Vaše 
molitve, pomoč, za hrano, kuhinjo in postrežbo, 
za sodelovanje pri bogoslužju in, lahko rečemo, 
še za skrite kotičke in žrtve, za katere marsikdo 
ne ve ali še malo ne pomisli. Posebna zahvala 
članom pastoralnega sveta, pevcem, organistom, 
zborovodju, ministrantom, bralcem, pobiralcem 
nedeljskih nabirk, vsem, ki skrbite za postrežbo 
v dvorani in pripravite pecivo, rojakom v delovnih 
skupinah in v molitveni skupini, našim kuharicam in 
drugim, predstavnikom arhivske organizacije HASA 
NSW, predsednikom in odbornikom slovenskih 
organizacij in drugim našim dobrotnikom. Težko je 

našteti vse, zato naj velja za vse. Zahvalna nedelja 
naj nas zato znova poveže, da utrdimo medsebojne 
vezi, izboljšamo naše odnose in postajamo vedno 
znova živo skrivnostno Kristusovo telo – Cerkev v 
malem, občestvo v župniji, ki sega daleč naokrog 
in lahko tudi matični deželi in rojakom “drži ogledalo 
pokonci” – daje pričevanjski zgled.

MESEC OKTOBER je bil veliko toplejši kot prejšnja 
leta, dvakrat nas je zajel celo vročinski val. Zadnji 
ponedeljek v tem mesecu se je živo srebro povzpelo 
kar na 36 stopinj. V naši Božji hiši sv. Rafaela imamo 
klimatske naprave, ki pridejo več kot prav, pozimi pa 
cerkev lahko ogrejemo. Nekaterim je všeč, drugim 
spet ni, vendar je težko vsem ustreči, zato skušajmo 
potrpeti, kar je mogoče, ali se primerno namestimo, 
ker nas je veliko in je okusov toliko več.
Še večje naše veselje pa je, da smo se bolj 
potrudili pri molitvi rožnega venca, tako slovenski 
rojaki, kot tudi drugi ljudje, ki prihajajo k nam k 
bogoslužju. Četrtkova srečanja molitvene skupine 
so lepo ustaljena in sv. maša ob 10.30 dopoldne 
lepo obiskana in oblikovana. Sedaj molimo rožni 
venec tudi ob nedeljah pred sv. mašo ob 9.30 in 
si moramo prizadevati, da tako ostane. V našem 

Sydney
Tel.: (02) 9637 7147 in (02) 9682 5478
Mobile: 0409 074 760; 0419 236 783 
Fax: (02) 9682 7692
E-mail: darko@pacifi c.net.au                                                                                                                                               
               valerian@pacifi c.net.au

p. Darko Žnidaršič OFM
p. Valerijan Jenko OFM, OAM
ST. RAPHAEL SLOVENIAN MISSION
313 Merrylands Road, PO Box 280
MERRYLANDS NSW 2160



13 misli | november - december 2011

občestvu se je namreč pred nedeljskim bogoslužjem 
kar preveč razpaslo nepotrebno klepetanje pri 
cerkvenih vratih in še potem v cerkvi. Za bogoslužje 
pa se moramo skrbno zbrati, pripraviti, v molitvi, v 
tišini in miru, enako kot za vsake važne stvari, ki jih 
v življenju delamo ali naredimo. Mar ne? Ko bomo 
to uredili, bo tudi za druge stvari dovolj časa, pa za 
to, da povadimo kakšno ljudsko pesem. Časa za 
klepet je po sv. maši več kot dovolj, ko pridemo iz 
cerkve, v dvorani pa sploh. “Vse ob svojem času!” 
Pri Sv. Rafaelu naj bo to naše osrednje življenjsko 
geslo v novem cerkvenem letu, ki se začne kmalu.

V OKTOBRU nas je obiskal g. BLAŽ GREGORC, 
župnik in dekan na Vrhniki, doma je iz Radovljice. 
Župnik velike župnije je potreboval temeljit oddih in 
se je odpravil na našo prostrano celino, na kateri je 
pristal 10.10.2011 in ostal z nami do 7.11.2011. S p. 
Darkom se poznata iz študijskih let in sta sodelovala 
skupaj že doma, ko je bil p. Darko kaplan v župniji 
sv. Lenarta v Novem mestu, g. Blaž pa župnik v Št. 
Petru na Otočcu. Stari spomini so spet oživeli, novi 
izzivi in doživetja pa so se ponudili kar sami. 
Šla sva pogledat Sydney, en dan smo preživeli 
skupaj s častnim generalnim konzulom 
Alfredom Brežnikom in ženo Jeni in svakinjo 
Mari, ki je prišla iz Slovenije in ni daleč od 
vrhniške župnije spreobrnjenja sv. Pavla. Naš 
gost je obiskal svoje znance, Vrhničane, ki 
živijo v Sydneyu. Obiskali smo tudi Slovensko 
društvo Sydney in Klub Triglav Panthers.
Gospod Blaž je v nedeljo, 16.10., vodil 
nedeljsko bogoslužje in pridigal pri sv. Rafaelu. 
Po kosilu na Slovenskem društvu sva se 
odpeljala v Canberro, kjer smo obhajali skupno 
nedeljsko bogoslužje 
pri sv. Petru in Pavlu in 
zlato poroko JOŽETA in 
MARIJE HEBAR. Miza pri 
Hebarjevih doma je bila 
polna dobrot, druščina 
pa tudi vesela. Naslednji 
dan sva se oglasila na 
Slovensko-avstralskem 
društvu v Canberri, kjer 
naju je sprejel predsednik 
Franc Čulek, in si potem 
ogledala parlament in 
katedralo. Naslednji teden 
je vrhniški gospod preživel 
v Melbournu, kjer je 

vodil bogoslužje za rojake na misijonsko nedeljo, 
23.10.2011, in si ogledal nekatere znamenitosti 
Viktorije. Potem se je odpravil še v Alice Springs 
in se na praznik vseh svetih vrnil v Sydney. Hvala 
Jožetu Košoroku, ki je podaril gostu svoj čas in ga 
popeljal tudi na Blue Mountains, ter ostalim rojakom.

“Zame je bil ta mesec zelo bogat. Res sem videl 
mnogo lepega in zanimivega v mestu in na celini. Še 
bolj pa mi je bilo v obogatitev srečanje s Slovenci in 
njihovimi zgodbami. Res, hvala Bogu, da vas imajo 
in da je krščanska skupnost, ki jo patri vodite, da 
imajo tam drugi dom. Vsem pripovedujem, kako so 
mi bila ta srečanja z našimi rojaki v veliko duhovno 
obogatitev, izkušnjo in življenjsko spoznanje. Pater 
Darko, Tebi in p. Valerijanu, se lepo zahvaljujem 
in Vama želim obilo moči in korajže za Vajino 
poslanstvo. Obema pa tudi obilo zdravja.”

NA PRAZNIK VSEH SVETIH smo obhajali sv. 
maši ob 9.30 dopoldne in ob 7.00 zvečer, pred 
dopoldansko sv. mašo in po njej pa molili rožni 
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venec za naše pokojne. - Doma v Sloveniji je lepa 
navada, da se zberemo na ta praznik zvečer k 
molitvi vseh delov rožnega venca za pokojne, po 
naših cerkvah pa zvonijo zvonovi zanje. Pri nas v 
Avstraliji marsikdo težje pride zvečer k Božji službi, 
zato smo se zbrali k molitvi pred dopoldansko sv. 
mašo in po njej. K tej sv. maši se nas je zbralo lepo 
število, kakih 70, in zvečer 38.
Tudi na dan vernih duš, 2.11., smo naredili enako: 
ob 9.00 druga dva dela rožnega venca, ob 9.30 
dopoldne dve sv. maši ena za drugo in zvečer ob 
7.00 tretja sv. maša. Obisk je bil veliko boljši kot 
prejšnja leta, saj se nas je dopoldne k rožnemu 
vencu in sv. mašam zbralo 35, zvečer pa 22. (Lani 
nas je bilo na vernih duš dan pri sv. mašah zelo 
malo, zjutraj 6 in zvečer prav tako samo 6). Letos 
smo tako organizirali molitev za rajne prvič in Bog 
daj, da bi postala lepa navada za ta velik praznik. 
Potrudimo se! Kadar bo 1. ali 2.11. padel na četrtek, 
bomo samo začeli eno uro pozneje, kot imamo 
srečanje molitvene skupine in sv. mašo ob četrtkih.

V NEDELJO PO PRAZNIKU smo obhajali sv. 
mašo za naše najdražje, ki že počivajo na Božjih 
njivah, v kapeli Kristusovega vstajenja v Mavzoleju 
v Rookwoodu in potem molili na grobovih. Patroma 
Darku in Valerijanu je pomagal blagoslavljati 
grobove g. Blaž. Bilo je sončno in zelo vroče, saj 
se je živo srebro povzpelo kar na 38 stopinj Celzija.

NAPOVEDNI KOLEDAR
MERRYLANDS – SV. RAFAEL

ZAHVALNO KOSILO - Lani ob koncu novembra 
smo se na Slovenskem društvu zbrali k zahvalnemu 
kosilu, ki je tako rekoč zahvala in nagrada za 
naše pevce, sodelavce, člane delovnih skupin in 
prostovoljce. “Kaj pa letos?” bo kdo vprašal. Ne 
bojte se, nismo pozabili. Samo malo pozneje bo. 
Zbrali se bomo v soboto, 7. januarja 2012 opoldne 
na Slovenskem društvu Sydney. Takrat bomo tudi 
nazdravili p. Valerijanu za 86. rojstni dan, obenem 
pa bo z nami naš frančiškanski provincial p. STANE 
ZORE, ki bo obiskal Avstralijo od 8.12.2011 do 
18.1.2012.
MIKLAVŽ nas bo obiskal na prvo nedeljo v 
decembru, 4.12., po sv. maši. Svetnik nebeške 
dobrote, zavetnik in zagovornik mnogih, nas tudi 
letos vabi, da ne bi živeli samo sebi in zase, temveč 
velikodušno ponudili pomoč še komu.
SREČANJE BOLNIKOV IN UPOKOJENCEV bo 
na praznik Brezmadežne, 8.12., ki pride letos na 
četrtek. Ob 10.00 bo srečanje molitvene skupine, 

ob 10.30 sv. maša v naši cerkvi. Pri sv. maši bova 
patra podelila zakrament bolniškega maziljenja. Po 
sv. maši bo kosilo v naši dvorani. – Vabi Molitvena 
skupina Srca Jezusovega.
BOŽIČNO DEVETDNEVNICO bomo začeli v petek, 
16.12., pri večerni sv. maši in pri naslednjih sv. 
mašah do svetega večera. Vsak dan ste povabljeni 
k bogoslužju, k zakramentu sprave in da darujemo 
vsak dan te devetdnevnice v posebne namene za 
naše potrebe, potrebe in namene Cerkve in sveta. 
V soboto, 24.12., bo sv. maša ob 7.00 zjutraj, zvečer 
sv. maše ne bo.

BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO: Praznovanje 
bomo začeli na sveti večer, v soboto, 24.12. 
Cerkev bo odprta od 11.00 zvečer dalje. Ob 23.30 
bo božičnica, nato blagoslov jaslic in OPOLNOČI 
SLOVESNA SV. MAŠA POLNOČNICA v naši 
cerkvi, pri kateri poje naš mešani cerkveni pevski 
zbor. SV. MAŠE bodo še ob 7.00 zjutraj (italijanska), 
ob 8.00 zjutraj z ljudskim petjem in ob 9.30 dopoldne 
dvojezična - DRUŽINSKA – slovenska in angleška, 
pri kateri poje zbor Južne zvezde.

SV. ŠTEFAN in ŠTEFANOVANJE: V ponedeljek, 
26.12., na praznik sv. Štefana, bo sv. maša ob 9.30 
dopoldne, po sv. maši skupno kosilo in vsakoletno 
ŠTEFANOVANJE. Kakor lani, bomo tudi letos 
priredili naše ŠTEFANOVANJE že dopoldne. Po 
kosilu bo proslava dneva slovenske samostojnosti 
in enotnosti, zabava z glasbo in plesom in žrebanje 
dobitkov. Za glasbo in ples bo poskrbel duo 
ansambla The Masters.

Na SILVESTROVO, v soboto, 31.12., bo sv. maša 
ob 5.30 popoldne in zahvalna pesem za vse dobrote, 
ki smo jih deležni v letu Gospodovem 2011.
NA NOVO LETO, PRAZNIK BOŽJE MATERE 
MARIJE, bo sv. maša kot običajno ob 9.30 dopoldne. 
Večerne sv. maše ne bo. 

OD 5.1. DO 17.1.2012 NAS BO OBISKAL NAŠ 
PROVINCIAL p. STANE ZORE iz Ljubljane, ki 
bo že pred tem pomagal p. Cirilu v Melbournu v 
adventnem času, po božičnih praznikih bo obiskal 
občestvo pri Sv. Družini v Adelaidi, po novem letu 
pa še naša občestva v Sydneyu, Wollongongu,f 
Canberri in Marian Valley v QLD. Skupaj bomo 
praznovali 60-letnico delovanja slovenskih 
frančiškanskih patrov pod Južnim križem, dva 
dni, 9. in 10.1. pa se bomo zbrali vsi patri skupaj 
v Sydneyu na sestanku in duhovni obnovi. Pater 
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provincial bo maševal pri nas v nedeljo, 8.1., ko 
praznujemo praznik Gospodovega razglašenja, in 
naslednjo nedeljo, 15.1.
Nekaj dni potem, 25.1.2012, bodo naše MISLI 
izpolnile 60. leto, odkar izhajajo. Želimo, da 
dosežejo še kakšen naš dom in tudi Slovence, 
ki so semkaj prišli na novo ali pred nekaj leti.
(Ni še tako dolgo, ko mi je telefoniral starejši rojak 
in je spraševal za patra, ki ga ni več pri nas, ker se 
je pred leti vrnil v Slovenijo. Ko sem ga vprašal, ali 
dobiva Misli ali vsaj Rafaela, mi je rekel: “Ne eno ne 
drugo. Veste, stanujem bolj daleč!” – Vendar to še 
ne pomeni, da naj ne bi bil seznanjen, kaj se dogaja 
med nami, in da ne bi prejemal našega verskega 
tiska. Kako je kdo daleč, je spet vprašanje, na katero 
odgovori ali kako vidi vsak sam. Prav zato, ker se vsi 
ne videvamo enako, ker so nekateri rojaki razpršeni, 
oddaljeni, je verski tisk, ki ga tukaj izdajamo, in naša 
obveščenost med seboj tako odločilnega pomena, 
da ne sme biti vprašanja. Potrudimo se še!).

FIGTREE – WOLLONGONG 
CERKEV VSEH SVETIH

V novembru smo praznovali zelo lepo žegnanje 
in 100-letnico naše Božje hiše vseh svetih, 
o čemer podrobno poroča predsednik Kluba 
Planica Ivan Rudolf. Slovesno sv. mašo v nedeljo, 
13.11.2011 popoldne, je vodil naš škof msgr. Peter 
William Ingham iz Wollongonga, somaševali smo 
p. Darko, p. Valerijan in g. Edi. Škof Peter je na 
začetku blagoslovil novo sliko sv. Marije od Križa 
– Mary MacKillop za našo cerkev vseh svetih. 
Sliko – gobelin - je izvezel naš rojak Mihael Žveglič. 
Praznovanja se je udeležilo kakih 85 rojakov in 
prijateljev, 4 od teh so prišli iz Canberre. Cerkev je 
bila slovesno okrašena in vzdušje več kot doživeto. 
Bogu hvala in prav tako hvala vsem pridnim!
V decembru bosta sv. maši: v nedeljo, 11.12., ob 
5.00 popoldne in na sveti večer, v soboto, 24.12., 
bo zgodnja božična polnočnica ob 8.00 zvečer.
V januarju: Na novo leto, v nedeljo, 1.1.2012, bo sv. 
maša ob 5.00 popoldne. Na praznik Gospodovega 
razglašenja v nedeljo, 8.1., prav tako ob 5.00 
popoldne, ko bo z nami provincial p. Stane Zore, 
in v nedeljo, 22.1.2012.
CANBERRA – GARRAN – SV. PETER IN PAVEL
Sv. maša je vsako tretjo nedeljo v mesecu ob 6.00 
zvečer. V decembru je redna sv. maša v nedeljo, 
18.12., in potem na božič, 25.12.2011, prav tako ob 
6.00 zvečer.
V novem letu bo prva sveta maša v nedeljo, 
15.1.2012, ko bo z nami provincial p. Stane.

Po sv. maši bo skupna večerja na Slovensko-
avstralskem društvu za naše pevce in vse sodelavce 
v cerkvi in na tamkajšnjem Slovenskem društvu, za 
vse, ki ste pomagali pripraviti naš 37. slovenski-
mladinski koncert v Canberri. Prav tako vabljeni 
ostali rojaki, da preživimo lep večer ob dobri domači 
hrani, dobri kapljici, v dobri družbi in pobožičnem 
razpoloženju.
Druge sv. maše bodo: 19.2., 18.3., v aprilu na veliko 
noč, 8.4., v maju pa na binkoštno nedeljo, 27.5., 
ker bo 20.5. v Merrylandsu biserna maša patra 
Valerijana.

NEWCASTLE – HAMILTON
KATEDRALA SRCA JEZUSOVEGA

Božična sv. maša bo na praznik sv. Štefana, v 
ponedeljek, 26.12., ob 6.00 zvečer.
V letu 2012 bodo sv. maše: 29.1., 29.4., 29.7., 30.9. 
in 26.12., vedno ob 6.00 zvečer.

ZLATA OBALA IN PLANINKA, QLD
V prejšnjih Mislih nismo objavili datuma 
spomladanske Božje službe zaradi zdravstvenih 
težav p. Valerijana, p. Darko pa zaradi teh razlogov 
tudi ni mogel od doma. Datume smo določili 
naknadno in tako je p. Valerijan obiskal rojake in 
maševal v soboto, 19.11., in v nedeljo, 20.11., na 
praznik Kristusa Kralja. Molitve za rajne pa ste 
rojaki organizirali sami v nedeljo, 6.11., pri znamenju 
Marije Pomagaj na Planinki, za kar se Vam najlepše 
zahvaljujeva. 
OBISK p. PROVINCIALA: rojaki iz Queenslanda 
ste vabljeni v Marian Valley na fatimski dan, v petek, 
13. januarja 2012. Ob 11. uri bo sveta maša, po 
maši pa srečanje.
SLOVENSKA SV. MAŠA bo ponovno v februarju 
2012: Na Slovenskem klubu LIPA na Gold Coastu 
v soboto, 4. februarja 2012, ob 4. uri popoldne ter 
na PLANINKI v nedeljo, 5. februarja 2012, ob 10.30 
dopoldne.

PERTH, Zahodna Avstralija - WA
Zaradi zdravstvenih težav p. Valerijana ter odsotnosti 
in bolezni nekaterih naših rojakov moramo letos, 
žal, odpovedati obisk in sv. maši v Perthu. Obisk 
Pertha sva patra najprej načrtovala ob koncu julija 
in prve dni avgusta, vendar je takrat odpadel, ker je 
p. Darko moral nadomeščati p. Janeza v Adelaidi 
zaradi njegove bolezni vse do 12.9. Pater Janez je 
srečno okreval in prišel nazaj. Patra sva iskala nove 
datume in možnosti, vendar ni bilo mogoče. Hvala 
za razumevanje. V letu 2012 se bomo dogovorili in 
rojake Pertha in okolice pravočasno obvestili.
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NAŠI POKOJNI
JOŽE ŽIVKO je umrl že lani, 6.12.2010 v Shellharbourju, 
NSW. Luč sveta je zagledal v Lendavi 7.3.1933. Dne 
25.11.1960 sta se poročila s Katarino – Katico Varga. 
Poleg nje zapušča sina Jožeta, hčer Marijo, vnukinjo 
Katarino – Kathy, vnuka Jacka, sestro Veroniko, ki živi 
v Srbiji, ter nečake in nečakinje v Čakovcu. Jože je delal 
v železarni v Wollongongu. Kasneje je bil vodja podjetja 
v naftni industriji. Zadnja leta je bolehal. Sv. mašo so 
obhajali 10.12.2010 v Albion Parku, pokopan je na 
tamkajšnjem pokopališču.
JANEZ – JOHN HORVAT je umrl že lani, 9.12.2010, v 
Port Macquarie, NSW. Rojen je bil 15.5.1931 v Murski 
Soboti. Poročen je bil z ženo Patricio – Pat, ki je Avstralka, 
doma iz Barambaya. Družina si je ustvarila svoj dom v 
Port Macquarie, z J. Škrabanom sta bila skoraj soseda. 
Zadnja štiri leta je bolehal za Alzheimerjevo boleznijo 
in je živel v domu počitka. Bil je ugleden in spoštovan 
mož. Poleg žene Patricie zapušča svojih pet otrok. 
Pogrebni obred je bil 14.12.2010 v St. Francis' Chapel na 
Macquarie Cemetery.
ALOJZ ŠTURM je umrl v prometni nesreči 8.6.2011 v 
Wollongongu. Rojen je bil 9.6.1931 v Idriji. Zapušča ženo 
Marico, sinova Johna in Davida, tri vnukinje in enega 
vnuka, pravnukinjo in pravnuka, v Sloveniji pa sestri Doro 
in Marijo in njeni družini. Pogrebno sv. mašo so obhajali 
v župniji sv. Janeza Evangelista v Daptu, pokopan je na 
pokopališču Lakeside – Kanahooka. 
Hvala Jožetu Novaku za sporočilo.
Gospod RODERICK ANTHONY BRAY, župnik krajevne 
župnije sv. Marjete Marije Alakok v Merrylandsu, naš dober 
sosed in prijatelj, letošnji zlatomašnik, je nepričakovano 
umrl ponoči med 26. in 27.8.2011 v župnišču zaradi 
odpovedi srca. Zvečer prej je še izpostavil Najsvetejše 
za celonočno češčenje v župnijski cerkvi, drugo jutro pa 
so ga našli mrtvega. Fr. Roderick je bil rojen 4.4.1938 v 
Strathfi eldu, NSW, v duhovnika ga je posvetil kardinal 
Gilroy 15.7.1961 v St. Patrick's Seminary v Manlyju. Bil 
je nečak misijonskega škofa frančiškana msgr. Ignacija 
Doggetta (+2004). Po končanem študiju je deloval kot 
apostolski misijonar v škofi ji Aitape, Papua Nova Gvineja 
od leta 1962 do 1967 in od 1971 do 1973. Vmes je bil 
kaplan v župnijah Tempe in Blacktown (1968-1970), 
od leta 1974 do 1977 v Mt. Druittu, od 1977 do 1979 v 
Mt. Pritchardu in nato v Merrylandsu, kjer je naslednje 
leto, 1980, postal župnik. Patri smo bili vedno povezani 
z njim, rad nas je povabil za spovedovanje ali za sv. 
maše, kadar je potreboval in se tudi sam rad odzval za 
naše slovesnosti, če je mogel. Vsak mesec smo prihajali 
skupaj na »Cenaculum« - molitveno srečanje duhovnikov 
in na druga srečanja. Bil je skrben pastoralni delavec, 
dobrodušen in hvaležen. Letos 9.1. smo somaševali pri 
sv. Rafaelu ob 85. rojstnem dnevu p. Valerijana, voščili 
našemu zlatomašniku in ga povabili za žegnanje pri 
našem sv. Rafaelu v septembru, vendar ga je Bog prej 
poklical k sebi. Zlato mašo je obhajal v soboto, 23.7.2011, 
v župnijski cerkvi sv. Marjete Alakok, glavni mašnik in 
pridigar je bil naš škof dr. Anthony Fisher OP iz Parramatte. 

Na prvi petek, 2.9., pa je naš škof Anthony vodil sv. mašo 
in pogreb ob navzočnosti škofa msgr. Juliana Porteousa 
ter številnih duhovnikov in ljudstva. Gospod Roderick 
počiva na pokopališču Rookwood na duhovniškem delu, 
blizu starega slovenskega dela pokopališča. – Žal se p. 
Valerijan zaradi bolezni ni mogel udeležiti pogreba, p. 
Darko pa je še nadomeščal v Adelaidi, zato smo obhajali 
sv. mašo za pokojnega župnika v naši cerkvi sv. Rafaela 
na god Žalostne Matere Božje, 15.9. zvečer ob veliki 
udeležbi ljudstva, naslednji dan zvečer pa smo obhajali 
sv. mašo za + kardinala dr. Alojzija Ambrožiča, nečaka 
našega p. Bernarda Ambrožiča.
JANEZ GODINA je umrl v bolnišnici v Wollongongu 
4.10.2011. Rojen je bil 4.9.1929 v Dolnji Stari vasi v 
župniji Šentjernej. Družina je živela v veliki revščini, oče 
je zgodaj umrl in Janez je moral trdo delati za kruh in 
preživetje. Delal je razna težka dela s krampom in lopato, 
v železarni in v gradbeništvu. Za šolanje ni imel možnosti. 
Pomanjkanje zaposlitve in nizki dohodki so ga primorali, 
da je zapustil domovino. Leta 1953 je pobegnil v Avstrijo 
in od tam leta 1957 v Avstralijo, kjer je delal najprej v 
Snowyju, potem pa kot samostojni podjetnik gradbenik 
do upokojitve. Leta 1958 sta se poročila s Terezijo 
Kolenko. V zakonu so se jima rodili štirje sinovi. Okoli 
leta 1962 se je družina preselila v Albion Park in kasneje 
v Albion Park Rail. Oba z ženo sta se dejavno vključila 
v življenje slovenskega občestva v Figtreeju in Kluba 
Planica, pomagala v skupnosti, pri urejanju cerkve vseh 
svetih in dvorane, pri raznih delih in se redno udeleževala 
bogoslužja v naši cerkvi. Ko sta se upokojila, je prišel nov 
križ. Žena Terezija je težko zbolela in je zadnjih 12 let 
preživela v domu počitka. Umrla je 4.1.2008. Janez je do 
zadnjega skrbel zase, pridno delal in bil skrben gospodar, 
rad je vrtnaril. Rad se je vračal domov v Slovenijo, bil 
povezan s svojimi najdražjimi in s sosedi. Letos avgusta 
in septembra sta se s sinom Markom spet odpravila v 
domovino za šest tednov, obiskala sorodnike in znance 
in pomagala pri trgatvi sestri – teti Rezi in svaku Sandiju. 
Janez in Sandi sta nekoč skupaj delala v Avstraliji. Konec 
septembra sta se Janez in Mark vrnila v Avstralijo, dva dni 
potem pa je očeta zadela možganska kap, od katere si ni 
več opomogel. Janez zapušča sinove Janka, Tonija, Jožka 
in Marka, vnuke Nathana, Kristana, Elizo in Tazzarin, 
svakinji Gizelo Mlinarič in Anico Kolenko in njeni družini, 
ter sestro Rezo in družino v Sloveniji. Sv. mašo zanj smo 
obhajali v naši cerkvi vseh svetih v Figtreeju 11.10.2011. 
Skupaj z ženo Terezijo počivata na pokopališču Lakeside 
– Kanahooka. 
EMIL GORANEC je umrl v Garden Wiew Nursing Home 
v Merrylandsu v nedeljo, 23.10.2011 dopoldne. Rojen je 
bil v vasi Gorenje pri Kopru 7.5.1928. Po poklicu je bil 
gradbenik. Poročen je bil s Katarino, rojeno Kraus. Poleg 
žene zapušča hčer Bisero, poročeno Turković, vnuke Alija, 
Seida, Semro in pravnukinjo Temimo. Sv. mašo zanj smo 
obhajali pri sv. Rafaelu v Merrylandsu v četrtek, 27.10.2011, 
pokopan je na hrvaškem delu pokopališča Rookwood.                                                                                                                                        
                                              p. Darko in p. Valerijan
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V času, ko je bil p. Darko v Adelaidi, kjer je 
nadomeščal bolnega p. Janeza, je p. Valerijan 
organiziral romanje v Penrose Park. Zbralo 
se je dovolj ljudi za 19-sedežni avtobus, za 
šoferja pa je pater dobil mojega moža, Emila 
Grosmana iz Newcastla, ki zadnje čase 
večkrat pomaga pri raznih delih v Merrylandsu, 
predvsem pri pripravi dvorane ob raznih 
prireditvah in pri HASA, včasih pa tudi v baru 
ob rednem srečanju po maši v dvorani. 
Romanje v Penrose Park je bilo v četrtek, 13. 
oktobra 2011. Pater Darko se je dan prej vrnil iz 
Adelaide in se nam pridružil. Med romarji je bil 
tudi g. Blaž Gregorc, župnik in dekan na Vrhniki, 
ki se je v tistem času nahajal v Merrylandsu. Na 
žalost se p. Valerijan ni mogel udeležil romanja 
zaradi vse slabšega zdravja in prostora na 
avtobusu. Zjutraj je bilo nujno rano vstati, 
prevoziti 150 kilometrov med Newcastlom in 
Sydneyem, pobrati najeti avtobus in kreniti 
na pot v Penrose Park. Pot je bila zelo lepa in 
vsi smo občudovali zeleno avstralsko pokrajino, ki 
se je razprostirala na obeh straneh avtoceste. Ko 
je dovolj dežja, je tudi avstralska pokrajina vabljivo 
zelena. Molili smo rožni venec in litanije ter peli 
cerkvene pesmi v zahvalo Bogu in Devici Mariji.

V Penrose Parku, katerega vzdržujejo poljski 
pavlinisti, nas je pričakala kar velika množica ljudi, 
čudovito drevje s cvetovi zvončaste oblike ter 
prijetno in sveže okolje. Pri maši na prostem, kjer 
sta sodelovala tudi p. Darko in g. Blaž, se je zbralo 
okrog tisoč ljudi. Zbrali smo se ljudje iz skoraj vseh 
koncev sveta, različni po barvi, videzu in oblačilu, 
vendar vsi združeni v Marijini molitvi. Za naju z 
možem je bilo to prvo potovanje v Penrose Park, 
zato pa je bilo še toliko bolj zanimivo. Z zanimanjem 
sva si ogledala romarsko cerkev in okolico. Po 
kosilu smo krenili v procesiji na romarsko pot proti 
Marijini votlini, kjer smo med potjo in med molitvijo 
mimogrede opazovali kapelice raznih narodov. 
Tudi slovensko. Nekatere so velike, druge manjše, 
a za nas je bila najlepša slovenska. Po končanem 
obredu ob votlini smo se počasi in že kar precej 
utrujeni vračali proti avtobusu. Ustavili smo se pred 
našo slovensko kapelico in se v molitvi in s pesmijo 
priporočili Mariji. Pridružili so se nam tudi rojaki iz 
Canberre. Srečali smo se tudi z Maksom Krajnikom 

in njegovo ženo. Gospod Krajnik je oseba, kateri 
se moramo zahvaliti, da stoji slovenska kapelica v 
Penrose Parku, saj je pred nekaj leti poskrbel za 
vsa opravljena dela. Kapelica je res čudovita in 
Slovenci smo lahko ponosni, saj nas zastopa kot 
del majhnega naroda v svetovnem merilu.

Vračali smo se domov veseli in obogateni; molitev, 
pesem in dobra volja pa nas je spremljala vse do 
Merrylandsa. Po vrnitvi najetega avtobusa in vožnje 
do doma se je kar prilegel dober počitek.
Romanja se je udeležila tudi gospa Mari Lenarčič, 
sestra gospe Jeni Brežnik, ki se je nekaj tednov 
mudila na obisku v Avstraliji. Trenutno se pripravlja 
na povratek v domovino in ko bodo Misli izšle, 
bo že doma. Veseli nas, da smo se spoznali in 
prebili vsaj nekaj lepih uric v prijetnem vzdušju. 
Želimo ji varen povratek in še kdaj na svidenje. 
Rojakom in rojakinjam širom Avstralije, znancem 
in prijateljem, sodelavcem ter vsem, ki sodelujete 
v slovenski skupnosti tako pri Mislih, radiu, na 
ambasadi, v društvih, pri slovenskih cerkvah in še 
kje, želiva z možem in v imenu rojakov iz Newcastla 
blagoslovljene božične praznike ter zdravo in 
zadovoljno novo leto 2012. 
        Maria in Emil Grosman iz Newcastla NSW

Romanje v Penrose Park
Maria Grosman
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NASTOPI IN PRIREDITVE
Ples ob glasbi The Masters smo imeli v nedeljo, 18. 
septembra 2011 popoldan. Restavracija je odprta 
vsako nedeljo od 12. ure dalje. Imeli smo se lepo, 
saj nas je bilo veliko članov in prijateljev. Tudi v 
nedeljo, 16. oktobra 2011, smo imeli lep obisk. Za 
ples in zabavo je igral ansabel Thirolian Echoes. 

Martinovo in pokušina vin: Imeli smo 12 različnih 
vin - belo in rdeče. Tri najboljša vina so bila nagrajena 
z denarno nagrado. Prvo nagrado - $ 50 je dobil 
Jože Prinčič; drugo nagrado - $ 35 avstrijski prijatelj 
Helmut; tretjo – $ 25 je dobil Jože Markočič. Vsem 
članom, ki so sodelovali in prinesli svoja vina, se 
prav lepo zahvaljujemo, posebno čestitamo našim 
zmagovalcem. Imeli smo zelo veseli popoldan, 
saj nas je bilo zbranih nad 150 članov. Za ples in 
zabavo so nam igrali glasbeniki The Masters. Naša 
restavracija je delala zelo dobro, saj so servirali nad 
100 ljudi.
V nedeljo, 20.11.2011, smo imeli po rednem kosilu 
ples do 6. ure zvečer. Igrali so Thirolian Echoes. 
Generalni občni zbor smo imeli 13. novembra 2011 
ob 3. uri popoldan. Po sestanku smo imeli okrepčilo, 
kranjske klobase s kislim zeljem in žemljice.

Sv. Miklavža bomo pričakali v nedeljo, 4. decembra 
2011, ob 3. uri popoldan. Zbrali se bomo po kosilu in 
nato ob tretji uri popoldne bodo nagrajeni vsi otroci. 
Če želite obdarovati svoje otroke ali prijatelje, 
prinesite darila eno uro prej. To nedeljo bo igral 
ansambel Alpski odmevi. Pridite v čim večjem 
številu. Se bomo imeli lepo. 
V nedeljo, 18. decembra 2011, vabimo ob 12. uri 
vse člane in članice SDS na dobrodelno kosilo. 
Tudi nečlani dobrodošli, hrana tako kot navadno. 
Pridite, bo luštno. 

V soboto zvečer, 31. decembra 2011, bomo imeli 
silvestrsko večerjo ob 7. uri zvečer. Pridite ob 
pravem času. Hrana s tremi obroki za člane $ 50 
in nečlane $ 60. Potrebne so rezervacije. Kličite 
na telefon: 02 9756 1658. Pripravljamo tudi loterijo 
in presenečenje. Iz starega v novo leto nas bo 
spremljal Thirolian Echoes. Pridite v čim večjem 
številu, da se bomo skupaj poslovili od starega leta 
in stopili v zdravo in veselo novo leto 2012. Vas 
prisrčno vabi odbor in predsednik SDS. Nasvidenje!

Življenje pri Slovenskem društvu Sydney
Štefan Šernek - predsednik

Vesele božične in novoletne praznike Vam 
želi odbor SDS vsem članom in članicam 

ter vsem Slovencem. 
Prav tako verskim in kulturnim središčem, 

organizacijam in Veleposlaništvu RS v 
Canberri. Srečno, zdravo, blagoslovljeno 

novo leto 2012 in lepo pozdravljeni!
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IZ KRALJIČINE DEŽELE – Queensland
Mirko Cuderman

Z zanimanjem sem prebral poročilo o Domu matere Romane. Večkrat obiskujem rojake po različnih domovih za ostarele in 
sem priča različnih zgodb, ki jih ostareli doživljajo in mi je življenje v domovih poznano. Zato so me krivične obtožbe v me-
dijih o našem slovenskem domu razburile. Hvaležen sem patru Cirilu, da je s tem poročilom razčisti l zadevo in da so skupaj 
z zaupniki, vodstvom Doma in zvesti mi zaposlenimi vrnili dobro ime Domu matere Romane. 
Z Anico sva obiskala Jožeta Žagarja v Lightning Ridgeu (na fotografi ji spodaj z ženo Cilko), ki se tudi nahaja v tamkajšnjem 
Aged Care, saj sta Jože in Cilka večkrat obiskala tudi našo slovensko skupnost v Kraljičini deželi. Tamkaj se vedno najde dosti  
zanimivega. Cilka nama je predstavila tudi rojaka - rudarja opalov - Štefana Hribarja, ki je tam že dolgo vrsto let. Prese-
nečen sem bil nad uspehom Štefanovega sina Ashleya Hribarja, o katerem nam je razlagal njegov oče in nam tudi podaril 
njegov CD. Ashley Hribar je znani pianist, ki nastopa v svetovno znanih dvoranah in o njegovem delu lahko najdete več na 

internetni strani: www.ashleyhribar.com. Prijazna in gostoljubna Cilka nama je pred-
stavila Lightnig Ridge kot zanimivo multi kulturno središče v tem oddaljenem kraju, za 
kar sva ji zelo hvaležna. 
Ob vsakem obisku društva Planinke in ob pogovorih s prijatelji se rad spomnim pri-
jateljev, ki so s svojim delom za skupnost veliko pripomogli naši nad 56 let stari 
slovenski ustanovi. Pri tem mislim na društvo Planinka z društvenimi prostori, ki stoji-
jo na lastnem slovenskem zemljišču, kjer imamo tudi naše znamenje Marije Pomagaj. 
Veliko ljudi je sodelovalo na društvenem gradbišču in nakupu zemljišča leta 1977 in 
nato pri gradnji. Posebno v mesecu novembru mi pride v spomin veliko imen po-
kojnih. Marsikaterih bi se rad spomnil tudi v tem dopisu, toda to ni lahko, saj bi ver-
jetno nehote tega ali onega sotrudnika pozabil in zato si tega ne morem privoščiti , 
ker nočem delati  krivice. Naši arhivi so v tem pogledu zelo pomanjkljivi. Nikoli nismo 
imenovali posamezne rojake za to ali ono uspešno delo, ker že takrat, v času gradnje, 

smo imeli strah, da se ne bomo komu zamerili, če bi katero ime nehote 
pomotoma izpusti li. 
Zato se ob prazniku vseh sveti h radi vsako leto zberemo pri znamenju 
Marije Pomagaj in tam zmolimo za vse pokojne - za vse sotrudnike in za 
vse, katerih imena imamo vklesana na spomeniku. Ker nas letos slovenski 
duhovnik ni mogel obiskati , smo se sami zbrali pri znamenju Marije Poma-
gaj ter zmolili za vse žalostni del rožnega venca (fotografi ja spodaj).
Ob koncu bi rad dodal, da se je zdravje že skoraj 86 letnemu patru Valeri-
janu toliko popravilo, da mu je uspelo priti  med nas 19. in 20. novembra 
2011 na Gold Coast in v Brisbane, kjer je daroval sveto mašo v društvu 
Lipa in na društvu Planinka na praznik Kristusa Kralja. Pater Valerijan nam 
je govoril o nastanku praznika Kristusa Kralja, ki ga je ustanovil papež Pij XI. 
v kriti čnem času, kateri pa dandanes ni nič manj kriti čen kot takrat. 
V roke mi je prišla knjižica iz domovine: 20 let samostojnosti  Republi-
ke Slovenije, kjer naj bi bila podana prava zgodovina preteklih dogodkov. 
Žalostno sem bil razočaran, saj so pravi pobudniki in borci samostojne 
Slovenije komaj kje le delno omenjeni z malimi črkami in slikami v meri 
poštne znamke. Pokojni Jože Pučnik in dosti  drugih pomembnih oseb sploh 
ni omenjenih. Slovenci v Avstraliji, po svetu in v zamejstvu v tej knjigi tudi 
sploh nismo omenjeni. Tisti  rojaki, ki imajo dostop do interneta, lahko po-
gledajo pošteno video razlago, ki govori o tej krivici: 
htt p://www.casnik.si/index.php/2011/11/18/dr-rosvita-pesek-slovenija-
moja-domovina-video/. Ta video je res vreden ogleda.
SLOVENSKA SV. MAŠA bo ponovno pri nas v februarju 2012: Na Sloven-
skem klubu LIPA na Gold Coastu v soboto, 4. februarja 2012, ob 4. uri po-
poldne ter na PLANINKI v nedeljo, 5. februarja 2012, ob 10.30 dopoldne. 

IN ŠE POMEMBNO OBVESTILO: Obiskal nas bo p. Stane Zore s p. Darkom: 
v petek, na fati mski dan, 13. januarja 2012, bo ob 11. uri dopoldne sv. 
maša v Marian Valley, kjer je naša slovenska kapelica. Vabljeni!

Blagoslovljen adventni in božični čas ter srečno v letu 2012.

Albina Vah, 
Jana Čeh in Jože Gjerek.
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V nedeljo, 13. novembra 2011, smo praznovali 
sto let obstoja naše cerkve v Figtree. Slovenski 
klub Planica Wollongong je leta 1983 odkupil 
od anglikanske Cerkve celotno premoženje na 
Princess Highway v Figtree. Na tem koščku 
sedaj slovenske zemlje stoji cerkev, dvorana in 
velika stanovanjska hiša. Že v novembru leta 1983 
smo jo blagoslovili in posvetili v slovensko cerkev 
Vseh svetnikov - blagoslovil jo je takratni škof za 
Wollongong dr. William Murray.
Temeljni kamen je bil položen 11. maja 1911 in 
šest mesecev pozneje, 16. novembra, je bila že 
prva služba Božja (anglikanska) v tej cerkvi. 
S patrom Darkom smo se dogovorili že v začetku 
tega leta, da bomo to obletnico svečano proslavili 
tudi mi v Wollongongu, zato smo povabili našega 
škofa Petra Inghama, da je daroval sveto mašo, 
somaševali pa so p. Darko, p. Valerijan in g. Edi 
Sedevčič. Cerkev je bila ponovno polna. 
Pater Darko je najprej lepo pozdravil škofa in 
se mu zahvalil, da se je odzval našemu vabilu, 
zahvalil se je tudi vsem ostalim in lepo je bilo 
videti, da je bila cerkev ponovno polna. Škof Peter 
Ingham se je zahvalil za povabilo in dejal, da rad 
prihaja med nas. Med nami je bilo nekaj rojakov 
iz Canberre, Melbourna in Sydneya. Škof Peter 
Ingham je najprej blagoslovil goblen s podobo prve 
avstralske svetnice, svete Mary MacKillop. Goblen 
nam je naredil naš zvesti Slovenec Miha Žveglič iz 
Tallonga. Pravi, da mu je to hobi, pa se je odrekel 
plačila, kar pomeni, da nam je ta čudoviti goblen 
podaril, mi pa smo ga dali v okvir. Miha, stokrat Ti 
hvala in Bog Ti naj poplača.
Naši zvesti Barica in Ema sta lepo okrasili cerkev, 
kot se to spodobi za tako svečanost. Cerkveni 
pevski zbor pa je s petjem popestril službo Božjo, 
za kar smo mu zelo hvaležni. Naj še omenim, 
da že skoraj 30 let pojejo v tej naši cerkvi pod 
vodstvom Barice Brodnik.
Po svečani maši smo se vsi skupaj zbrali v dvorani, 
kuharice so naložile na mizo več vrst hrane, škof 
je blagoslovil vse te slovenske dobrine in vsakdo 
si je lahko naložil na krožnik po želji. Zahvaljujemo 
se Emi Mailow, Dayen in njeni hčerki Sashi, Francu 
in Lefti Tehovnik, da so poskrbeli, da nismo bili ne 
lačni ne žejni. Prav lepa hvala tudi našim ženam 
in dekletom za podarjeno pecivo, katero je bilo na 

Sto let cerkve Vseh svetih v Wollongongu - Figtree
Ivan Rudolf 

voljo vsakemu po želji. 
Ko smo se malo okrepčali, 
smo imeli kratek kulturni 
program. Predsednik 
je najprej pozdravil 
škofa, vse tri patre in 
predsednika Slovenskega 
društva iz Canberre, 
Franca Čuleka. Potem pa 
nam je Katlen Koprivec 
zapela dve pesmi. 
Prva pesem je bila v 
slovenščini, katero je 
namenila predsedniku 
za njegov 70. rojstni 
dan. Bilo je zelo 
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zanimivo, saj sta tudi škof Peter Ingham in 
g. Edi Sedevčič letos napolnila 70 let. Druga 
pesem je bila v angleščini - Allelujah. Potem 
je sledilo petje našega cerkvenega zbora, ki je 
zapel tri pesmi, na orglah jih je spremljal Andrew 
Žičkar. Nazadnje je ponovno zapela še dve 
pesmi Katlen, ki jo vsi dobro poznamo, saj je 
nastopila že dvakrat na mladinskem koncertu. 
Nato je predsednik povabil škofa, da je izročil 
Margaret Hatežič plaketo doživljenjskega 
članstva kluba Planica.  Prosili smo gospoda 
škofa, da bi prerezal svečano torto, vendar je 
prepustil to čast patru Valerijanu. Torto nam je 
spekla naša zvesta kuharica Ivanka Jaušovec, 
katero je prav tako podarila v ta namen. Ivanka, 
tudi Tebi prav iskrena hvala za Tvoj delež k temu 
praznovanju. Za konec pa še posebna zahvala 
patru Valerijanu in patru Cirilu Božiču, da sta 
nas pred 28 leti podprla pri nakupu našega 
Slovenskega centra v Figtree - Wollongong. Za 
zaključek pa še stokrat hvala Vam, pater Darko, 
za poslana vabila in trud, ki ste ga imel pri 
organizaciji.
Ivan Rudolf, predsednik Slovenskega kluba 
Planica, Wollongong NSW

DOPIS urednika Misli: Čestitke slovenskemu 
vernemu občestvu, ki se srečuje v cerkvi 
vseh svetih v Figtree. Ko sem bral to poročilo 
predsednika g. Ivana Rudolfa, je bilo, kot bi 
v živo doživljal vaš praznik stote obletnice 
cerkve vseh svetih, ki mi je seveda zelo pri 
srcu, saj smo pred 28 leti veliko sodelovali 
pri njeni prenovi in se veselili mnogih skupnih 
praznovanj. Ja, saj skoraj ni mogoče, da smo se 
v tem času postarali za skoraj 30 let! Čestitke 
Ivanu za njegovih 70 mladostnih let - ostani 
mladosten! - in seveda vsemu občestvu za 
stoletnico cerkve, ki sedaj že 28 let služi 
slovenskemu občestvu.                                                                                                                
                                                   p. Ciril
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Igralska skupina verskega in kulturnega središča 
Kew je letos pripravila veseloigro s petjem 'Kje je 
meja?'. Original sta napisala Josip Ogrinc in Marjan 
Belina, priredili pa sva jo z Ljubico, saj je bilo treba 
kar precej spremeniti in dodati, da je bilo primerno za 
tukajšnji oder. Vadili smo že od marca in končno nam 
je uspelo (zadržek je bil zaradi dopustov v Sloveniji), 
da smo imeli premiero v soboto, 29. oktobra 2011, v 
dvorani v Kew in ponovitev v nedeljo, 30. oktobra. 
Obakrat je bilo veliko gledalcev, ki so navdušeno spre-
jeli oba nastopa.

Nastopili so: Andrew Fistrič je odlično odigral in za-
pel vlogo Blaža Kraža, kateremu žilica zaradi koščka 
zemlje ni in ni dala miru. Pa zaljubljen je bil in kako 
težko se je odločal med ljubeznijo do dekleta in po-
nosom, ki mu je branil, da bi popustil. Ivan Horvat, 
kot premožni posestnik Matija Križ, in Anica Tegelj, 
kot njegova ne preveč pokorna žena Marjana, sta tudi 
izvrstno odigrala in zapela svoji vlogi. Pa je Marjanina 
beseda le večkrat obveljala kot Matijeva! Frances Ur-
bas-Johnson je izvrstno odigrala mlado dekle, Polo-
no, hčerko Marjane in Matije. Pa ji ni bilo vseeno, ko je 
tudi oče Matija bil trmast zaradi meje in je njo, Polono, 
obljubil celo Zverigi. Zverigo – notarja, izterjevalca, je 
zelo lepo odigral Vlado Godec. Njegova vloga je bila 
težka, saj mu ni bilo lahko, ko je imel v srcu kar dve 
dekleti: Polono in Nušo. Kakšna odločitev! Nušo, me-
stno damo, je izvrstno odigrala Ljubica Postružin in 
je celo Blaža poskusila ujeti v svojo mrežo. Pa kaj, ko 
Nuši tega niso dovolile dekleta z vasi! Marjeta - Anica 
Markič, zaljubljena, še sama, si je vtepla v glavo, da 
bo Blaž njen, ker bi znala dobro skrbeti zanj, saj je bila 
vajena vsega dela na kmetiji. Pa so ji pomagala še 
ostala dekleta: Urša – Lidija Bratina, ki je s čebulo na-
parfumirala Nušo; Roza - Meta Lenarčič, ki je pripelja-
la Marjeto in jo kot prava mešetarka dobro zagovarjala 
in ponujala Blažu; Meta – Irena McBean-Lončar – ki 
se ni Nuše prav nič bala in jo je kar pošteno porinila na 
kup slame; in Špela – Melissa Fistrič – ki je prepriče-
vala Blaža, naj vendar ravna pametno. Pa miroljubna 
so bila ta dekleta, saj so mirila Blaža in Matijo, ko sta 
se kar stepla zaradi meje. Darko Postružin je večkrat 
med scenami zaigral na diatonično harmoniko. Dobro 
je igral, ali ne?
Pri učenju petja je pomagala Katarina Vrisk, glas-
bo pa je pripravil Lenti Lenko OAM. Simon Grilj je 
skrbel za luči in ozvočenje, pa tudi spremljavo nam 
je urejeval in seveda zvočne zapise. Za lepe pričeske 
in prave šminke je poskrbela Helena Leber. Obleke 
so igralci oskrbeli sami, nekaj pa smo si sposodili od 

folklorne skupine Iskra in nam je to omogočila Renata 
Miklavec, ki ima na skrbi sobo z narodnimi nošami v 
Kew. Video in DVD sta preskrbela Elizabeth Godec 
in Alex Bratina, fotografi rala je Anita Fistrič, ki nam 
je svetovala tudi pri končnih slikah na odru. Na vajah 
smo imeli tudi mlado igralko Leaho Fistrič, ki nam je 
svetovala v zvezi z lučmi in posebnimi učinki.
Celotna igralska skupina se je trudila za postavitev ku-
lis in ostalih pripomočkov, da je bila vsaka slika čim 
bolj pravilna in avtentična. Smo imeli kar pravo orodje 
in voziček, pa seno in buče! Janko Tegelj nam je ve-
liko pomagal pri postavitvi kulis in nam preskrbel voz 
in panj.
Veseloigro sva režirali z Ljubico Postružin in seve-
da je bilo delo celotne igralske skupine, saj smo se 
dogovarjali, spreminjali in dopolnjevali skupno – torej 
‘team work’.
Hvala patru Cirilu, dr. Dragu Ocvirku in Mariji Anžič za 
cvetje na premieri in v nedeljo in za čestitke ter lepe 
besede. Hvala tudi društvu sv. Eme z Olgo Bogovič na 
čelu za pripravo prigrizka in pijače oba dneva in vam 
vsem, dragi gledalci, ki ste nas lepo nagradili s pozor-
nostjo in lepim aplavzom.

V nedeljo, 13. novembra, smo veseloigro ponovili 
pri Slovenskem društvu Ivan Cankar v Geelongu. 
Hvala predsednici Marti Mrhar za povabilo, Lidiji Čušin 
za organizacijo, celotnemu odboru in članom društva, 
posebno še Lojzki Kuhar in gospem v kuhinji za odlič-
no kosilo. Lepo ste nas sprejeli in nagradili z velikim 
aplavzom.

V soboto in nedeljo, 19. in 20. novembra, smo 
nastopili pri sv. Rafaelu v Merrylandsu in p. Darko 
ter p. Valerijan sta nas lepo sprejela. Pater Darko nas 
je na odru vse lepo pozdravil. Organizacijo našega 
gostovanja je prevzela Mihelca Šušteršič, kateri lepa 
hvala za vse delo in pozornost; za pomoč pa se 
zahvaljujemo tudi Marthi in Lojzetu Magajni, Jožetu 
Modrijančiču in Sonji Fišer ter gospema v kuhinji: 
Justi Ribič in Zori Johnson. V Sydneyu sta nas vozila 
z minibusom Marija in Milan Grosman, da nam je bilo 
lepo in udobno. Hvala Vam! Meta Lenarčič in mož Peter 
sta nam v Sydney z avtom odpeljala tudi precej kulis, 
da nam ni bilo treba prepričevati osebja na letališču, 
da ne nosimo ‘topov’. Hvala Vama, Meta in Peter!
Lepo smo se imeli v Sydneyu in vedno se bomo radi 
vrnili med prijazne poslušalce in gledalce.
No, in še za tiste, ki jih zanima, kaj bomo z dobičkom. 
Nekaj denarja je igralska skupina prejela od Urada RS, 
kar smo uporabili za kulise in druge pripomočke ter 

Veseloigra s petjem Kje je meja?
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tisk plakatov in programov. Da ne bi kdo 
mislil, da imamo veliko ‘profi ta’, povemo, 
da nas je veliko stala vožnja v Sydney, pa 
prenočišče, nekaj tudi hrana in avtobus. 
Radi pa bi nadgradili mikrofone, da se bo 
bolje slišalo v dvorani. In folklorni skupini 
smo darovali nekaj denarja za narodne 
noše. Torej: nič za naše žepe! 
Vsem, ki smo vas razveselili z našim 
nastopom, se želimo zahvaliti za zaupanje 
in pozornost, ki ste nam jo izkazali s svojo 
prisotnostjo in čestitkami. 
Naj povemo, da radi vsepovsod 
nastopamo, saj je oder nekaj, kar imamo 
vsi radi. 
Draga Gelt OAM in Ljubica Postružin

IGRALSKA SKUPINA verskega in kulturnega središča KEW je 
do sedaj že petkrat izredno uspešno predstavila veseloigro 
s petjem - KJE JE MEJA? Zahvala vsem prizadevnim igralkam, 
igralcem in sodelavcem, ki so ob vodstvu režiserk Drage Gelt OAM 
in Ljubice Postružin gledalcem pripravili lepo predstavo. Draga 
Gelt je imela poleg režije na skrbi tudi vlogo šepetalke. Vem, da 
so bili v Kew igralci zadovoljni z lepim obiskom v soboto in nedeljo; 
prav tako v Gelongu ter v nedeljo v Merrylandsu, gledalci pa vedno 
navdušeni. Za Misli je v Kew fotografi rala urednica Marija Anžič. 
Igro bodo igralci uprizorili še v nedeljo, 11. decembra 2011, na 
Slovenskem društvu Jadran v Diggers Rest po kosilu (približno 
ob 2. uri popoldne). Igralci bodo veseli Vašega obiska, pa še 
koga povabite. Zagotavljamo Vam, da boste navdušeni nad igro 
in sporočilom, kot so to povedali gledalci v Kew, Geelongu in v 
Merrylandsu. Fotografi je so na straneh 24, 25, 48.             p. Ciril

The Comedy of Vanity – Elias Canetti
Leah Fistric

IT WAS WITH GREAT EXCITEMENT, 
and nervousness, that my long 
awaited return to the stage became 
a reality in my second year university 
performance in September this year. 
We were given the script in July from 
our teacher, and extremely talented 
Director, Louise Morris, and were 
instantly overwhelmed by not only the 
length (the original script lasting four 
hours), but the huge task ahead of 
us – to put together a show in twelve 
weeks that fulfi ls the writers intention, 
while building strong characters to 
impact within the story, as well as 
each taking on production tasks for 
the show. 
The Comedy of Vanity written by Elias Canetti, 
explores the themes of crowd behaviour and 
extremism. Set in a nameless European city, the 
‘comedy’ begins with the mass hysteria surrounding 
a new fascistic law that bans all bi-products of vanity 
including mirrors, photographs, pictures and fi lms. 
Through a lack of self-refl ection and consequently 
desperation, society must fi nd a defi nition of their 
own self through other means such as looking 
into the eyes of others, puddles of rain water and 
through song. My character, Madame Fant, is a 
doting mother of Francois, but a strong woman of 
society who uses the downfall to her advantage by 
opening a ‘hall of mirrors’ for people to enter and 
view themselves. In time, a new leader uprises to 

fi ll the void and a new vision... a new 
hope... a new repetition.

We used Jacques Le Coq 
performance style of Bouffon to 
develop and represent the characters 
within the play. This style incorporates 
clowning, grotesque and mockery 
within the performance. The idea 
of imitation within the performance 
is for audiences to see themselves 
and their actions in a ‘mirror’ of life. 
Bouffon clowns are very intelligent 
and clever in their performances 
which can be confronting and 
sometimes diffi cult to watch as 
they feed on human behaviour and 

present it in an intimidating and embarrassing way. 
As this play examined deep and powerful themes 
of ‘mob’ mentalities and mass hysteria, the Bouffon 
allowed a lighter representation of a heavy theme 
and allowed the audience to laugh at what is being 
refl ected.

This performance was an amazing and fulfi lling 
experience through both the rehearsal and 
development of my own character, as well as working 
with a talented group of students and a Director 
with dynamic visions, all of through which I gained 
creative and performance skills that are invaluable 
for my future endeavours of drama teaching.

Čestitke mladi umetnici Leah Fistrič!
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PO Box 197,  KEW  VIC 3101
Tel.: (03) 9853 7787; Fax: (03) 9853 6176
Mobile: 0412 555 840; 0437 096 304
E-mail: cirilb@bigpond.com
DOM POČITKA - MOTHER ROMANA HOME

p. Ciril A. Božič, OFM, OAM
Marija Anžič
Sts. CYRIL & METHODIUS 
SLOVENIAN MISSION
Baraga House, 19 A’Beckett Street

PRED NAMI je zopet KAIROS, to je milostni čas, 
ki ga nam naklanja naš nebeški Oče. Pa saj je 
v vsej tej naši kronologiji – KRONOS je čas, ki ga 
merimo z urami, tedni, meseci, leti, stoletji in tisočletji 
in se z njim ukvarjajo arhivarji in zgodovinarji - v 
veliki meri tudi kairos, polni čas, praznični in 
pobožanstveni čas. S praznikom Kristusa Kralja 
smo sklenili cerkveno leto (20. novembra 2011), v 
katerem smo ob njegovem sklepu doživljali veliko 
srečanj milosti za nas žive in tudi za pokojne, 
ko smo se zbirali k molitvam na Božjih njivah v 
Springvale, v Kew, na Keilorju, v Wodongi ali pri 
naših društvih v Geelongu in na Elthamu. Kairos 
je bilo tudi slavljenje letošnjih zakonskih jubilantov 
16. oktobra, in potem na misijonsko nedeljo, ko 
smo obhajali 43. obletnico blagoslovitve naše 
cerkve (blagoslovljena 20. oktobra 1968). Kairos je 
30-letnica društva St. Albans in 40-letnica društva 
Jadran. Kairos so kulturni nastopi naših igralcev, 
plesalcev, pevcev, otrok in učiteljic, akolita in 
ministrantov, bralcev pri svetih mašah, molivcev 
pri molitveni uri, zaupnikov Doma matere Romane, 
delo zaposlenih in prostovoljcev v skrbi za starejše, 
pa tudi seveda čistilcev cerkve, vrtnarjev, koscev, 
skrbnikov kapelice v Ta Pinu, umetnic kuharskih 
veščin. Višek našega kairosa pa mora seveda 
biti naša nedeljska sveta maša, ki je Kristusova 

in naša daritev, na katero se pripravljamo, pri 
kateri sodelujemo, v moči katere duhovno 
živimo. 
V torek, 22. novembra, so na god sv. Cecilije 
praznovali naši cerkveni pevci. Vsak teden, 
enajst mesecev na leto, pridejo k vajam vsako sredo 
in potem vsako nedeljo in vse praznike s petjem 
lepšajo bogoslužje. Imeti je potrebno veliko ljubezni 
do petja in do Boga, da vse to zmoreš. Vsem našim 
pevcem, ki vsako nedeljo s pesmijo olepšajo naše 
bogoslužje v Kew in vsak mesec pevci v Geelongu, 
se zahvaljujemo za velike žrtve. Hvala pevovodinji 
Metki, organistinjama – obema Katarinama in 
organistu Lentiju ter vsem pevkam in pevcem v Kew 
ter pevovodinji in organistinji Stanki ter pevcem v 
Geelongu. Novi pevci so vedno dobrodošli! 
Letos obhajajo 25-letnico petja pevci moškega 
zbora PLANIKA, ki vadi na Jadranu pod vodstvom 
Rolanda Carmodyja. Zboru predseduje Peter 
Mandelj OAM JP. V teh letih so nastopali po vsej 
Avstraliji (zadnjič, 13. novembra 2011, v Adelaidi), 
pa tudi v Sloveniji. Radi zapojejo ob različnih 
priložnostih tudi v Kew. Tako bodo letos sodelovali 
pri božični maši na sveti večer, 24. decembra, ob 9. 
uri. Vse pogosteje pa zapojo pri pogrebnih mašah in 
na pogrebih rojakov, prijateljev, znancev, kjer prav 
milo zadoni slovenska pesem v zadnji pozdrav.

WODONGA: Dvakrat v letu so 
povabljeni k slovenski službi 
Božji in k srečanju rojaki mest 
Albury - Wodonga in sicer na 
belo nedeljo - prvo nedeljo po 
veliki noči - ter četrto nedeljo 
v novembru. Letos je bila to 
1. adventna nedelja. Ob 6. uri 
zvečer smo na pokopališču v 
Wodongi molili rožni venec za 
pokojne, ob 7. uri zvečer pa 
obhajali sv. mašo v obnovljeni 
stari cerkvi sv. Avguština. 
Ponovno bo sveta maša v 
Wodongi na belo nedeljo, 15. 
aprila 2012, ob 6. uri zvečer.  
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DAROVE MISIJONSKE NEDELJE smo letos 
namenili frančiškanskima misijonarjema - patru 
Hugu Delčnjaku in patru Milanu Kaduncu, ki delujeta 
v Francoski Gvajani. V ta namen so darovali tudi v 
Merrylandsu in v Adelaidi, poleg darov za Salomone. 
Podatki so v rubriki Vaši darovi. 
Tudi pri nas v Kew smo imeli v gosteh g. BLAŽA 
GREGORCA, župnika in dekana na Vrhniki in gospo 
MARI LENARŠIČ, ki je bila na obisku pri svoji sestri 
Jeni Brežnik – ženi častnega generalnega konzula g. 
Alfreda Brežnika v Sydneyu. Marija jima je pripravila 
lep čas pri nas, sta povedala. Prof. dr. DRAGO 
OCVIRK se je na poti s Salomonovih otokov nazaj 
v Slovenijo ustavil pri nas. Zadnjo nedeljo v oktobru 
je vodil somaševanje v Kew, kjer nam je povedal 
zopet veliko zanimivega o svojem delu v bogoslovju 
v Honiari, glavnem mestu Salomonovih otokov, kjer 
je tri mesece poučeval v bogoslovju. Iz Melbourna 
smo v letošnjem letu poslali v Honiaro za devet tisoč 
avstralskih dolarjev knjig za bogoslovno knjižnico. 
Tako bodo fantje lahko študirali. Vsi naši misijonarji 
se s hvaležnostjo spominjajo vseh misijonskih 
dobrotnikov, ki s svojimi žrtvami, molitvami in darovi 
podpirate njihovo delo.
TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA za odrasle, ki 
ga vodi gospa Draga Gelt OAM, je sklenil učno leto 
zadnjo nedeljo v novembru in bo spet pričel z delom 
tretjo nedeljo v februarju 2012. Letos je bilo deset 
študentov in kar šest jih je obiskalo Slovenijo. Za 
učenje slovenščine se vedno znova kdo zanima. 
Je pa res tako, da mnogi mislijo, da se bodo kar 
na hitro nekaj naučili, predno gredo na dopust čez 
morje. Seveda ponuja dodatne možnosti učenje 
tudi preko interneta in Draga s svojimi študenti 
uporablja tudi ta moderna sredstva komunikacije. 
Hvala Dragi za to pomembno in tudi naporno delo. 
Učiti se slovensko in učiti slovenščino – oboje je kar 
precejšen napor.
SLOMŠKOVA ŠOLA je na Miklavževo nedeljo, 
4. decembra 2011, sklenila letošnje šolsko leto. V 
razredu sta imeli učiteljici Veronica Smrdel Roberts 
in Julie Kure Bogovič 21 otrok – od julija naprej 20, 
ker se je eden vrnil v Slovenijo. Letošnje šolsko 
leto je bilo kar pestro. Otroci so pridno sodelovali 
v šoli in v cerkvi, kjer jim je nekajkrat Rachel Lenko 
pripravila posebno bogoslužje za prvi del maše. 
Po pozdravu so odšli iz cerkve v razred in se vrnili 
za izpoved vere ter sodelovali pri prošnjah za vse 
potrebe in darovanjski procesiji. V juliju je bilo devet 
otrok Slomškove šole iz šestih družin teden dni na 
taboru v Sloveniji in nato še na počitnicah, o čemer 
smo pisali in objavili fotoreportažo v prejšnjih Mislih. 

Veliko hvaležnost smo dolžni ravnateljici Slomškove 
šole v Kew magistri Veronici Smrdel Roberts, 
učiteljici magistri Julie Kure Bogovič ter mamam 
in očetom otrok. Otroci se radi učijo, še najrajši 
pesmice in plese, ki jih pripravijo za nastop. Kakor 
je že nekajkrat povedala Veronica, je priprava 
za nastop otrok na odru največja motivacija za 
njihovo učenje slovenskega jezika. Seveda tudi 
starši radi vidijo svojega otroka na odru, kaj šele 
stari starši svojega vnuka ali vnukinjo! O tem smo 
se že nekajkrat pogovarjali tudi na pastoralnem 
svetu, kjer se je oblikoval predlog, da za Miklavža, 
materinski in očetovski dan oblikuje program v 
dvorani Slomškova šola, saj je na te dneve na odru 
res najlepše videti vesele otroke, ki se veselijo 
dobrot Miklavža ali kaj povedo, zapojo ali zaplešejo 
za svoje mamice, mame, none, stare mame; 
očije, atije, dedke, nonote, stare očete. To seveda 
ni nikoli pomenilo, da v programu sedaj ne bodo 
sodelovali kdaj tudi drugi nastopajoči, ne le otroci 
(saj za Miklavža rabimo velikega moža in njemu je 
potrebna tudi pomoč starejših!). Sodelovali bodo 
lahko seveda člani igralske skupine ali pevskega 
zbora ali folklorne skupine ali drugi posamezniki. 
Slomškova šola z učenci, učiteljicami in starši ima 
na skrbi pripravo teh treh programov, k sodelovanju 
pa seveda povabi še druge, je bilo rečeno in 
poudarjeno, pa včasih zgleda kot da premalo 
glasno in jasno. Saj se je že dogajalo, da smo imeli 
v šoli zelo malo otrok in niso mogli sami napraviti 
programa. Šola nam je pred leti skoraj opešala. 
Za mladinske koncerte pred leti nismo imeli mladih 
nastopajočih in takrat smo preimenovali mladinske 
koncerte v slovenske koncerte in starejši ste takrat 
reševali tradicijo mladinskih koncertov. Sedaj, ko 
imamo, hvala Bogu, v šoli lepo skupino učencev, pa 
jim le dajmo to veselje, ki ga tako radi delijo s svojimi 
starši, starimi starši, vrstniki in celotnim občestvom, 
ki se zbira in raste pri svetem Cirilu in Metodu. Da 
je res tako, potrjujejo tudi programi, ki so jih otroci 
pripravili letos za materinski in očetovski dan in 
tudi za Miklavža. Tudi to je kultura, kultura naših 
mladih glavic in src in kultura tudi nas odraslih, da 
jih znamo navdušiti, podpreti in opogumiti. V živem 
spominu imam še letošnjo zadnjo avgustovsko 
nedeljo, ko so nam učenci Slomškove šole, seveda 
skupaj s svojimi učiteljicami in ob pomoči mamic, 
pripravili program za očetovski dan. In kakšna sveta 
zbranost je bila v dvorani! Kdor je bil tisto nedeljo 
tam, potem ve in je bil vesel, da je na odru gledal 
in poslušal ustvarjalni mladi rod tretje in četrte 
slovenske generacije v Avstraliji, ki zna poleg vsega 
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uporabljati tudi moderno tehniko. Prav tako je bilo 
tudi za materinski dan. Da človek prav diha, je treba 
kulturo in sprejemati in dajati.

O NAŠEM PRAZNOVANJU 60. obletnice skupaj 
s patrom provincialom sem veliko že napisal za 
njegovim uvodnikom v teh Mislih. Tu naj mu bo 
izrečena zahvala, da je prišel med nas v pomoč, 
bratski obisk in uradno vizitacijo, ko mora tudi z 
očesom, ušesom in srcem višjega predstojnika 
premeriti naš utrip življenja, dela in molitve. 
Pridružujem se tudi njegovi zahvali vsem vam, 
dragi naši dobrotniki, ki s svojim delom, darovi 
in molitvijo oživljate ta naš skupni slovenski 
misijon pod okriljem svetih bratov Cirila in 
Metoda. Tej iskreni hvaležnosti se pridružuje tudi 
naša laiška misijonarka, pastoralna asistentka in 
urednica Misli, Marija Anžič, ki je z nami že tudi 
deset let, pred tem pa pet let v Zambiji in še pred tem 
dve leti misijonskega študija in priprav v Sloveniji 
in v Angliji. Mislim, in tako slišim tudi od mnogih 
rojakov, da smo lahko veseli, da jo imamo. Tudi ona 
je v služenju slovenski skupnosti vseh sedem dni v 
tednu z delavnikom, ki se ne konča po osmih urah. 
Plačo pa dobi po najnižji stopnji, ki jo za pastoralnega 
asistenta/asistentko določa nadškofi ja Melbourne in 
je javno dostopna na internetnih straneh nadškofi je 
Melbourne. Je pa res, da ima streho nad glavo, zato 
pa mora skrbeti še tudi za Baragov hostel, ki ima 14 
stanovalcev in Baragov dom.
V duhu in tudi osebno v mnogih srečanjih ob 
različnih priložnostih smo seveda vedno močno 
povezani z vami vsemi, pa tudi z vsemi našimi živimi 
in pokojnimi patri in sestrami, ki so delovali med 
nami. Seveda je najmočnejši pečat pustil pokojni 
pater Bazilij A. Valentine OFM MBE, ki je v času 

olimpijskih iger leta 1956 prispel v Melbourne, tukaj 
v Kew dobil zatočišče pri avstralskih frančiškanih in 
potem od melbournskega nadškofa dobil v upravo 
hišo Padua Hall, ki je postala Baragov dom njemu 
in tolikerim slovenskim in drugim fantom. Pater 
Bazilij je domoval v Kew 41 let in v tem času imel 
veliko najbližjih sodelavcev v bratih in sestrah 
redovnicah, ki sem jih imenoval v prejšnjih Mislih 
(Misli, september-oktober 2011, štev. 5, stran 45). 
Glavni urednik in upravnik Misli je bil p. Bazilij od 
marca 1972 do svoje smrti 26. julija 1997. Vsi se 
gotovo strinjamo, da je opravil velikansko delo na 
mnogih področjih za svoje rojake in pater provincial 
nam bo še v letošnjem decembru povedal, kako 
peljemo njegovo dediščino naprej.

OBNOVITVENA DELA: V zadnjih dveh mesecih 
so naši pleskarji na novo prepleskali zunanjščino 
cerkve, stopnišče, zunanjščino Baragovega 
doma, dimnike, kape stebrov ograje, notranje 
hodnike, knjižnico, pevsko sobo, pisarno; preuredili 
smo razred Slomškove šole, popravila so bila v 
kopalnicah hostela; vse sobe hostela in Baragovega 
doma – razen ene, so bile v zadnjih letih obnovljene:  
novo pohištvo, pod, izboljšave električne napeljave, 
napeljava TV anten. Da je Baragov dom tako lepo 
urejen, čist in vzdrževan, da je vrt okrog hiše kot 
botanični vrt, je seveda zasluga mnogih, mnogih 
pridnih rok. Ni enostavno in ne poceni vzdrževati 
tako velike stare hiše, to ve vsakdo, ki skrbi za 
svojo streho nad glavo. Tu je cerkev z dvorano, 
poleg cerkve Dom matere Romane, Baragov dom, 
v Ta Pinu kapelica. Cerkev in dvorana imata sedaj 
klimatske naprave za hlajenje ali ogrevanje. Hvala 
Bogu, za enkrat še zmoremo, ne več z lahkoto, 
saj se nam vsem že poleg vsega poznajo tudi 
leta. In večkrat slišim vprašanje: Kako dolgo bomo 
še zmogli? In vprašanje preide že kar v odgovor: 
Bomo, dokler bomo lahko! Hvala, hvala, pridne 
roke, dobra, plemenita srca! Koliko dela je, recimo 
s pripravo družinskega kosila vsako tretjo nedeljo 
v mesecu, ko gospodinje pripravijo od 170 do 200 
kosil: v petek nakupovanje, v soboto priprava in 
peka peciva, v nedeljo kuhanje, serviranje in nato 
pomivanje gore posod ter potem še en dan v tednu, 
da se razstavi in očisti štedilnik, kuhinja in dvorana. 

KRSTI
OLIVIA GRACE DOYLE, rojena 31.05.2010, East 
Melbourne VIC. Mati Wendy Jane Doyle r. Lenarčič, 
oče Cameron Mark Doyle. Botra sta Michelle Margaret 
Rossitto in James Lawrence Doyle. Sv. Ciril in Metod, 
Kew, 19.06.2011.

Mojstri barv: Franjo Kravos, Stane Ogulin, 
Štefan Cek, Peter Lenarčič, Tone Urbas.
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MILLA ROSE JELENIČ, rojena 15.01.2011, Parkville 
VIC. Mati Clare Louise Jelenič r. Kelly, oče Oliver Rueben 
Jelenič. Botra sta Samantha in Damian Pišotek. Sv. Ciril 
in Metod, Kew, 15.10.2011.
ROMAN MIRKO IGLIČ, rojen 22.12.2010, Bundoora 
VIC. Mati Yusika Iglič r. Indriya, oče Leopold Iglič. Botra 
sta Lidija in Sebastian Pepi. Sv. Ciril in Metod, Kew, 
30.10.2011.
DIJANA LOVAS, rojena 15.02.2011, Bacchus Marsh 
VIC. Mati Maria Lovas r. Deman, oče Karlo Lovas. Botra 
sta Natasha in Danny Gnjidič. Sv. Ciril in Metod, Kew, 
19.11.2011.
CAMPBELL BOJAN JAKŠA, rojen 17.01.2011, Heidelberg 
VIC. Mati Yvette Renae Jakša r. Callaghan, oče David 
Jason Jakša. Botra sta Joe Boyan Jakša in Simone 
Maree Hewitt. Sv. Ciril in Metod, Kew, 20.11.2011. 
ZARA JADE PFISTER, rojena 24.07.2011, East 
Melbourne VIC. Mati Stacey Elise Pfi ster r. Flack, oče 
Mark Paul Pfi ster. Botri so Kylie Melissa Flack ter David 
in Jessica Pfi ster. Sv. Ciril in Metod, Kew, 27.11.2011.
Čestitamo družinam, botrom in starim staršem!
POROKE: JESSICA MARY ALBRECHT in JAMIE IAN 
BRENNAN sta se poročila med poročno mašo 29.10.2011 
v cerkvi St. Patrick‘s v Lilydale.
KAREN KAY ČERNJAK in PARKE GLENN O‘DWYER sta 
se poročila 12.11.2011 v Montsalvatu. 
MARLENE ALENKA PADDLE in TIMOTHY JAMES 
ROBERTS sta se poročila 19.11.2011 v St. John‘s v 
Heidelbergu. Čestitamo novoporočencem!

ODŠLI SO OD NAS
MARIJA TINTA roj. PODBRŠČEK je umrla že lani, 
23.11.2010, v Wodongi. Rojena je bila 28.08.1913 v vasi 
Deskle pri Gorici. Leta 1936 se je poročila s Kristijanom 
Tinta iz Kanala ob Soči. V Avstralijo je prišla vsa družina 
10.09.1952 najprej v Melbourne, nato v Bonegillo ter od 
tam v Wodongo, kjer so si zgradili dom. Mož Kristijan je 
umrl 08.11.1979. Marija je bila zadnjih enajst let v domu 
starejših. Pokopana je bila 30.11.2010 na pokopališču v 
Wodongi. Za njo žalujeta hčerka Silva Zenta in sin Štefan 
Tinta z družinama.
»Sporočamo žalostno vest, da je 14. oktobra 2011 umrla 
v Wodongi naša mamica ANA KALČIČ roj. MALJEVAC. 
Rojena je bila 23.07.1908 v Kuteževem. Naš duhovnik 
jo je obiskal zvečer pred smrtjo in ji podelil zakrament 
sv. maziljenja. Pogrebno sv. mašo sta darovala dva 
duhovnika. Pokopana je na pokopališču v Wodongi. Radi 
bi se zahvalili vsem, ki so jo spremili na zadnji poti, za 
vse cvetje in izraze sožalja, ki ste ga nam izrazili ustno ali 
pisno. Hvala za vso pomoč, za vsak stisk roke; hvala za 
pecivo po pogrebu. Naj Vam Bog obilno povrne.« 
Anica Kalc in vsa naša družina. 
Sožalje Anici in vsej družini pokojne mame Ane, ki 
je dočakala 103 leta. To je bila gotovo najstarejša 
Slovenka v Avstraliji. 
FRANC (FRANK) BRNE je mirno izdihnil zadnji dih 
življenja za ta svet 17.10.2011 v bolnišnici Footscray 

Hospital v Footscrayu dobrih pet minut po prejemu sv. 
maziljenja. Rojen je bil 01.04.1929 v vasi Zabiče. V 
Avstralijo je prispel leta 1955. Leta 1959 se je poročil s 
Karmelo roj. Fabič v cerkvi Sacred Heart v Newportu. 
Rožni venec zanj smo molili pred pogrebno mašo v cerkvi 
St. Leo the Great v Altoni North 21.10. Somaševala sta 
domači župnik Fr. Paul Tru in p. Ciril. Pokopan je na 
pokopališču Altona Memorial Park. Sožalje ženi Karmeli, 
sinovom Johnyju, Anthonyju in Franku z družinami, 
sestram Albini v Melbournu, Gabrijeli v Adelaidi in Rozi 
v Trstu ter bratom Ivanu v Franciji, Lojzetu v Zabičah, 
Jožetu v Ilirski Bistrici ter vsem njihovim družinam.
CVETKO GOSAR je umrl 16.10.2011 zvečer v domu 
Gregory Lodge v Newmarketu, Flemington VIC. Rojen 
je bil 05.05.1935 v Cerknem nad Idrijo. V Avstralijo je 
prišel nekje leta 1959. Pater Bazilij ga je 19. avgusta 
1978 poročil z Ivanko Eržen z Gorenjih Novakov pri 
Cerknem. Cvetko je delal v mesni industriji do leta 1984, 
ko je doživel možgansko kap. Zadnja štiri leta življenja 
je preživel v bolnišnici in v domu v Newmarketu. V 
zadnjem mesecu življenja je dvakrat prejel zakrament sv. 
maziljenja. Pogrebno mašo smo darovali v naši cerkvi v 
Kew 25.10.2011. Slovo pred kremacijo pa je bilo v kapeli 
Crick Chapel krematorija v Fawknerju. Sožalje ženi Ivanki 
in hčerkama Susanni in Margaret z družinama. 
ANTON (TONE) VOLK je umrl 20.10.2011 v bolnišnici 
Sunshine Hospital v St. Albansu. Rojen je bil 15.07.1927 
v vasi Suhorje v Brkinih. Nekaj dni pred smrtjo je pri polni 
zavesti v bolnišnici v Footscrayu lepo prejel zakrament 
sv. maziljenja in prej že večkrat doma sv. obhajilo. Molitve 
zanj smo imeli v cerkvi St. Martin de Porres v Avondale 
Heights v torek zvečer; v sredo, 26.10.2011, pa prav tam 
pogrebno mašo ter nato pogreb na pokopališču Keilor. 
Sožalje ženi Hermini, sinu Marjanu in Frenku z družino in 
sinu Anthonyju.
DUŠAN TEMISANOVIĆ je umrl 23.10.2011 v bolnišnici 
Alfred Hospital v Melbournu. Rojen je bil 27.03.1948 v 
kraju Peggetz-Lienz v Avstriji. Njegova mati Marija je bila 
rojena v Sloveniji, oče Ratomir pa v Srbiji. Dušan je imel 
starejšega brata in sestro. Pogrebna slovesnost je bila 
zavodu Jensen Funerals v St. Albansu 27.10.2011. 
Hvala Lillian Colangelo roj. Podboj za sporočilo. 
Lilian dela pri pogrebnem zavodu Ern Jensen 
Funerals v St. Albansu, telefon 9364 3466.
EMIL VADNAL je umrl 12.11.2011 v Northern Health – 
Pallative Care v Broadmeadows. Rojen je bil 13.09.1931 
v Knežaku. V Trstu se je poročil z Vido roj. Hrvatin. V 
Avstralijo sta prišla leta 1955. Rodila sta se jima sin Jože 
in hčerka Susanna, ki je umrla leta 2006. Pogrebna maša 
je bila v cerkvi St. Peter‘s church East Keilor 16.11.2011, 
rožni venec pa večer prej; pokopan je na pokopališču 
Keilor v grobu z ženo Vido, ki je umrla leta 1986. Sožalje 
sinu Jožetu in bratu Ivanu z družinama v Melbournu ter 
sestri Anici v Sloveniji.
Monsinjor JOHN MURPHY je umrl v Melbournu 
14.11.2011 in bil po slovesni nadškofovi maši zadušnici 
v cerkvi St. Francis de Sale v Oak Parku v petek, 18. 
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POTOVANJE ZA SLOVENCE IN PRIJATELJE
 

SOUTHERN CHINA - AVATOR & YANGTZE RIVER CRUISE
Predviden čas odhoda iz Melbourna 11. aprila, povratek 25. aprila 2012

14 dnevno potovanje po najlepšem predelu južne Kitajske vključuje luksuzno križarenje po reki 
Yangtze skozi tri svetovno poznane soteske, Wu Gorge, Qutang Gorge in najdaljši Xiling Gorge, 

ki ima najbolj deroče vode. Videli bomo tudi znameniti jez, Three gorges Dam z Daning River 
in Fragrant Stream. Posebna ekskurzija v ‘Fengdu Ghost City’, kot verjamejo Kitajci, je to kraj 

hudih duhov, kjer se zbirajo duše pokojnih z vsega sveta. 

Cena paketa $3,150.00 pri najmanj 30 udeležencih.                Za sobo 1/1 = $700.00

PROGRAM VKLJUČUJE: 
Povratne letalske vozovnice - economy class: Melbourne - Guangzhou – Melbourne. 
Notranje polete Guangzhou – Zhangjiajie, Chengdu – Guangzhou ▪ Vse letališke in pristaniške takse 
▪ 4 - 5 zvezdne hotele z ‘western buffet’ zajtrki ▪ 5 ***** luksuzno križarjenje po reki Yangtze z America 
Victoria Line (zunanje sobe z balkoni) ▪ Vse oglede in vstopnine ▪ 39 obrokov kot zapisano v programu 
▪ Transferje in prevoze, vključno Kew - Airport - Kew ▪ Vso organizacijo ▪ Angleško govorečega 
spremljevalca in lokalne vodiče ▪ Vstopno vizo za Kitajsko ▪ Napitnino za vodiče in šoferja. 
 

Za vse nadaljnje informacije pokličite Stanka Prosenaka tel. 03 9876 1360, Mob. 0421 043906. 
Program je pripravil Stan Prosenak z Asia Discovery Tours ABN 57115 794888.

novembra, pokopan v grobnici duhovnikov nadškofi je 
Melbourne na Melbourne General Cemetery v Carlton 
North. Rojen je bil 22.05.1938. Msgr. Murphy je bil več let 
direktor Australian Catholic Migrant and Refugee Offi ce, 
kjer je pomagal mnogim priseljencem pridobiti vizo in 
premagati začetne težave v novi deželi. Bil je tudi velik 
prijatelj Slovencev. 
ALOJZ VALENČIČ je umrl 15.11.2011 v Sunshine 
Hospital v St. Albansu. Rojen je bil 28.02.1930 v vasi 
Zarečje pri Ilirski Bistrici. V Avstralijo je prispel leta 1954. 
Leta 1955 se je poročil z Marijo (Marico) Rutar. Lojze je bil 
med ustanovitelji kluba Jadran in njegov prvi predsednik 
pet let (od 1971 do 1976). Letos je ob praznovanju 
40. obletnice kluba Jadran 15. oktobra 2011 prejel za 
svoje delo posebno Priznanje Urada RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu. Praznovanja se zaradi bolezni 
že ni mogel več udeležiti. Priznanje sta zanj sprejeli 
njegova žena Marica in hčerka Anna. Molitve zanj smo 
imeli v kapeli pogrebnega zavoda Tobin Brothers v St. 
Albansu 21.11.2011 in naslednji dan darovali pogrebno 
mašo v cerkvi Sacred Heart v St. Albansu. Pokopan je na 
pokopališču Keilor. Sožalje ženi Mariji in hčerkama Anni 
in Maidi.
MARIJA HLIŠ roj. MAVC je umrla 21.11.2011 v Hobartu 
na Tasmaniji. Njena hčerka Danijela Hliš je zapisala: 
»Kljub temu, da je imela bolezen sklerozo, je mama v 
zadnjih desetih letih svojega življenja tu na Tasmaniji 
spoznala več sreče, ljubezni in prijateljstva kot pa prej 

vseh 72 let težkega in večkrat grenkega življenja v 
Sloveniji. Zadnje leto je bilo za njo najbolj težko, saj je 
večkrat padla, si polomila rebra in zelo trpela v bolečinah, 
a nikoli ni izgubila veselja do življenja in poguma, 
nasmeha in ljubezni do nas vseh družinskih članov in 
njenih prijateljic. Moje življenje je sedaj bogato, kajti 
čeprav nimam več mame, bom do smrti napolnjena s 
svetlobo njenega nasmeha, ki ji je zažarel na obrazu 
takoj, ko me je zagledala. Naj Te Bogec sprejme v topli 
raj, draga mamca!« Sožalje Danijeli in vsem njenim ter 
hvala za sporočilo.
FRANJO (FRANK) TKALČEVIĆ je umrl nepričakovano 
na svojem domu v Glen Waverley VIC 24.11.2011. Rojen 
je bil 14.02.1937 v vasi Liplje na Hrvaškem ob meji s 
Slovenijo. V Avstralijo je prispel na ladji Toscana leta 1959. 
Leta 1961 se je poročil z Rozino Stanko iz Prekmurja. Bil 
je zvesti član slovenskega društva Planica v Springvale 
in je pomagal pri gradnji doma. Molitve zanj so bile 
30.11.2011 v kapeli pogrebnega zavoda Le Pine v Glen 
Waverley ter naslednji dan pogrebna maša v cerkvi St. 
Leonard‘s v Glen Waverley. Pokopan je na pokopališču 
Springvale. Sožalje ženi Rozini, hčerki Ireni z možem 
Alistarjem, hčerki Lidiji z možem Markom in otrokoma 
Dion in Ashley, sinovoma Frenku in Jamie, bratom Dragu, 
Ivanu in Stanku z družinami v Melbournu ter sestri Ani z 
družino v Wollongongu. Počivaj v Božjem miru! 
Hvala Mariji Kosi za sporočilo.     
                                                              p. Ciril
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VAŠI DAROVI: ZA BERNARDOV SKLAD: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je po 
razpisu, na katerega so se prijavile tudi Misli, nakazal 4000 evrov za podporo Mislim v letu 2011. Hvala! $80: Anica 
Kalc. $60: Roman Divjak,  Alojz in Marjeta Hren. $50: Ema & Lojze Kovačič, Anton Suša, Frank Ratej. $40: Ivanka 
Hrvatin, Anica Kalc. $30: Cvetka & Drago Polh, Sergio & Anna Benčič. $20: Fani Šajn, Srečko & Majda Brožič, Franc 
Danev, Frank & Matilda Kovačič, Roza Kresevič, Ema Polak, Mia Ferkul, Andrej & Pavla Grlj, S & M Horvat. $18: 
Alojz Toš. $10: R. Fatur, Zora Del Forno, F & M Smerdely, Hermina Volk, Angela Gustinčič, Liljana Gustinčič, Urška 
Irhimeh, Rafael Žičkar, družina Jaklič, Ivan Gojak, Maria Judnič, Francka Kotnik, Katarina Cevec. ZA LAČNE: $50: 
Igor & Jožica Gerden, Neva Roeder. $10: A.O. Uljan, Lojzka Vučko. ZA MISIJONE: $300: od prodanih v Melbournu 
(St. Albans in Kew) ročno izdelanih verižic Ivanke Bajt. $100: Milka Brožič namesto božičnih voščilnic sorodnikom 
in prijateljem, Liliana Brezovec namesto cvetja na grob Franku Brnetu in in Tonetu Volku. $50: Anton & Marija Brne. 
$40: Viki Gajšek. $20: Anica Lapuh. ZA SALOMONOVE OTOKE: $1385: Skupnost Sv. Družine Adelaide, šparovec 
v cerkvi. $400: skupni misijonski BBQ na misijonsko nedeljo, 23.10.2011. $250: je nabral Branko Kresevič. $30: 
Feliks in Metka Grandovec. ZA MISIJON p. HUGA in p. MILANA: $1000: Misijonska nabirka pri sv. Rafaelu v 
Sydneyu in prav toliko na misijonu sv. Cirila in Metoda v Melbournu. $460: misijon sv. Družine Adelaide. 
ZA MIVO SLOVENIJA: $300: misijon sv. Družine Adelaide. 
Zahvaljujem se vsem faranom misijona Svete Družine v Adelaidi, ki so tako radodarno darovali. Bog daj, da bi 
pomagali izšolati enega mašnika, če ne ravno pri nas, ampak tam, kjer je potrebno. Ivanka Kresevič, Adelaide

BOG POVRNI VSEM DOBROTNIKOM!

DOGAJANJE PRI SLOVENSKEM KLUBU JADRAN
Marija Iskra

V soboto in nedeljo, 15. in 16. oktobra 2011, je SLOVENSKI KLUB 'JADRAN' PRAZNOVAL 40. OBLETNICO 
USTANOVITVE z lepim kulturnim programom in ob številnih gostih in članih društva. Med nami je bil prvič 
tudi novi veleposlanik RS v Avstraliji dr. Milan Balažic z ženo Nino. Povezovalca programa sta bila Vilma Zanetič in 
Darry Maddison. Predsednik kluba Stojan Brne je pozdravil goste in vsem skupaj zaželel prijeten dan. Vsi dosedanji 
predsedniki so bili poklicani na oder in deležni priznanj, značk in nove knjige - kronike kluba. Dr. Milan Balažic je 
podelil posebna priznanja Vlade Republike Slovenije nekdanjim predsednikom za njihove zasluge in požrtvovalno delo 
pri vodenju kluba 'Jadran': Alojzu Valenčiču, (priznanje je sprejela žena Marica), Francu Vojvoda in Francu Iskra. Klub 
Jadran pa je podelil posebna priznanja Vidi Vojvoda, Rodney Crooksu in Mariotu Smajila. Isti večer so predstavili tudi 
knjigo »Jadran«, avtorice Marije Iskra. V bogatem kulturnem programu je nastopilo več posameznikov, kvartet Jadran, 
plesalke in za sklep moški zbor Planika. Posebno zahvalo je dobil tudi Alojz Jerič, ki je naredil mozaik klubskega grba. 

Sledila je zabava s plesom. Proslava se je nadaljevala v 
nedeljo. Pričelo se je z balinanjem. Na ogled so bile razstave 
ročnih in umetniških del, zgodovina kluba v dokumentih 
in fotografi jah, čebelarski izdelki in razstava peciva. 
Podelili so nagrade balinarjem in najboljša in najlepša 
peciva so bila nagrajena. Za lačne in žejne pa so poskrbele 
naše pridne kuharice in natakarji. Polni lepih vtisov smo 
zaključili še en delček v mozaiku naših dogodkov.
PRVI TOREK V NOVEMBRU je v zvezni državi Viktoriji 
dela prost dan, ker se praznuje tako imenovani 'Melbourne 
Cup', torej konjske dirke. Hipodrom v Flemingtonu je po 

navadi popolnoma zaseden. Tudi 
pri slovenskem klubu 'Jadran' 
smo si na ta dan in v tem stilu 
organizirali  neke vrste praznovanje. 
Balinarji so se pomerili v svojih 
balinarskih spretnostih in prvo 
mesto je zasedla dvojka: Nino 
Valenčič in Toni Zanetič, drugo 
mesto: Dora Zadel in Milan Iskra. 
V paradi s klobuki pa: prvo mesto 
Marica Surina, drugo mesto Mimica 
Kalčič, tretje mesto Marija Iskra. Za 
kosilo smo imeli prašička in jagnje 
na ražnju. Sponzorja sta bila Bruno 
in Mila Penjanov.
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V LETU 2012 BOMO V KLUBU TRIGLAV 
PANTHERS PROSLAVILI 40. OBLETNICO 

USTANOVITVE KLUBA TRIGLAV. 
Proslava bo potekala hkrati z vsakoletno prireditvijo 
»Nagrade Slovencem leta« in proslavo dneva 
slovenske državnosti v mesecu juniju. Za to 
proslavo zbiramo zgodovinsko gradivo o klubu 
Triglav, fotografi je, dokumente, publikacije in drugo 
in naprošamo vse, ki imajo kaj takega gradiva, da 
ga prinesejo v Klub ali to sporočijo Marthi Magajna.

Slovenski klub Triglav je bil ustanovljen leta 
1972 kot odcepljena veja Slovenskega društva 
Sydney, največ zaradi spora med skupino zgodnjih 
političnih beguncev, ki so prišli v Avstralijo takoj 
po drugi svetovni vojni in kasnejšo skupino 
ekonomskih priseljencev, ki so prispeli v Avstralijo 
deset ali petnajst let kasneje. Prva skupina, ki je 
tedaj prevladovala v Slovenskem društvu Sydney, 
je odbijala vsako možnost stikov z domovino, dokler 
bo ta pod političnim vodstvom komunistov, medtem 
ko je druga skupina ekonomskih priseljencev 
bila večji del bolj politično brezbrižna in je bila 
prepričana, da izseljenska skupnost lahko preživi le 
z živim stikom z rodno domovino, ne glede na njeno 
domače politično stanje.
V klubu Triglav se je zbralo veliko število mladih 
družin, ki so bile zelo aktivne na društvenem, 
športnem in kulturnem področju. Poleg družabnosti 
so se v mladem klubu razvijale številne 
aktivnosti, kot tri generacije folklornih skupin, 
številen in kvaliteten pevski zbor, od katerih so 
tako prvi kot drugi zaradi izredne kvalitete nastopali 
tudi na festivalih v operni hiši v Sydneyu; sobotna 
slovenska dopolnilna šola, ki je ob višku delovanja 
imela tudi po 75 učencev, in iz katere se je kasneje 
razvila državna slovenska gimnazija v Bankstownu, 
kjer je iz slovenščine maturiralo preko sto petdeset 
mladih avstralskih Slovencev; Triglavska igralska 
družina s številnimi kulturnimi nastopi in slovenskimi 
igrami, mladinske športne skupine, ki so tekmovale 
v nogometu in košarki in ne nazadnje, balinarska 
družina, ki obstaja in deluje še danes. 

IZ KLUBA TRIGLAV PANTHERS
Martha Magajna

Tekmovanje dam s klobuki na Melbourne Cup dan.     

Z dohodki družabnih prireditev in prispevki članov 
je bila izplačana zemlja, na kateri so se dolga leta 
prirejali pikniki in plesi pod streho velikega šotora. 
V dolgoletni zgodovini kluba Triglav je trikrat 
prišla s strani triglavskega odbora resna 
pobuda in ponudba, da bi se s Slovenskim 
društvom Sydney dogovorili o združitvi obeh 
organizacij, vendar je bila ta ponudba vsakokrat 
odbita s strani Slovenskega društva Sydney. Ko je 
bila ta ponudba odbita drugič, se je članstvo kluba 
Triglav odločilo za gradnjo Triglavskega doma. Klub 
je sprejel posojilo preko podjetja Eurofurniture iz 
Slovenije v višini 186.000 avstralskih dolarjev, kar 
je bilo dovolj za gradbeni material, stroške načrtov, 
dovoljenj in taks. Delo pri gradnji in opremi doma 
so prispevali največ brezplačno člani sami. Klub je 
bil zgrajen in se razvijal, po nekaj letih so se začela 
odplačila dolga in prva triletna odplačila posojila 

Mladi na družinskem dnevu.      
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so bila izplačana, ko je prišlo do sprememb tako 
v Sloveniji kot tudi v klubu. Namesto izplačevanja 
posojila je klub prispeval 50.000 dolarjev za potrebe 
Slovenskega olimpijskega odbora. Na začetku 
slovenske pomladi je klub Triglav veliko prispeval, 
kot tudi organiziral akcije za zbiranje pomoči 
Sloveniji. V klubu Triglav je bila tudi ustanovna 
konferenca Avstralsko-slovenske konference in 
nešteto drugih prireditev za pomoč in priznanje 
neodvisnosti Republike Slovenije.
Ko je nekaj let kasneje klub Triglav zašel v 
fi nančne težave, je ponovno obnovil svojo ponudbo 
Slovenskemu društvu Sydney, da bi se dogovorili 
za združitev s tem, da bi prodali svojo posest in 
se združili v skupno organizacijo. Ta ponudba 
je bila ponovno zavrnjena s strani članov obeh 
organizacij in člani kluba Triglav so konec leta 
2000 na izrednem občnem zboru sprejeli sklep 
o sprejemu za Slovence najugodnejše ponudbe 
velikega kluba Panthers Penrith. 
Po tej ponudbi bi imeli v združenem klubu Slovenci 
še nadalje prioritetne pravice ustanoviteljev s 
posebnim poudarkom na ohranitvi slovenskih 
tradicij in dediščine, z večinskim odborom, bogato 
letno podporo vsem slovenskim aktivnostim v 
okviru kluba na polju športa, kulture, družabnosti 
– vse, dokler bo v klubu kaj članov slovenskega 
rodu. V okviru tega dogovora imamo Slovenci v 
klubu veliko ugodnejše pogoje za življenje in delo. 
Vse prejšnje naporno in dolgotrajno prostovoljno 
delo, za katerega večina članov Slovencev zaradi 
slabega zdravja ali ostarelosti ni več sposobna, 
sedaj ni potrebno, veliko mladih slovenskih družin, 
ki so se po večini prilagodile avstralskemu življenju, 
sedaj z veseljem prihaja, ker nihče ne zahteva od 
njih pomoči pri delu ali fi nanciranju, s seboj pa lahko 
pripeljejo tudi svoje prijatelje različnih narodnosti. 

Klub Triglav Panthers, kakor se imenuje sedaj, 
že od združenja dalje fi nančno podpira izven okvira 
kluba vse splošne slovenske aktivnosti v Sydneyu 
in okolici, prispeval je vsakoletno precejšnje vsote k 
vzdrževanju Slomškove slovenske šole pri Verskem 
središču Merrylands, dokler je ta obstajala, kot tudi 
Igralsko družino Merrylands, stalno pa še podpira 
revijo Misli, ki izhaja dvomesečno v Melbournu in v 
kateri klub vedno redno objavlja poročila in napovedi 
svojih dejavnosti; podpira arhivsko organizacijo 
HASA NSW, spletne strani »Stičišče avstralskih 
Slovencev« in še veliko drugih aktivnosti, ki zaprosijo 
za pomoč. Znotraj kluba pa slovenska skupnost 
uživa veliko ugodnosti pri organizaciji balinarskih 

tekmovanj, brezplačnih koncertih glasbenih ali 
drugih umetnikov ali skupin iz Slovenije, poceni 
avtobusne izlete za starejše člane, brezplačne 
plesne in zabavne mesečne prireditve in še veliko 
drugih ugodnosti.
Od združitve s Klubom Panthers leta 2001 
nameni Klub Triglav Panthers za potrebe 
slovenske skupnosti povprečno 100.000 
dolarjev na leto, odvisno od aktivnosti in podpore 
Slovencev klubu. Število Slovencev se vedno bolj 
manjša, nasprotja med klubi in ljudmi samimi so se 
polegla, med klubom Triglav Panthers in Slovenskim 
društvom Sydney obstaja prijateljsko sodelovanje; 
vsaj sedemdeset odstotkov Slovencev pripada 
obema kluboma in upravi klubov poskušata urediti 
programe tako, da se ne križajo, s poudarkom na 
malo več športa v klubu Triglav Panthers in mogoče 
malo več kulturnih prireditev v Slovenskem društvu 
Sydney. Za posebne priložnosti, kot so »Nagrade 
Slovencem leta» v Klubu Triglav Panthers ali 
»Proslava dneva neodvisnosti« v SD Sydney pa vsi 
kar lepo sodelujejo, enako kot oba kluba podpirata 
versko in kulturno središče Merrylands, kjer se 
najpogosteje srečujejo ljudje iz različnih krajev in 
različnih organizacij.

MELBOURNE CUP 
Vsako leto se na prvi torek v mesecu novembru 
popoldne za nekaj minut ustavi življenje v Avstraliji, 
ko so vse oči uprte v dirkališče, kjer se dirkalni konji 
z vseh strani sveta borijo za naslov najhitrejšega – in 
za nepojmljive vsote denarja. Tisti, ki zadevo jemljejo 
resno, stavijo velike vsote denarja na izid tekme in 
dobijo - ali izgubijo - skoraj premoženje, veliko pa 
nas je, ki dirko vzamemo kot zabaven trenutek, ko 
se zberemo v klubu Triglav Panthers k skupnemu 
kosilu, vložimo nekaj dolarjev na »Sweep«, kjer 
odloči sreča, na katerega konja smo položili svojo 
stavo in na koncu nazdravimo zmagovalcem s 
kozarcem šampanjca. Ženske si nadenemo bolj 
ali manj elegantne klobuke in čakamo odločitev 
strokovne komisije, kateri klobuk bo dobil nagrado. 
Letošnjo prvo nagrado je ponovno dobila Alice Tant, 
ki se vedno posebno potrudi, da je njen klobuk res 
nekaj posebnega. Čestitamo, Alice!

DAN MLADIH ŠPORTNIKOV 
V KLUBU TRIGLAV PANTHERS

Klub Triglav Panthers fi nančno podpira več športnih 
panog, kot so nogomet, ragbi, kriket in drugo. V teh 
športnih skupinah pogosto sodelujejo tudi nekatere 
mlade slovenske družine, katerih otroci se ukvarjajo 
s temi športi, od najmlajših pa do višjih razredov v 
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šolah. V klubskih prostorih se pogosto zbirajo po 
končanih tedenskih tekmovanjih, velika množica pa 
se jih običajno zbere, ko je čas za podelitev priznanj 
in odlikovanj ob koncu leta. Najmlajši se zbirajo na 
dvorišču ob gumijastem gradu, otroškem igrišču 
in BBQ za otroke, za večje pa je na dvorišču še 
dovolj prostora, da lahko tekajo za žogo. Zgleda kot 
mravljišče, samo precej hrupa je na vseh straneh - 
vendar otroci bodo vedno otroci, hvala Bogu, dokler 
so zdravi!

OBISKI
Klub Triglav Panthers je odprt sedem dni v tednu. 
Restavracija v klubu je odprta od pol dvanajstih 
dopoldne pa vse do poznega večera. Sveže 
pripravljena hrana in lepo ohlajeni prostori so 
zelo vabljivi posebno za starejše Slovence, ki so 
pogosto odvisni od dobre volje družinskih članov ali 
prijateljev, kdaj jih ti lahko pripeljejo na izlet, ki se 
konča s kosilom ali zgodnjo popoldansko večerjo v 
klubu Triglav Panthers. Vse bolj pogosteje se dogaja, 
da naše žene in matere nepričakovano ostanejo 
same ob smrti svojega zakonskega druga, niso pa 
prej nikoli čutile potrebe, da bi se naučile voziti avto, 
saj je mož vozil, kamor je bilo treba. Posebno med 
vdovami malo starejše generacije je veliko takih, da 
ostanejo brez prevoza, ko bi ga najbolj potrebovale, 
čeprav jim v garaži stoji avto. Takrat se pozna, 
koliko imaš prijateljev, ki so pripravljeni napraviti 
ovinek in pripeljati vse bolj osamljeno vdovo s seboj 
v cerkev, v klub, na nakupovanje ali do zdravnika 
in drugam. Pogosto med tednom vidimo v klubu 
majhne skupine, ki pojasnjujejo: »Mamo sem 

peljal k zdravniku, pa sva prišla sem na kosilo« in 
podobno. Pred nekaj tedni je bil pri nas v klubu na 
kosilu obiskovalec iz domovine, iz moje domače 
fare, vrhniški dekan in župnik - g. Blaž Gregorc, 
z obema patroma iz verskega središča Merrylands 
in po naključju je naletel na še eno skupino iz teh 
krajev, Švigljeve: Tone z ženo Lidijano, ki ju 
je v klub Triglav Panthers pripeljal sin Boris, 
pridružila pa sta se jim še Lidijanina sestra 
Vilma Kavčič z možem Francem. Zakonca Kavčič 
sta med prvimi ustanovnimi člani kluba Triglav in 
Franc je v zgodnjih letih pogosto s svojim okrašenim 
kamionom prevažal mladino v narodnih nošah na 
festivalih in paradah v Fairfi eldu ali dovažal hrano 
in pijačo na zabave, ko smo še najemali dvorane 
za prireditve. Sedaj živita na južni obali NSW in 
se pogosto srečata s Švigljevimi na kosilu v klubu 
Triglav Panthers. 

MARTINOVANJE
Pridni slovenski priseljenci, ki še niso pozabili 
umetnosti pridelovanja domačega vina, imajo 
kar dvakrat veselje: prvič, ko pridelajo žlahtno 
kapljico iz dobrega avstralskega grozdja, in drugič, 
ko ga v družbi prijateljev popijejo. Na praznik 
svetega Martina po navadi proslavimo to našo 
dobro kapljico in v klubu Triglav Panthers so se 
pridelovalci domačega vina pomerili med seboj, kdo 
je napravil najboljše vino. Letošnjo prvo nagrado 
za bela vina je dobil Karlo Lenarčič, medtem ko 
je najboljše rdeče vino napravil Izidor Karbič. 
Oba sta poleg pokalov za najboljše vino dobila tudi 
lepo praktično nagrado: košaro z zbirko pijač in 

sladkarij. Prvo nagrado publike je prejelo 
belo vino našega strokovnega sodnika 
Collina Mossa, ki ga je pripravil v svojem 
lastnem vinogradu in katerega vzorec smo 
s privolitvijo publike pomešali med vzorce 
tekmovalcev. To, da je večina publike 
glasovala za to vino, le pokaže, da se 
naši amaterji res spoznajo na dobro vino. 
Med veselimi melodijami ansambla “The 
Masters” in pokušanjem vzorcev domačih 
vin so se zbrani Slovenci z veseljem zavrteli 
na novem povečanem plesišču v dvorani 
kluba. 

Šajnovi so pripeljali v klub Sonjo Prinčič; 
Lorberjevi iz Kurrajong Heights sta pripeljala 
Tončko Topolovec; vrhniški župnik g. Blaž s 

Švigljevimi in Kavčičevimi. 
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HASA NSW
Martha Magajna

TAKŠNIH OBISKOV SMO VEDNO VESELI
Iz verskega središča Merrylands: Za sorazmerno kratek čas nas 
je obiskal g. Blaž Gregorc, župnik in dekan na Vrhniki. Pomagal 
je pri maševanju v cerkvi v Merrylandsu in drugih krajih, nekaj časa 
tudi v Melbournu, vendar se je moral na žalost že kmalu vrniti v 
domovino. Posebno v veliko pomoč nam je bil na nedeljo po prazniku 
vseh svetih, ko je pomagal pri molitvah in blagoslovih na pokopališču 
v Rookwoodu, kjer je končno spoznal, kaj pomeni avstralska vročina, 
saj ga je prej večji del njegovega bivanja v Avstraliji spremljalo zmerno 
vreme ali celo deževje. Gospod Blaž je doma iz Radovljice in službuje na Vrhniki okrog deset let, vendar 
je kot pravi Gorenjec obdržal še velik del lepe gorenjske govorice. Še kdaj pridite, gospod Blaž!
Svečanost vseh svetih v kapeli mavzoleja na pokopališču je vedno zelo obiskana. Letos so maševali kar 
trije duhovniki, po sveti maši pa so se odpravili: p. Darko na staro slovensko pokopališče, p. Valerijan in 
g. Blaž pa na novo slovensko pokopališče, ki se vse bolj širi. Veliko dobrih prijateljev je že našlo zadnji 
dom tam in veliko ljudi smo srečali ob grobovih svojcev, ki jim je ta dan še edino srečanje z drugimi 
Slovenci. Dan je bil vroč in za duhovnike v mašnih oblačilih ni bilo lahko, zato je kar prav prišlo, da ljudje 
prinesejo s seboj velike dežnike - sončnike in zaščitijo sebe in duhovnika pred močnim soncem.

Prva nagrada za bela vina: Karlo Lenarčič; prva nagrada za rdeča vina: Izidor Karbič; The Masters: Vlado, Julie in Jim. 

Že šestdeseti božič lahko praznujemo 
v Avstraliji po slovensko! Bogu hvala!

Dragi rojaki in rojakinje, prijatelji, dobrotniki širom 
Avstralije, Nove Zelandije; vsi ljudje dobre volje; 

rojaki v domovini, zamejstvu in po svetu:
Naj Novorojeno Dete blagoslovi vsakega izmed nas s svojo 

drobno ročico, da bi mogli tudi mi prinašati svetlobo in 
toploto Betlehema in se vedno znova pridružiti angelskemu 

petju: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, 
ki so Bogu po volji! 

V novem letu 2012 pa z vso korajžo, ki jo dajejo Sveta 
Družina in naši krstni zavetniki, po katerih smo dobili imena 

in se poznamo ter kličemo med seboj. Bog živi!
Vaši dušni pastirji – p. Valerijan, p. Janez, p. Ciril in p. 

Darko s patrom provincialom in sodelavci, sestre in patri, ki 
so nekdaj delovali med nami, naša posinovljena misijonarja 

p. Hugo in p. Milan ter z uredništva in uprave Misli 
p. Ciril in Marija Anžič z mnogimi sodelavci.
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Velikokrat sem v tedniku Družina prebiral oglase za 
romanja in izlete po svetu. Marsikdaj se mi je oko ustavilo 
pri ponudbi Komisariata za Sveto deželo, ki ima v svojem 
programu tudi romanje v Sveto deželo. Dolgo je bila videti 
te kraje le želja. Na pobudo brata Janeza in njegove 
žene Marije, ki živita v Avstraliji, sva se tudi midva z ženo 
odločila, da obiščeva te svete kraje, opisane v Svetem 
pismu, kjer je pred dva tisoč leti hodil sam Jezus.
Odhod z brniškega letališča proti Sveti deželi se je začel 
z dvourno zamudo. Na letališču v Tel Avivu smo pristali 
po polnoči. Vodiča, ki nas je pričakal na letališču, smo 
prepoznali po napisu »Familia Rotar«.  Vodič je za nas 
vodil in opravil vse formalnosti na letališču. Če bi vse to 
urejali sami, bi nam vse skupaj vzelo kar nekaj časa, tako 
pa smo šli ven na izhodu za pilote in stevardese. Pred 
letališčem nas je že čakal drugi vodič in šofer obenem, ki 
nas je odpeljal v Jeruzalem.
Po nastanitvi v hotelu sem si skozi okno hotelske sobe 
najprej ogledal okolico. Čeprav je bila tema, sem zagledal 
visok temen križ. Mislil sem si, da smo nastanjeni v bližini 
kakega pokopališča. Z mislijo, da bom zjutraj izvedel, kaj 
je ta križ, sem odšel spat. Prebujanje v novo jutro se je 
pričelo z vzhajajočim soncem, jasnim nebom ter vlažnim 
in vročim zrakom. Ves čas romanja so nas spremljale 
temperature okoli 40ºC. Ko sem odgrnil zaveso na oknu 
hotelske sobe, da bi si spet ogledal križ, le tega ni bilo. 
Tam je bila le stavba brez ostrešja. Nekaj časa sem samo 
strmel v daljavo in premišljeval o tem.
Čez dan smo bili že seznanjeni, da je na hribu na nasprotni 
– vzhodni strani Oljska gora (več o tem v nadaljevanju).
Prvi dan dopoldne smo si sami, brez vodiča, ogledali 
zanimivosti Svetega mesta. Jeruzalem je bil do tal 
porušen in spet ponovno zgrajen v vsej svoji zgodovini 
sedemnajstkrat.  Pa vendar Davidovo mesto stoji še 
danes z istim namenom. In kaj nam to pove? Da je 
bilo izraelsko ljudstvo izvoljeno od vsega začetka, do 
Jezusovega prihoda in naprej do današnjih dni. 
Zakaj? Če se ozremo nazaj v zgodovino te države, vidimo, 
da je ni bilo skoraj dva tisoč let. Vendar se danes na tem 
mestu srečujejo tri vere: kristjani, judje in muslimani, ki 
imajo istega Boga, čeprav si nekateri prizadevajo, da bi 
narod popolnoma  razvrednotili (mogoče razdelili). Mislim, 
da jim to ne bo uspelo. Zakaj Bog je rekel malovernim: 
»Nebo in zemlja bosta prešla; a moje besede ne bodo 
nikoli prešle.«

1. dan 
Dopoldan smo si najprej ogledali spominski park ob 
parlamentu. Nato pa še sedemkraki  svečnik,  imenovan 
menora. Ta svečnik je najstarejši simbol Judov. Sedem 
krakov svečnika naj bi simboliziralo sedem dni v tednu 
(da so tako vedeli in šteli kateri dan je), po drugi verziji pa 
naj bi simbolizirali sedem planetov, ki so jih takrat poznali.
Osrednji reliefi  prikazujejo kralja Davida in njegove bojne 
pohode; oči padejo na kupolo, ki od znotraj prikazuje v 

obliki pokončnega valja. Na tem valju je zvitek knjige 
preroka Izaija, ki je bil najden sto let pred Kristusom. Na 
južni strani je maketa Davidovega mesta v tistem času in 
lep razgled v dolino. 
Nadalje smo si ogledali muzej večtisočletne zgodovine 
Izraelovih sinov. V muzeju smo si ogledali orodje, bojno 
opremo, sarkofage, slike, lončeno posodo, reliefe, podobe 
in vrče, ki prikazujejo, kako so nekdaj shranjevali poljske 
pridelke in ostala semena. Neverjetna je iznajdljivost 
tistega časa. Videli smo valjasti tabernakelj iz srebra, kjer 
hranijo t.i.  »toro«, zakonik, ki mora biti napisan na roko. 
Na koncu dneva smo si ogledali grobo obdelano mizo z 
napisi na robovih. Po pripovedi vodiča naj bi na tej mizi na 
začetku opravljali svete daritve. Tu so nam prikazali tudi 
diapozitive o osvajalno - razdejalnem pohodu rimljanske 
vojske. Vsega tega se ne da opisati z besedami.  Odprla 
so se nova obzorja. Vse pa bo ostalo v spominu do 
zadnjega dne.

2. dan: Po poti Križevega pota 
in vnebohoda na Oljski gori

Na Oljski gori smo si ogledali svetišče vnebohoda. V 4. 
stoletju so postavili cerkev v obliki  osmerokotne rotunde; 
imenovala se je Imbombon (oltar). Po ustnem izročilu 
naj bi Jezus na tem mestu štirideseti dan po vstajenju od 
mrtvih še zadnjikrat blagoslovil svoje učence in odšel v 
nebo. Odpeljali smo se tudi na rob gore, od kjer se je 
videla Judejska puščava. Tako daleč, kot je videlo naše 
oko, samo suha zemlja in kamenje. Nazaj grede smo si iz 
nasprotne strani ogledali obzidje starega dela Jeruzalema 
ter stari in novi del judovskega pokopališča.
Goro smo zapustili in šli po strmem klancu navzdol do 
vrta Getsemani. Pripoved govori o tem, kako se je Jezus 
v četrtek na večer želel umakniti v samoto. Zatekel se je 
na vrt Getsemani, kar pomeni stiskalnica za olje. Potem, 
ko so v dvorani zadnje večerje zaužili velikonočno jagnje, 
se je Jezus napotil na ta vrt, poln senc in samote, da bi v 

Romanje v Sveto deželo (18. -  24. avgust 2010)
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njem še zadnjikrat molil, ves strt od bolečine, kakor oljkin 
sadež v stiskalnici. Enajsteri so ga spremljali, medtem ko 
je odpadnik pripravljal svoje izdajstvo. Jezus je tam svojim 
učencem pokazal kotanjasto globel, ki se je odpirala na 
bregu griča in jim rekel: »Sedite tukaj, dokler bom molil.« 
Potem je vzel s seboj Petra, Jakoba in Janeza – priče 
njegove slave, še prej pa njegove žalosti.  Zapustil jih je 
in jim rekel, da naj bedijo. Sam je odšel  v senco oljčnih 
dreves in molil: »Oče, vse ti je mogoče! Daj, da gre ta 
kelih mimo mene, vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar 
ti!« Nebo je molčalo. Jezus, ves strt od samote, se je 
obrnil k svojim po tolažbo, vendar so vsi spali. Trikrat je 
moral Odrešenik v tej noči bridke žalosti okusiti popolno 
osamljenost v svoji bolečini. Vrnil se je k molitvi. Občutil je 
vso bridkost zapuščenosti. Zapustili so ga ljudje in njegov 
Oče. Še bolj goreče je molil. V duši se mu je prikazovalo 
vse trpljenje, s katerim je bil zaznamovan petkov dan. 
Ko ga je preplavil ocean bolečin in stisk, je Jezusova 
človeška narava omagala. Tedaj se je prikazal angel, ki 
ga je krepčal. In Jezus se je dvignil, pripravljen na boj s 
smrtjo, da bi izpolnil voljo svojega Očeta. Prišla je ura. 
Bližal se je Juda Iškarijot, za njim pa velika četa vojakov. 
Ob vhodu v vrt je zbral svoje in čakal na poljub izdajalca.
V vrtu Getsemani je osem ogromnih oljk. Pravijo, da so še 
iz časa Jezusovega bivanja na zemlji. Po pripovedovanju 
vodiča, naj bi iz teh oljčnih sadov – pečk, izdelovali rožne 
vence. 
Obiskali smo še Baziliko smrtnega boja. Bazilika je 
razdeljena v tri ladje, ločene z dvema vrstama stebrov, 
ki nosijo dvanajst kupol, bogato okrašenih z mozaiki. 
Moderni glavni oltar v obliki keliha stoji na robu ogromne 
kamnite mize, ki zavzema skoraj ves prezbiterij. Ta 
kamnita gmota je bila vedno razkrita, kajti že od prvih 
stoletij dalje jo častijo kot mesto, kjer je Odrešenik molil v 
svojem smrtnem boju.
Vse to so prečudoviti kraji, poseben občutek je, ko vstopiš 
v notranjost Bazilike smrtnega boja, poklekneš in moliš. 
Tisti čas, ko se potopiš v molitev in te misli, je posebno 
osebno doživetje. V tistem trenutku je to smisel življenja.
Ko hodiš, potuješ kot romar po tistih krajih, kjer je Jezus 
krvavi pot potil npr. na goro Golgoto, kjer so Jezusa na 
križ pribili rablji, spet doživiš enak občutek, kot na kraju 
Jezusovega smrtnega boja. Tu se srečaš s ponižanjem, 
z obsodbo, zasramovanjem in križanjem, ko je Jezusa 
lastni narod zavrgel z vzklikom: »Križan naj bo.«
Ko je Jezus vstal od mrtvih, so spet zanikali resnico. 
Rekli so, da so ga njegovi učenci ukradli. Tu pa vidimo 
mogočna starodavna svetišča, ki pričajo o teh dogodkih.
O tem, kar je naredila človeška roka in razum, nisem 
sposoben pisati. Kako je bilo nekaterim dano, da so vse 
to naredili in posledično ohranili do današnjih dni. Npr. 
cerkve križanja (miza), plošča, na katero so položili 
Jezusa, ga mazilili, grob, kamor so položili Jezusa. 
Ključe glavnih vrat Bazilike smrtnega boja, ki datira v 4. 
stoletje ima, že osemsto let muslimanska družina. Ključ 
se prenaša iz roda v rod. Vsak dan bazilika odpro ob 
osmih zjutraj.

Vse te cerkve so grajene tako, da so se ohranila naravna 
mesta, to so svete skale, na mestih, kjer naj bi se vse to 
dogajalo v Jezusovem času.
Za nas je bil to največji dan in posebno doživetje, ki 
nam je bilo dano. Da smo lahko kot romarji hodili po 
poteh Jezusovega oznanjevanja. Dan se je zaključil v 
pričakovanju novega dne, ki je bil pred nami.

3. dan
Ogledali smo si spominski park, posvečen času 
preganjanja Judov (Židov). Tu so nam prikazali 
diapozitive o strašni moriji. Statistika pove vse. Spisek, 
koliko ljudi je bilo pomorjenih v vsaki državi. Številke so 
žalostne. Sedem milijonov in pol ljudi je moralo umreti 
zaradi nekega norega (blaznega) prepričanja. Tudi to je 
šlo na smetišče zgodovine. V temni dvorani je jok otrok, 
kot zvočno ozadje, žalostna in grozeča podoba tega, kaj 
vse je človek zmožen narediti v svoji hudobiji. Ali kot bi 
lahko tudi rekli temu – zakon močnejšega zmaga.
Pot smo nadaljevali proti Betlehemu. Videli smo kamnito 
pogorje z naselji. Vse je izsušeno, kot v puščavi. Tu ni 
padavin od februarja pa vse do oktobra. Kjer koli je kaj 
zelenega, je po zaslugi namakalnih sistemov. Hodili 
smo po cesti od Jerihe do Mrtvega morja, ki jo je Jezus 
velikokrat prehodil. Kot zanimivost naj povem, da smo prišli 
s tremi prevozi. V Betlehemu smo videli veliko krščanskih 
cerkva, kot tudi mošej. Na ta dan je bilo v Betlehemu 
veliko romanje. Zbrali so se katoliki, grkokatoliki, Armenci. 
Na romanju je bilo tudi veliko muslimanov. Le ti imajo na 
desni strani svoje svetišče.
Do leta 1948 je bil Betlehem popolnoma krščansko mesto, 
nato so se začeli priseljevati begunci in islam si je pridobil 
domovinsko pravico. Od tedaj vse številčnejši minareti 
mogočno oznanjajo svojo prisotnost. Tukaj danes živi več 
kot 25 tisoč arabskih muslimanov in le 10 tisoč kristjanov.
Bazilika Jezusovega rojstva, ker Marija in Jožef v 
Betlehemu nista dobila prenočišča, je mladi par poiskal 
zavetje v votlini pred vasjo. Bazilika Jezusovega rojstva 
je sestavljena iz petih ladij. Votlina rojstva je sredi prečne 
ladje. Na marmornih tleh se pod majhnim oltarjem blešči 
srebrna zvezda, na kateri je napis: »Tukaj je bil iz Device 
Marije rojen Jezus Kristus«.
Kot povsod, so tudi to cerkev zgradili na mestu, kjer se je 
rodil Jezus Kristus. Tako kot Sveti trije kralji, smo se tudi 
mi poklonili Jezusu. To je bilo enkratno doživetje, ko smo 
lahko (po)molili zase, za družino in domovino.
Po vrnitvi iz Betlehema je prišlo do manjšega zapleta 
med prevoznikom in lokalno policijo. Tudi tu se vidi, da ni 
nekega pravega sožitja med pripadniki različnih verstev, 
ki živijo v Izraelu. Mi nismo imeli nobenih težav. Pokazali 
smo naše potne liste in se vrnili iz Palestine v Izrael. Na 
poti nazaj smo si ogledali še več znamenitosti, ki bodo 
ostale v naših spominih do zadnjega dne našega bivanja. 
Tako je minil tretji dan našega romanja in čas je bil za 
vrnitev v naš začasni »dom« in zaslužen počitek.

4. dan
Z avtobusom smo se odpravili proti Mrtvemu morju. 
Ustavili smo se v Masadi. To je osamljena gora s strmimi 
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pobočji, katere žalostni zunanji videz je podoba težke 
zgodovine in dogodkov, ki so se tu dogajali leta 73 po 
Kristusu. Judje so se postavili Rimljanom po robu, a 
njihov odpor je bil brez vsakega upanja na zmago in se 
je tragično končal s skupinskim samomorom. Do kraja 
spomina na to junaštvo je speljana žičnica, ki omogoča 
lažji dostop. 
Judje so že sami pred skupinskim samomorom uničili 
tempelj, knjižnico, vojaška in gospodarska poslopja, 
skladišča, ofi cirski prostor, rezervuarje za vodo. Po vseh 
teh stoletjih so še vedno vidni ostanki kopalniškega 
mozaika. Ko smo se obrnili na levo, smo pred sabo 
zagledali goro Nebo, kjer je umrl Mojzes. Ob vznožju 
te gore je ogromna ravnica;  to so moabska polja, kjer 
je taborilo hebrejsko ljudstvo, preden je vstopilo v 
obljubljeno deželo. Malo dalje proti jugu se kot sredi 
gorskega amfi teatra dviga grič Meheront. Herod si je tam 
zgradil trdnjavo, kamor je dal zapreti Janeza Krstnika in 
ga ukazal v ječi obglaviti. 
Qumran -  poznamo ga po odkritju qumranskih rokopisov. 
Mali pastir je nekega marčevskega dne leta 1947 iskal 
svojo ovco in plezal prek skalne stene, ki na zahodni 
strani visi nad Mrtvim morjem. V neki votlini je odkril v 
vrče shranjene usnjene zvitke, dvanajst po številu. 
Ugotovili so, da so to stari hebrejski rokopisi, med njim 
sta dva prepisa Izaijeve knjige, komentar k Habakuku, 
odlomki iz Danielove knjige in še dve drugi, do zdaj še 
nepojasnjeni deli. Vse skupaj naj bi pripadalo neki verski 
sekti, verjetno Esenom. Za kratek čas smo se ustavili 
še ob Mrtvem morju. Termometri so kazali čez 40ºC, 
ozračje je bilo vlažno ob izparevanju morja. Malo smo se 
namočili. Ogledali smo si kristale soli, črno zdravilno blato. 
Mrtvo morje je dolgo 67 km, maksimalna širina morja pa 
je 18 km, gladina pa leži 400 metrov pod običajno morsko 
gladino. Mrtvo morje se je v zadnjem času znižalo za 
več kot deset metrov, saj reko Jordan za pitno vodo in 
namakanje polj izkoriščata tako Izrael kot Jordanija. 
Zaradi znižanja gladine morja se na sredini vidi že kopno. 
Ob cesti smo videli tudi razstavo lončenih izdelkov. 
Ti izdelki so me spominjali na muzej, kjer smo videli 
sarkofage. 
Ista barva, ogromno puščavsko pogorje, pastirske 
naselbine. Vse to so svetopisemski kraji. Z novimi spomini 
se vračamo nazaj v Jeruzalem v naš hotel.

5. dan
Zjutraj smo poslušali zvonjenje cerkvenih zvonov, ki so 
nas vabili k sveti maši. V mislih smo bili tam tudi mi.  Zadnji 
dan v Jeruzalemu smo si ogledali stari del mesta, Zid 
žalovanja, judovsko molitev, ogled muzeja Davidovega 
mesta. Tu smo videli, kako so osvajalci vedno znova 
rušili in gradili tempelj. Jeruzalem je mesto, ki je bilo 
tolikokrat porušeno in spet obnovljeno. To kar smo videli 
v t.i. »tunelu«, ponazarja vso grozo nekega naroda, ki je 
preživel do današnjih dni. Ob tem se poraja misel, koliko 
civilizacij je v vseh teh stoletjih izginilo iz obličja Zemlje. 
Izraelski narod pa se je s svojo tradicijo in kulturo obdržal 
in ohranil do danes. 

Sledil je še zadnji pogled s hotelske terase na Oljsko 
goro, judovsko pokopališče, vrt Getsemani, kamor je 
se zatekel Jezus na veliki četrtek, Kalvarijo in velik del 
obzidja Davidovega mesta. Tu lahko še enkrat ponovim, 
da je ta del mesta živa priča Jezusovega trpljenja in 
zmagoslavnega vstajenja, z željo, da bi ostal priča teh 
dogodkov še mnogim rodovom, ki pridejo za nami.
Popoldan smo zapustil Jeruzalem in se odpravili v Tel 
Aviv. Ob poti smo si ogledovali svetopisemske kraje, 
lepa namakalna polja, polja banan in velike površine 
polj bombaža, povrtnin, sadja in žita. Vsa ta polja imajo 
urejene namakalne sisteme.
Od leta 1950 sta Tel Aviv in Jafa povezana v eno samo 
mesto in imata skupno upravo. Danes je Tel Aviv samo še 
veliko industrijsko in trgovsko središče, katerega ogled je 
bolj zanimiv za turista kot za romarja. 
Jafa je starodavno mesto, v obliki amfi teatra zgrajeno na 
gričku, ki se dviga 50 m nad morjem. V Salomonovem 
času je bilo kraljevo pristanišče. Lepo ohranjeno je ostalo 
staro mestno jedro. Ker mesto leži ob morju, je ponoči 
veliko vlage, tako, da je cesta zjutraj mokra. Privoščili smo 
si tudi kratkotrajno kopanje in poležavanje na peščeni 
plaži. Žal je bilo uživanje v čisti in topli vodi kratkotrajno, 
saj nas je čas že priganjal in morali smo iti naprej, naproti 
novim doživetjem. Dan v Tel Avivu smo zaključili, ko je 
sonce padlo v morje.

6. dan
Šesti dan našega popotovanja po Sveti deželi se je začel 
z zgodnjim jutranjim vstajanjem in vožnjo proti Galileji, 
Nazaretu, Kani, Tabghi, Kafarnaumu, Genezarškemu 
jezeru, reki Jordan, gori Tabor in Jerihi. Skozi okno 
kombija smo lahko videli obdelana polja, razgibane 
ravnice in hribovja.
Ob prihodu v Nazaret smo si najprej ogledali Baziliko 
oznanjenja. Zgrajena je bila med leti 1960 in 1969. V 
baziliki so skrbno ohranjeni ostanki svetišč, ki so od vsega 
začetka nastajala na tem mestu in pričala o verodostojnosti 
izročila, po katerem naj bi bilo tu prizorišče angelovega 
oznanjenja Mariji. Dvojno namembnost uresničuje že 
sam načrt zgradbe, saj dve cerkvi stojita druga nad 
drugo, po zunanji obliki pa je to eno samo poslopje, 
dolgo 67,85 m, široko 28,60 m in viskoko 20 m, nad njim 
se dviga 57m visoka kupola. Reliefna  bronasta vhoda 
vrata predstavljajo skrivnosti Odrešenikovega življenja. 
Tudi tu so ohranjeni prostori iz časa, ko je tu živel Jožef 
tesar z Marijo in Jezusom. Za to cerkev so sredstva in 
razne umetnine prispevali katoličani z vsega sveta, tudi 
Avstralija in Slovenija. Zunaj na ploščadi pri studencu je 
Marijin kip.  Slovenci so prispevali sliko Marije, pod katero 
je napis »Marija, mati Slovenije«. 
Na poti proti Kani  Galilejski smo si ogledali še nekatera 
svetišča. V Kani Galilejski je Jezus naredil prvi čudež 
na svatbi. Jezusova mati je bila tam. Ko je vino pošlo, je 
rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo več.« Jezus je 
naročil strežnikom, da naj napolnijo vrče z vodo, ki jo je 
spremenil v vino.
Žal samo iz kombija smo si ogledali goro Tabor, ki 
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stoji sama sredi ravnine in se s svojim zaobljenim 
slemenom kot kupola pne nad pokrajino pod seboj. 
Največji znamenitosti gore Tabor sta  cerkev Jezusovega 
spremenjenja in mozaik Jezusovega spremenjenja. Ti 
mozaiki upodabljajo različne simbolične spremenitve 
Božjega Sina v njegovem rojstvu, v evharistiji, v trpljenju 
in njegovem vstajenju. 
Naša naslednja zanimivost, ki smo si jo ogledali, je bilo 
Genezareško jezero. Jezero je približno 21 km dolgo in 13 
km široko. Jezero se nahaja v veliki tektonski prelomnici, 
ki leži pod nivojem morja. Jezerska gladina leži 209 m 
pod morjem in je s tem najnižje ležeče sladkovodno 
jezero na severu. Skozi jezero teče reka Jordan, ki potem 
teče naprej v Mrtvo morje. Na zahodni obali jezera leži 
mesto Tiberija, ki se imenuje po cesarju Tiberiju. Mesto je 
zgradil Herod Antipa okoli leta 20 kot prestolnico svojega 
Galilejskega kraljestva.
Severozahodno od jezera se razprostira rodovitna 
Genezareška ravnina. Vzhodno od jezera leži Golanska 
planota. Mimo jezera je že v antiki potekala pomembna 
trgovska pot, ki je povezovala Egipt s severnejšimi 
deželami. 
Od Genezareškega jezera smo se odpravili na ogled 
svetišča Tabgha. Na tem kraju je Jezus nasitil množico 
z ribami in kruhom, ker ni hotel, da odidejo lačni. V cerkvi 
mi je padla v oči oltarna miza. Tako daritveno mizo smo 
videli v muzeju v Jeruzalemu. Bila je lepo kamnoseško 
obdelana, štirioglata na štirih stebričkih, po robovih pa 
isti napis. Po vodičevem pripovedovanju naj bi bila prva 
daritev na taki mizi.
Kafarnaum je znano kot mesto Jezusovega zadrževanja. 
Tu je Jezus ozdravljal, delal čudeže. V Kafarnaumu so bili 
z Jezusom nekateri njegovi učenci, med njimi tudi sveti 
Peter. Tu vidimo razvaline mesta, ki je nekoč obstajalo. 
Nad Petrovo hišo je v obliki obokov zgrajena cerkev tako, 
da se v sredini vidi Petrova hiša. Ta cerkev spominja na 
dogodke iz časa Jezusovega življenja. V teh krajih je Jezus 
izbral dvanajst učencev, ki so v svet ponesli evangelij. V 
Kafarnaumu se je Jezus prikazoval, ko je vstal od mrtvih. 
Sveti Peter je bil tukaj postavljen za prvaka apostolov.
Tu smo si ogledali razvaline sinagoge v Kafarnaumu. 
To zgradbo so odkopali med raziskavami v letih 1905 - 
1926. Stavba pravokotne oblike je dolga 24,4 m in široka 
18,65 m. Občudovali smo neverjetno raznolikost okrasja, 
vklesanega v kapitele in tramove nad vrati in okni po vsej 
stavbi (frizi, prepleteni okraski), ostanke naselbine, orodja 
za drobljenje in stiskanje oliv, mnogo kamnitega okrasja 
iz tistega časa, med drugim tudi Davidovo zvezdo, simbol 
Judov – sedemkraki svečnik imenovan menora. Tu stoji 
veličasten kip sv. Petra. Lahko bi še našteval, kaj vse 
smo videli, pa kaj bi, saj smo vse ponesli domov v naših 
spominih.
Zadnja postaja našega romanja je bila reka Jordan. 
Reka je sveta reka Palestine. Ob njenih blatnih vodah 
se je ponovil čudež iz časa odhoda Izraelcev iz Egipta. 
Kakor so se razmaknili valovi Rdečega morja, tako so 
se razdelile vode Jordana, ko je Jozue peljal Hebrejce v 

obljubljeno deželo. In preden je šel veliki prerok Izraela 
z ognjenim vozom v nebo, se je voda Jordana prav tako 
razdelila na dvoje in Elija in Elizej sta šla po suhem čez. 
V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija je Janez 
Krstnik, ki je prišel z nerodovitnih judejskih gora, prehodil 
vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja za 
odpuščanje grehov. Vsaki skupini obiskovalcev je Janez 
znal povedati besede, primerne prav njim. Farizejem si 
je drznil strogo očitati njihovo hinavščino, cestninarjem 
je priporočal pravičnost, vojake je učil, naj se vzdržijo 
izsiljevanja in kraje; vsem pa je svetoval usmiljeno 
ljubezen do bližnjega, iskreno kesanje in spravo z Bogom.  
Nekega dne je iz množice, ki je obdajala Janeza, stopil 
človek kakih 30 let; njegova postava in obraz sta odsevala 
Božje veličastvo. Po notranjem razsvetljenju je Janez v 
njem prepoznal Mesija, čigar prihod je oznanjal: »Glejte, 
Jagnje božje, ki odjemlje greh sveta!« je zaklical Krstnik. 
Ves osupel je gledal, kako se mu Jezus približuje skupaj 
z grešniki in ga prosi za krst. Janez ga je hotel od tega 
odvrniti, zato mu je rekel: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa 
ti hodiš k meni.«  Jezus mu je odgovoril: »Pusti zdaj, kajti 
spodobi se nama, da spolniva vso pravico.« Tedaj mu je 
pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in prècej so se 
nad njim odprla nebesa. Zagledal je Božjega Duha, ki se 
je spuščal kakor golob in prišel nadenj. Pri tem je zaslišal 
glas iz nebes: »To je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam 
veselje.« (Mt, 3, 14-17). Veselje Janeza Krstnika je bilo 
popolno: izpolnilo se je, kar je svojim učencem oznanjal. 
Pokazal jim je novega Učenika, katerega naj se odslej 
oklepajo. Njemu pa je ostalo samo še to, da s krvjo potrdi 
svoje pričevanje za Resnico. 
Sam kraj je gričevnat, ob reki smo lahko videli rasti 
evkaliptus. Ta drevesa sem videl na potovanju po 
Avstraliji. Vprašal sem vodiča, ki je rekel, da so drevesa 
iz Avstralije prenesli v Izrael, ker jim tukajšnje podnebje 
odgovarja.  
Izročilo, da se je dal Jezus krstiti ob reki Jordan, so 
obeležili tako, da so tukaj postavili spominsko obeležje. 
Če hočeš iti v reko Jordan, si moraš kupiti belo oblačilo. 
V teh dolgih belih brezšivnih haljah so ljudi ob smrti tudi 
pokopali. 
Kot povsod drugod, je tudi ta kraj v nas pustil še mnogo 
drugih spominov, ki jih ni v tem poročilu. Ob reki Jordan 
smo zaključili naše romanje po Sveti deželi.
Zadnji dan našega romanja je bil v dopoldanskem času 
namenjen še zadnjemu sprehodu po Tel Avivu, preden 
smo odšli nazaj proti rodni Sloveniji. Še čisto zadnji 
pogledi na čisto morje, v nas pa malo morje nepozabnih 
spominov na to romanje.
Za to romanje se morava z ženo zahvaliti bratu Janezu 
in njegovi ženi Minki. Vsem pa svetujem, da si tudi sami 
ogledate te svete kraje. Kot povsod, so tudi tu romarji in 
turisti.
Še enkrat iskrena hvala Janezu in Minki.
Popotniške oz. romarske vtise sem zapisal Franc Rotar.

Udeleženci romanja v Sveto deželo smo bili:
Minka in Janez Rotar, Marinka in Franc Rotar.
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QUEENSLAND
FRANC BERIČ
r. 16.08.1920 Maribor
+ 18.12.2008 Gold Coast
MARIJA LOBOREC
r. 06.09.1938 Oštrice – Zagorje
+ 16.12.1910 Sunshine Coast
ALBIN JOŽEF ŠKRBEC 
r. 02.03.1944 Koprivnica 
+ 16.12.2010 Brisbane
JOLANDA HORVAT 
r. 12.11.1934 Trst
+ 08.01.2011 Gold Coast
ANA ČARMAN roj PLATOVNJAK
r. 23.07.1925 St Rupert
+ 15.03.2011 
VINKO ČOPER
r. 18.01.1933 Celje
+ 24.04.2011 Gold Coast
ELIZABETA (BEBA) MAJERLI roj. HAJDEN
r. 26.10.1929 Brežice
+30.04.2011 Goald Coast

NEW SOUTH WALES
KARLO MEZGEC
r. 01.11.1930 Kovčice, Obrov
+ 06.06.2010 Yagoona
MARIO BUCKOVĆ
r. 31.08.1935 Male Mune na Hrvaškem
+ 03.12.2010 Liverpool, Sydney
JOŽE ŽIVKO
r. 07.03.1933 Lendava
+ 06.12.2010 Shellharbour
JANEZ – JOHN HORVAT 
r. 15.5.1931 Murska Sobota
+ 9.12.2010 Port Macquarie
BRUNO PRINČIČ
r. 29.04.1938 Vipolže v Goriških Brdih
+ 08.12.2010 Prairiewood, Sydney
r. OLGA REHOLC roj. RODLIH
r. 25.09.1926 Zagorje ob Savi
+ 08.01.2011 Petersham, Sydney
LEOPOLD HUMAR 
r. 18.11.1929 Britof, Marijino Celje nad Kanalom
+ 02.02.2011 Windsor
KAREL ZRIM 
r. 11.01.1934 Matjaševci
+ 04.03.2011 Fairfi eld
JOŽEF KARIŠ
r. 1924 Obrov
+ 11.07.2010 Carlingford
STANE TOMŠIČ
r. 01.08.1932 Koritnice pri Knežaku
+ 07.04.2011 Westmead

IDA SEDEVČIČ roj. FABJAN
r. 23.08.1922 Breg pri Gorici
+ 30. 04.2011 Gosford
CIRIL KOCBECK
r. 1926 Slovenija
+ 23.04.2011 Colubra
ALEKS ZELIČ
r. 17.07.1930 Lokavec
+ 09.05.2011 Liverpool
ALOJZ ŠTURM 
r. 09.06.1931 Idrija
+ 08.06.2011 Wollongong 
JOŽE NOVAK 
r. 07.11.1936 Bled
+ 16.06.2011 Batemans Bay
FRANC ROŽANC
r. 15.02.1934 Vareje pri Divači
+ 26.06.2011 Liverpool
MARIJA (MICKA) NEMEČ roj. GOSTONJ
r. 21.02.1949 Budinci
+ 13.07.2011 Prairiewood
MARIJA POREDOŠ roj. BUČAR
r. 15.06.1942 Grosuplje
16.07.2011 Randwick
DORINA SLAVEC roj. ŠOBA (SCHOBA)
r. 01.12.1914 Pazin v Istri
+ 07.08.2011 Concord West
VIDA KAPELJ roj. PETERLIN
r. 05.06.1934 Koseze pri Ilirski Bistrici
+ 17.08.2011 Bankstown
VILI TAŠNER 
r. 1943 Sv. Miklavž na Dravskem Polju
+ 29.08.2011 Bossley Park
JOŽE STARC
r. 09.05.1916 Bereča vas pri Metliki
+ 11.09.2011 Auburn
FRANC LENKIČ
r. 19.06.1934 Breginj na Primorskem
+ 2011 Bass Hill 
IVAN ŠVIGELJ
r. 02.02.1929 Bezuljak, Begunje pri Cerknici
+ 19.09.2011 Carramar
IRENA DALTON roj. CELIN
r. 07.06.1952 Ilirska Bistrica
+ 25.09.2011 Wollongong
DRAGO RABER
r. 29.03.1945 Maribor
+ 28.09.2011 Penrith
JANEZ GODINA
r. 04.09.1929 Dolnja Stara vas
+ 04.10.2011 Wollongong
EMIL GORANEC
r. 07.05.1929 Gorenje pri Kopru
+ 23.10.2011 Merrylands

MATICA POKOJNIH 
od novembra 2010 do novembra 2011
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ACT
JAKA (JACK) REJEC
r. 15.02.1936 Maribor
+ 05.12.2010 Canberra

SOUTH AUSTRALIA
MARJAN PAVLOVČIČ
r. 19. 06. 1927 Ljubljana
+29.11.2010 Prospect, Adelaide 
MARIJANA FRANK
r. 13.09.1913 Rijeka pri Koprivnici
+ 04.05.2011 Large Bay
FRANC ŠVARC (SCHWARZ)
r. 21.03.1936 Maribor
+ 01.07.2011 Enfi eld

WEST AUSTRALIA
JOŽE UDOVIČ
r. 1935 Dolenje pri Ilirski Bistrici
+ 13.07.2010 Perth
MIROSLAVA (SLAVICA) GORIAN
r. 21.06.1915 Bilje pri Novi Gorici
+ 14.03.2011 Perth
MILKA (LJUDMILA) RACMAN
r. 1919  Slovenija
+ 30.03.2011 (dan pogreba) Subiaco

VICTORIA
MARIJA TINTA roj. PODBRŠČEK
r. 28.08.1913 Deskle pri Gorici
+ 23.11.2010 Wodonga
ZDENKA ZUPANČIČ roj. VOGRIN
r. 12.10.1955 Brežice
+ 16.12.2010 Bayswater
LUDVIK ŠKERLAK
r. 1922 Goričko
+ 05.11.2010 Noble Park
IVAN JANEZ JALOVEC
r. 03.12.1930 Slovenija
+ 29.11.2010 Traralgon
MAKSIMILIJAN VUK
r. 30.09.1933 Razonje pri Mariboru
+ 26.12.2010 Melbourne
JOŽE DOBROVŠAK
r. 15.03.1928 Desinič na Hrvaškem
+ 28. 12.2010 Greendale
MARTA BARRY roj. TOMAŽ
r. 03.11.1952 Prevalje na Koroškem
+ 26.01.2011 Melbourne
DAVORIN ZORZUT
r. 20.01.1930 Imenje pri Šmartnem, Goriška Brda
+ 23.01.2011 Melbourne
IVAN JENKO
r. 28.04.1928 Trnovo pri Ilirski Bistrici
+ 09.03.2011 Melbourne
JOŽE MARINAC
r. 18.04.1927 Novokračine, Jelšane
+ 10.03.2011 Echuca

MILENA VIDAU roj. FERLAT
r. 20.02.1922 Opčine pri Trstu
+ 15.03.2011 Kew
PAVEL ČESNIK 
r. 07.05.1921 Ljubljana
18.03.2011 Kew
DANICA (ALBINA ) BIZJAK roj. MEZGEC
r. 09.05.1935 Velike Loče pri Kozini
+ 20.03.2011 Box Hill
MIROSLAV GIBERNA 
r. 18.01.1912 Šepulje pri Sežani
+ 04.10.2010 Pascoe Vale
GIULIANA GIBERNA
r. 02.10.1923 Trst
+ 02.04.2011 Pascoe Vale
IVANKA LEVSTEK
r. 17.09.1934 Dolga vas pri Kočevju
+ 09.02.2011 Melbourne
JOŽE (GIUSEPPE) BUZAI 
r. 27.01.1923 Zadnji grad, slovenska Istra
+ 16.04.2011 Fawkner
ANTON ŠKRLJ
r. 17.02.1934 Knežak
+ 26.03.2011 Heidelberg
MARJAN POTOČNIK
r. 18.10.1925 Jesenice
+ 15.04.2011 Kew
FRANCES PROSEN – CIFALI
r. 17.08.1966 Melbourne
+ 17.04.2011 Melbourne
JOŽEF TAVČAR 
r. 11.12.1931 Dutovlje na Krasu
+ 24.04.2011 Melbourne
VERGILIJ (GILDO) LOVREČIČ
r. 26.04.1929 Opčine pri Trstu
+ 12.05.2011 Melbourne
ANA TRUBAN
r. 05.01.1928 Vojvodina
+ 12.05.2011 Melbourne
ALBIN SIROVNIČ
r. 11.09.1926 Gorica
+ 17.05.2011 Hobart
IVAN LAZAR
r. 09.06.1935 Stanjevci 
+ 19.05.2011 Leongata
JOŽE HORVAT 
r. 09.11.1931 Hotiza
+ 25.05.2011 St. Albans
JOSEPHINE CUGMAISTER
r. 25.03.1938 Kozarišče pod Snežnikom
+ 19.06.2011 Kew
MARIJA ŠEMEC roj. RAUŠ
r. 08.01.1932 Murska Sobota 
+ 18.06.2011 Clayton
FRANJO MAJERIĆ
r. 14.10.1954 Zagreb
+ 24.06.2011 Donvale
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MARIJA KULČIK roj. BOŽIČ
r. 10.09.1924 Vrtovin, Vipavska dolina
+ 05.07.2011 Werribee
MARIJA KUKANJA roj. LAMOVŠEK
r. 21.02.1942 Veliki Cirnik na Dolenjskem
+ 07.07.2011 Melbourne
ANTONIJA VUČKO roj. BALIGAČ
r. 29.10.1936 Ižakovci
+ 15.07.2011 Melbourne
HENRIK PROSENIK
r. 01.09.1924 Gornji Leskovec pri Krškem
+ 23.07.2011 Novo Mesto
ANICA REZELJ roj. ROME
r. 12.08.1930 Volavlje pri Ljubljani
+ 25.07.2011 Geelong
MARIJA FABIJAN roj. GRABNAR
r. 03.02.1924 Čužnja vas pri Mokronogu
+ 29.07.2011 Werribee
FRANC MATJAŠIČ
r. 07.11.1919 Župalevec pri Bizeljskem
+ 31.07.2011 Geelong
FRANČIŠKA (FRANCKA) PAVŠIČ roj. BRANŠTATER
r. 09.07.1944 Čatež-Zaplaz pri Trebnjem
+ 02.08.2011 Clayton
ALOJZ TOMŠIČ
r. 1939 Zagorje pri Pivki
+ 06.08.2011 Melbourne
FRANC GRL
r. 25.05.1925 Palčje pri Pivki
+ 20.08.2011 Eltham
IVANKA PENCA roj. ŠUMRADA
r. 21.08.1923 Kozarišče pod Snežnikom
+ 04.09.2011 Box Hill
VID LIPOVEC
r. 02.06.1925 Prezid
+ 10.09.2011 St. Albans
FRANC FRANK BRNE
r. 01.04.1929 Zabiče
+ 17.10.2011 Melbourne
CVETKO GOSAR
r. 05.05.1935 Cerkno nad Idrijo
+ 16.10.2011 Melbourne
ANA KALČIČ roj. MALJEVAC
r. 23.07.1908 Kuteževo
+ 14.10.2011 Wodonga
ANTON (TONE) BRNE
r. 15.07.1927 Suhorje v Brkinih
+ 20.10.2011 Melbourne
DUŠAN TEMISANOVIĆ
r. 27.03.1948 Peggetz-Lienz, Avstrija
+ 23.10.2011 Melbourne
EMIL VADNAL
r. 13.09.1931 Knežak
+ 12.11.2011 Melbourne
ALOJZ VALENČIČ
r. 28.02.1930 Zarečje pri Ilirski Bistrici
+ 15.11.2011 Melbourne

Pesem o zvezdah
Vsak človek je zase svet,

čuden, svetal in lep 
kot zvezda na nebu...

Vsak tiho zori,
počasi in z leti,

a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.

Tako živimo ljudje.
Vsak zase krmari k pogrebu.

Svetloba samo
nas druži kot zvezde na nebu.

A včasih so daleč poti,
da roka v roko ne seže,
a včasih preblizu so si,

da z nohti lahko srce kdo doseže...

Od tega mendà
človek ne umre,
od tega z neba

se zvezda ospe.

Tone Pavček

FRANJO (FRANK) TKALČEVIČ
r. 14.02.1937 Lipje, Hrvaška
+ 24.11.2011 Glen Waverley

TASMANIA
MARIJA HLIŠ roj. MAVC
r. ? - stara 83 let
+ 21.11.2011 Hobart

NEW ZELAND
JOŽE MIŠICA
r. 02.04.1925 Čudno Selo, Črnomelj
+ 03.03.2011 Hamilton

Gospod, daj vsem našim rajnim večni pokoj
in večna luč nam jim sveti. Naj počivajo v miru!
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GLAS SLOVENIJE 
»THE VOICE OF SLOVENIA«

PO BOX 191, SYLVANIA NSW 2224
Tel.: 02 9522 9911 Fax: 02 9522 9922

STIČIŠČE 
AVSTRALSKIH SLOVENCEV

Domača stran na internetu:
www.glasslovenije.com.au

Are your dentures more comfortable in 
a glass...? If so, for a free consultation 
contact: 
KONFIDENT Pty. Ltd.
STAN KRNEL 
dental prosthetist 
specialising in dentures and mouthguards 

391 Canterbury Road, Vermont  VIC  3133

Bi radi imeli umetno zobovje v kozarcu...? 
Če ne, z zaupanjem pokličite za prvo 
brezplačno posvetovanje.

STANKO KRNEL
zobni tehnik 

specialist 
za umetno zobovje in zaščitne proteze

Are your dentures more comfortable in 
a glass...? If so, for a free consultation 
contact: 
KONFIDENT Pty. Ltd.
STAN KRNEL
dental prosthetist 
specialising in dentures and mouthguards 

391 Canterbury Road, Vermont  VIC  3133

Bi radi imeli umetno zobovje v kozarcu...? 
Če ne, z zaupanjem pokličite za prvo 
brezplačno posvetovanje.

STANKO KRNEL
zobni tehnik 

specialist 
za umetno zobovje in zaščitne proteze

   VIKTORIJSKIM SLOVENCEM 
NA USLUGO V ČASU ŽALOVANJA

    Funeral Advice Line   
  9500 0900

  www.tobinbrothers.com.au

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Telefon: 02 6243 4830 Fax: 02 6243 4827

e-mail: VCA@gov.si
www.gov.si/mzz/dkp/vca/eng/

Začasni odpravnik poslov: dr. Zvone Žigon 

Embassy of the Republic of Slovenia 
PO Box 284, Civic Square

CANBERRA ACT 260

GENERALNI KONZULAT RS za NSW

Častni generalni konzul: Alfred Brežnik AM
78 Parramatta Road

Camperdown NSW 2050

Telefon:  02 9517 1591 Fax: 02 9519 8889
E-mail: slovcon@emona.com.au

PO BOX 188, COOGEE  NSW 2034
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  www.tobinbrothers.com.au

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
Telefon: 02 6243 4830 Fax: 02 6243 4827

e-mail: VCA@gov.si
www.gov.si/mzz/dkp/vca/eng/
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Camperdown NSW 2050

Telefon:  02 9517 1591 Fax: 02 9519 8889
E-mail: slovcon@emona.com.au
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VELEPOSLANIŠTVO 
REPUBLIKE SLOVENIJE

Telefon: (+61) 02 6290 0000
Fax: (+61) 02 6290 0619 

e-mail: vca@gov.si
http://canberra.veleposlanistvo.si/

Veleposlanik: dr. Milan Balažic
Konzularne zadeve: mag. Metka Čuk

Embassy of the Republic of Slovenia
26 Akame Circuit, O’ Malley ACT 2606

PO Box 284, Civic Square 
CANBERRA  ACT  2608 

GENERALNI KONZULAT RS za NSW
Častni generalni konzul: Alfred Brežnik AM

78 Parramatta Road
CAMPERDOWN  NSW  2050

Telefon: (+61) 02 9517 1591
Fax: (+61) 02 9519 8889

e-mail: slovcon@emona.com.au
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Dom počitka matere Romane - slovenski dom za starejše 
Mother Romana Home - Slovenian Aged Care Facility

11-15 A’Beckett Street, KEW  VIC  3101.  Phone: 03 9853 1054, Fax: 03 9855 0811
E-mail: romanahome@optusnet.com.au

Dom počitka matere Romane je ustanova Slovenskega misijona v Melbournu, ki nudi bivanje v domačem okolju 
ostarelim in ti sti m, ki potrebujejo nego. V Domu matere Romane nudimo strokovno oskrbo, prijazno krščansko 
okolje, toplo sobo, odlično domačo hrano, veselo družbo in popolno zdravniško nego. Življenje v domu matere 
Romane je prijetno, vsak dan se dogaja kaj novega in zabavnega. Do slovenske cerkve sveti h bratov Cirila in Metoda 
je le 20 metrov. 

Ste mogoče že razmišljali, kakšno bi bilo življenje v Domu? Če želi družina za krajši čas na dopust, nudimo 
tudi kratkoročno nego ‘Respite Care’. do 63 dni v letu. Pogoj za sprejem v Dom je tako imenovani “Aged Care 
Assessment Document” - sprejemni dokument, katerega Vam pomaga preskrbeti  Vaš zdravnik. Osnovna tarifa 

je 85% od pokojnine. Vstopni 
znesek, imenovani ‘Bond ali 
Ingoing Contributi on’, ki ga 
nadzoruje Centrelink, je vezan na 
posameznikovo premoženje. 
Bond je zavarovan po vseh 
predpisih zveznega ministrstva za 
zdravstvo in ostarele. 

Za vse dodatne podrobnosti  
pokličite upravo Doma, telefon (03) 
9853 1054. Dobili boste pravilne 
odgovore na vsa vprašanja. 
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Zima na Gorenjskem je lepa, 
zato smo za Vas tudi v tem 
letnem času pripravili pestro 
ponudbo. Za tiste, ki želite čas aktivno preživeti, 
smo v sodelovanju s poslovnim partnerjem SKI-
PASS TRAVEL iz Kranjske gore pripravili paket 
rent a car + skipass. Skipass so smučarske vozovni-
ce za odlična avstrijska smučišča v bližini Slovenije.

Če potrebujete nastanitev, Vam tudi pri rezervaci-
jah z veseljem priskočimo na pomoč. Za prijetno 
bivanje ponujamo kmečki turizem na območju Ble-
da, Bohinja, Kranjske gore in Bovca. Priporočamo 
pa Vam tudi manjše družinske hotele srednje 
ali visoke kategorije, ki se nahajajo v neposredni 
bližini Brezij (do 10 km).  

Najem avtomobilov, ki so vsi opremljeni zimskim 
razmeram primerno,  Vam ponujamo po ugodnih 
cenah. Na voljo smo Vam tudi za prevoze z letališč 
do Vašega doma ali nastanitve.

V našem voznem parku boste zagotovo našli vozi-
lo, s katerim se boste z veseljem in varno vozili po 
Sloveniji in ostalih državah Evrope. Nudimo Vam 
večja in manjša osebna vozila z ročnim ali avto-
matskim menjalnikom ter kombinirana vozila za 
prevoz največ 9 oseb. 

Za najem vozila smo Vam na razpolago na spletni 
strani www.budget.si ali elektronskem naslovu 
info@budget.si, v naših poslovalnicah, ki jih naj-
dete v Ljubljani, Bledu, Kranjski gori, na Letališču 
Jožeta Pučnika Ljubljana ali pa na Igorjev telefon: 
+ 386 4164 4626

Na Vaši poti do cilja Vam Budget Slovenija ponuja 
zelo ugodne cene, ob predložitvi kupona pa še 
dodaten popust. 

www.planinskiraj.com

Telefon: +386 31 353 845

Izkoristite priložnost tudi Vi….  
Hvala in nasvidenje v Sloveniji!

budgetMisli2011.indd   2 23/11/2011   6:57:47 AM
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NASLOVNA STRAN ZGORAJ: Slovenska zima s 
pogledom na Triglav v daljavi.
NASLOVNA STRAN SPODAJ: Praznovanje 85. 
rojstnega dne p. Valerijana v Merrylandsu na praznik Treh 
kraljev januarja 2011. Sredi naslovnice je umetniška risba 
slikarke Zorke Černjak iz Melbourna za 60. jubilej Misli. 
NOTRANJA STRAN OVITKA - STRAN 2: 
Moški pevski zbor PLANIKA praznuje 25 let petja. Vodi 
ga Roland Carmody, ki pogosto tudi zaigra na violino. 
Leta 1982 so nastopili v Cankarjevem domu v Ljubljani. 
MARIJA BOELČKEY in MARIJA BURLOVIČ sta 
23.11.2011 v DMR obhajali 90. rojstni dan. Čestitamo!
Romarji pred slovensko kapelico v Penrose Parku NSW.
ZORI JOHNSON so sodelavke HASA in oba patra čestitali 
za njen rojstni dan.
MILLA ROSE JELENIČ je bila krščena 15.10.2011 v Kew.
PREDZADNJA STRAN OVITKA - STRAN 47:  
Letošnji zakonski jubilantje v Kew. 
Družina FISTRIČ na dan poroke najstarejše hčerke 
MICHELLE, Greensborough, 28.08.2011. Čestitke!
ZLATA POROKA: JOŽE in MARIJA HEBAR iz 
McKellarja, ACT, sta obhajala zlato poroko v nedeljo, 
16.10.2011, pri slovenski sv. maši v Canberri v cerkvi sv. 
Petra in Pavla. Poročila sta se 28.10.1961 v katedrali sv. 
Krištofa v Manuki. Jože je doma iz župnije Velika Nedelja 
pri Ormožu, Marija pa iz Zagorja pri Pivki in je sorodnica 
znanih glasbenikov Vadnjalov (The Vadnals), ki so bili 
rojeni in so živeli v ZDA, pred štirimi desetletji so nekajkrat 
nastopali tudi v Sloveniji. – Jožetu in Mariji želimo še 
veliko skupnih let in doživetij.
Krst pri sv. Cirilu in Metodu v Kew: MIRKO ROMAN IGLIČ 
30.10.2011 in CAMPBELL BOJAN JAKŠA 20.11.2011.
Praznovanje 40. obletnice kluba Jadran, 15.10.2011: 
Povezovalca programa Vilma Zanetić in Darry Maddison 
sta povabila pred oder vse predsednike kluba. Obolelega 
prvega predsednika Alojza Valenčiča sta zastopali hčerka 
Anna in žena Marica. 
ZADNJA STRAN OVITKA - STRAN 48: Pozdrav in 
voščila naših nekdanjih sester: s. Maksimilijane Kavčič, 
s. Francke Žižek in s. Pavle Kavčič iz Slovenske Bistrice.
MIRIAM STARIHA je srečala Abrahama - v družbi očeta 
Ivota in mame Teje Bavčar. Bog živi!

SPOROČILA FOTOGRAFIJ
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FRANC IN MARIJA VODUŠEK iz Yarrawonge VIC sta v 
letošnjem oktobru praznovala zlato poroko. Pridružujemo 
se mladostnim čestitkam njunih otrok in vnučkov - 
fototografi ja desno od njiju.
Igralci igralske skupine Kew s sodelavci po uspešni 
predstavi veseloigre Kje je meja? v Kew, 30.10.2011.
TONE MIKUŠ je letos dopolnil 80 let. Na fotografi ji 
nasmejan in vesel že s četrtim Mikuševim rodom. 
Gledalci navdušeno spremljajo veseloigro Kje je meja?.
Člani zbora Planika in njihovi prijatelji so ob vodstvu 
Petra Mandelja OAM JP obiskali misijon sv. Družine v 
Adelaidi, v nedeljo, 13.11.2011 (glej stran 11).
V nedeljo, 6. novembra 2011, po molitvah na pokopališču 
v East Keilorju, je bilo pripravljeno že  tradicionalno kosilo 
v prostorih kluba  ‘Jadran’.  Ob lepem številu obiskovalcev 
je po kosilu naš pater Ciril Božič blagoslovil grb - mozaik, 
delo Alojza Jeriča. Grb krasi pročelje glavnega poslopja. 
Originalen grb, po katerem je Alojz Jerič naredil mozaik, 
je delo člana kluba ‘Jadran’, Antona Kirna. Hvaležni smo 
tudi Romani Žetko za njeno idejo o mozaiku. Marija Iskra

FOTOGRAFIJE SO PRISPEVALI: Pater Robert Bahčič: 
nalovnica zgoraj,6,10. Logo 60 let na naslovnici: Zorka Černjak na 
predlog Drage Gelt. Marija Anžič: naslovnica spodaj, 24,25,47,48. 
Marija Kalčič: 2. Nino Burlovič:2. Marija Grosman: 2,17. Martha 
Magajna: 2,12,13,32,34,35. p. Ciril: 2,26,28,35,42,47,48. Minci 
Boelckey: 2,44. Internetna stran frančiškanov: 3. Arhiv Kew: 4. p. 
Janez: 11. Štefan Šernek: 18. Mirko Cuderman: 19. p. Darko: 20, 
21. Ivan Rudolf: 20,21. Leah Fistrič: 23. Marija Iskra: 31. Janez 
in Marija Rotar: 36. Florjan Auser: 45. Michelle Fistrič: 47. Arhiv 
družine Hebar: 47. Miriam Stariha: 48. Rosalinda Vodušek:48. 
Tone Mikuš: 48. Peter Mandelj: 48.   HVALA SODELAVCEM!

PROŠNJA
Naprošam rojake v Melbournu in v Geelongu za kakršno 
koli fotografi jo IVANA HACETA. Ivan je bil dober harmonikar 
in je bilo v njegovem času gotovo narejenih precej fotografi j. 
Mislim, da je nastopal tudi v triu. Pisal sem že na več naslovov, 
pa brez uspeha. Fotografi je mi lahko pošljete na moj naslov: 
Alojz Hren, 23 Glider Ave., Shellharbour  NSW  2529. Slike 
bom vrnil takoj, ko jih bom prekopiral. Fotografi je bodo 
namreč potem objavljene na internetu: Stare slike Cerknice – 
Loška dolina, od koder je bil Ivan doma. Za vse se vam že v 
naprej zahvaljujem in lepo pozdravljam.    Alojz Hren
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