


Takole si je Mojca krajšala čas med epidemijo 



POZDRAVLJENI DRAGI LUČKARJI!

Kolikšna je majhnost Covid 19 si ne predstavljam. Ne vem kolikokrat je 
manjši od milimetra. A zasidral se ni samo v naša pljuča. Zasidral se je celo 
v naše duše, v dušo človeštva. Kolikšna je majhnost Covid 19 v naši duši si 
še manj predstavljam. Pa vendar deluje. Človeštvo pred njim trepeta.
In tukaj sva tudi midva. Nimava nobenega namena povzročati strah med 
ljudmi, kaj ne da ne. Kolikokrat sva večja od virusa, pa vendar tolikokrat 
manjša od človeštva. Ključno vprašanje pa je, ali prinašava v to stvarstvo 
strah in temo ali veselje in luč.
Zdi se, da naš Stvarnik prav v tem trenutku potrebuje prisotnost luči v tem 
svetu. Črni ljudje se zbirajo, da bi izživeli svojo stisko na ulicah, zdi se, da 
so bolj sužnji zla, kot svobodni. Človek v teh dneh še bolj hrepeni po 
svetlobi. Kako bi se to svetlobo iz lučkarskih preizkušanih src podalo 
svetu, ki je v temi? V teh dneh povabimo vse preizkušane v naše molitve, v 
našo ljubezen.
V svoji domišljiji si predstavljam pohod Vere in luči po glavni ulici v 
Ljubljani. Si predstavljate, med množico kitariste in pesem: Prižgimo si 
lučke, naj nam svetijo. Okrog nas pa četa smejočih se policajev. Mogoče bi 
se pesem preko poročil razlegala skozi ekrane slovenskih domov. 
Mogoče, bi nas sprejeli. Kako majhen prispevek v lepoto stvarstva lahko 
skromen posameznik vnese v ta svet. Skupaj smo pa kar močni. Lahko v 
dušo človeštva posadimo skromno veselje. Kar pomagajmo temu svetu.
V teh dneh vas povabim tudi k molitvi za naša letošnja letovanja. Srčno 
prosim Gospoda, da vsi prijavljeni doživijo lepe trenutke, dasiravno 
krajše. Predvsem pa naj bodo varni. Vsi prisotni poskrbimo, da bo tako.
Tebi, spoštovana Kristina Mlinarič, pa iskreno 
sožalje ob smrti vašega očeta. Res smo hvaležni 
za dar vašega življenja, ki je na ta svet prisijalo 
preko ljubezni vaših staršev. Naj pokojnemu 
očetu nebeški Oče podari svojo ljubezen v 
nebesih.
Ob koncu pa vsem ene praaaaaaaaaav 
leeeeeeeeeepe poletne dni! Naj vas angeli čuvajo 
in prinašajte luč temu svetu.
br. Jurij Štravs,
narodni duhovni asistent Vere in luči Slovenije



DRAGE LUČKE, DRAGI LUČKARJI!

Bogu hvala, korona je mimo!!! … Ajej, prehitro smo se veselili, spet se 
pojavljajo nove okužbe. Kaj bo z našimi počitnicami in poletnimi načrti? 
Bomo lahko izvedli duhovno-počitniške tedne Vere in luči ali ne? Kako bo 
potekalo naslednje lučkarsko leto? Kaj pa …? Zakaj pa …? Kako pa …?
Takšna vprašanja si zastavljamo zadnje mesece. Korona virus nas je 
postavil pred veliko preizkušnjo. Vse, kar smo smatrali za gotovo, trdno 
in neomajno, je postalo negotovo, krhko in popustljivo. Kako težko nam je 
živeti v tej negotovosti, ki je zares huda reč. Vsi bi radi odgovore in 
zagotovila takoj, a tokrat jih ne moremo prejeti. 
V tej negotovosti smo člani provincialnega sveta morali sprejeti odločitev 
glede izvedbe junijskih srečanj po skupinah. Ure in ure smo preko 
videokonferenc tehtali pluse in minuse ter prosili Sv. Duha za pomoč. 
Veseli smo, da je, na našo pobudo, nekaj skupin izpeljalo junijska 
srečanja, o njih pripoveduje tokratna Lučka. Pri ostalih skupinah pa 
upamo, da je telefonski klic in klepet prijateljev z družinami/lučkami 
pokazal, da korona ne more preprečiti naše trdne povezanosti.
Še večji izziv je bila odločitev glede izvedbe letovanj Vil. Skupaj z voditelji 
in duhovnimi asistenti smo, po posvetu z NIJZ, sklenili, da letovanja 
izpeljemo. Zaradi spreminjajoče se epidemiološke slike smo si morali 
pridržati pravico do odpovedi letovanj tik pred zdajci. Dorekli smo 
obilico prilagoditev, usmeritev, navodil, zaradi katerih bodo letošnja 
poletna druženja drugačna. A hkrati ista – povezovalna. Srčno si želimo, 
da jih izpeljemo in s strahom spremljamo ponovno pojavljanje virusa ter s 
tem povezane vladne ukrepe.
Lučke, morda vi veste, kaj nam prinaša poletje? Ne veste, kajne? Seveda, 
saj ni čarobne krogle in čudežne paličice, s katerima bi lahko pokukali v 
prihodnost. Ne vemo, kaj prihaja. Ne moremo vedeti. Vemo pa, kdo ve. 
On ve. Ve, kje, kdaj, kako in zakaj. Zato, drage lučke, dragi lučkarji, 
zaupajmo Mu in za prihajajoče poletje sklenimo molitveno navezo za 
mirno in predvsem zdravo poletje.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas!

Kristina in Damijan Mlinarič



Sestanek voditeljev DPT 2020 Sestanek provincialnega sveta Vil 
(*Bojana L. in Kaja Š. sta sodelovali 
dopisno)

ČE  ROŽNI VEN´C BOŠ MOLIL RAD…

 RDEČIH OČENAŠ

V predzadnji številki Lučke (181) smo vas povabili, da si dobro ogledate 
sliko rožnega venca naše lučke Vlaste in poveste, katero molitev molimo 
pri  jagodah (kroglicah) . Pravilen odgovor je seveda . 
In to šest krat.
Sedaj pa nadaljujmo z nalogo, da bomo še bolje spoznali, kako je 
sestavljen rožni venec. Zato vas vabimo,  da si  spet dobro ogledate sliko 
in odgovorite, kateri dve molitvi molimo pri vsaki jagodi.  RUMENI 

Pa se še bolj potrudite in preštejte vse 
. Koliko ste jih našteli?  Točno… 

jih je.  Če je naloga pretežka, pa prijatelji 
pomagajte  lučkam.
Pravilne odgovore lahko pošljete na 
uredništvo Lučke .

Kraljica venca rožnega - prosi za nas!

Ana Vodeb, Marija Brezmadežna, Brežice

RUMENE



BINKOŠTI  (Apd 2,1-4 )

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je 
nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so 
se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se 
razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim 
Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal 
izgovarjati.
Z vnebovzetjem se je Kristus vrnil k Očetu. Kako to, da se ne pojavi več? 
Binkošti odpre novo obliko Gospodove navzočnosti. Kristus je že na 
križu človeštvu izročil svoj dih. Ko se je prikazal za zaprtimi vrati, je vstali 
Kristus ponovno izročil svojega Duha, in zdaj na binkošti, je Oče tisti, ki 
pošlje na apostole, zbrane skupaj z Gospodovo Materjo, podobo Cerkve, 
svojega Svetega Duha, to je življenje Boga samega. To življenje ima 
posebno kvaliteto: poživi z občestvom, ko se imajo osebe resnično rade. 
Telo ni kopica udov, ki živijo vsak zase, ampak je vsak član živ samo zato, 
ker je povezan s telesom. Prej, ko je Kristus živel na zemlji, je bil pred 
nami, zdaj pa ni več pred nami, ampak je v nas. Prej je imel drugo obličje, 
ki je bilo njegovo. Zdaj pa bo imel naše obličje, ki odraža njegovo. Začne se 
nov čas: to, kar je bil On, smo zdaj mi zaradi daru Duha. Vsi apostoli so v 
gibanju, vsak gleda v drugo smer, ker je Sveti Duh življenje, dinamičnost 
in zagotavlja, da je vsak od nas Božji sin v Kristusu na povsem oseben 
način: vsak otrok v družini je edinstven, poseben; tako nihče od nas ne 
moli na enak način; vsak se obrne k nebeškemu Očetu na edinstven način, 
ki ima v sebi njegovo ljubezen in njegovo življenje.

Center Aletti je pripravil
pobarvanko na naslednji 
strani za otroke v času
pandemije koronavirusa.
Posredoval nam jo je 
p. Franc Kejžar

Drage lučke, želim vam veliko
 veselja pri barvanju!





OŽIVLJANJE EVANGELIJA – BOGASTVO VERE IN LUČI

Oživljanje evangelija je posebnost lučkarskih svetih maš. To pomeni, da 
pri besednem bogoslužju evangelij najprej preberemo, nato pa ga 
uprizorimo. Na takšen način lučke lažje vstopijo v samo zgodbo, notranje 
bolj podoživijo same dogodke. Saj vsak človek s svojimi čutili - vidom, 
sluhom, vonjem, okusom in otipom bolj notranje doživi stvari. Zato so 
tudi lučke, ko zaigrajo evangelij, polne radosti in navdušenja. Vse moje 
izkušnje z oživljanjem evangelija so zelo pozitivne. 
Kako poteka priprava in sama uprizoritev. Na animacijskem sestanku, 
kjer se srečamo odgovorni za skupino, določimo temo srečanja in tudi 
določeni evangelij, ki ga bomo uprizorili med mašo. Samo srečanje je 
razdeljeno na tri dele. Prvi del je pozdrav s katehezo in delavnico. Drugi 
del je priprava na sveto mašo in samo obhajanje evharistije. Na koncu 
sledi agape, pogostitev. V pripravi na sveto mašo imamo kratko vajo za 
oživljanje evangelija, razdelijo se vloge. Vsaj enkrat do dvakrat naredimo 
vajo. Sledi sveta maša, kjer je po branju evangelija njegovo oživljanje. 
Lučke se zelo vživijo v svoje vloge in imajo poseben igralski talent. Stvar 
vzamejo zares, in to je dobro. Najbolje je, da se evangelij približa 
današnjemu času in njihovemu doživljanju. To pomeni, da se zgodba 
tako zaigra, kot da se dogaja v sedanjem življenju. Npr. da uprizorimo 
izgubljenega sina, ki gre v daljno deželo in zapravi ves denar. Po vsej 
verjetnosti se je mlajši sin moral kje ustaviti in kaj pojesti v kakšnem 
gostišču. Tako se lahko lepo zaigra, samo naročilo hrane, lahko steče 
kakšen pogovor med krčmarjem in izgubljenim sinom, in to vse 
spontano. Kot zmorejo. Potrebno je evangelij približati njihovi starosti in 
njihovemu svetu. 
In prav oživljanje se lučk zelo dotakne. Kako zelo so hvaležni za to 
izkušnjo. Veliko imam primerov, ko si je lučka zapomnila kakšno 
besedno zvezo iz igre in sedaj po osmih letih, ko me vidi, me pozdravi z 
besedami iz oživljanja evangelija. To sta samo dve besedi, ampak tej osebi 
sta se vtisnili v spomin, in niti ni igrala, ampak gledala. 

V nadaljevanju lahko preberete nekaj primerov zahvale lučk po našem 
srečanju in to je samo nekaj njihovih vtisov, ki pokažejo, kako globoko 
podoživjo zgodbo, če jo lahko zaigrajo. 



Zato se mi zdi pomembno, da se vsi skupaj potrudimo in damo vse od 
sebe, da lahko naše lučke preko igre notranje doživijo Boga.

p. Egon Hriberšek

Sem Rok iz Draveljske skupine Vera in luč. Srečanja imamo vsako tretjo 
nedeljo v mesecu. V februarju pa sodelujemo pri družinski sveti maši ob 
10. uri. 
Po poslušanju evangelija smo zaigrali božjo zgodbo Deček Jezus v 
templju. Sam sem bil v vlogi Jezusa. Ljubi Jezus zelo sem bil vesel in 
srečen, da sem s teboj pri oltarju. Hvala tebi, p. Egon, za vodenje igre. 

Pater Egon je v skupini ugotovil naše igralske talente. Zmeraj nam kaj 
pripravi za oživljanje evangelija. Letos smo igrali zgodbo Deček Jezus v 
templju. Hvala vsem za to prijetno sodelovanje. 

Stanko





 

PRAZNOVANJE SVEČNICE V DRAVLJAH

Praznik skupnosti Vera in luč je na svečnico, mi pa ga praznujemo vsako 
leto tretjo nedeljo v februarju ob 10h pri župnijski sveti maši. Po 
poslušanju evangelija zaigramo igrico, s katero skušamo oživiti zgodbo iz 
evangelija. Zelo sem bila vesela, da sem tudi jaz sodelovala, čeprav ne 
znam dosti povedati, tako kot Rok, Stanko, Danica, Diana, Igor in še kdo. 
Otroci zborčka Mala jata so zapeli pesmi, ki jih tudi mi znamo zapeti, a ne 
tako lepo kot oni. Mlada glasbena družina, ki prihaja vsak mesec na naša 
srečanja, je spremljala petje zbora, najmlajši David in nekateri mladi 
ministranti pa so nam pomagali v igrici. 
Po maši pa smo imeli praznovanje mojega rojstnega dne, ter rojstnega dne 
Idija in njegove mami. Zelo rada imam ta praznovanja na naših srečanjih.  
Danes je bil za našo skupino tudi žalosten dan. Zvedeli smo, da je včeraj 
umrl očka lučke Ane in na koncu srečanja smo vsi zbrani molili zanj Oče 
naš.

Zapisala Mojca skupaj z mamo





V oktobru, mesecu rožnega venca,
smo se več pogovarjali o molitvi po naših družinah. Izdelovali smo rožni 
venec iz lesenih kroglic. Na videz lahko, vendar za marsikatero lučko ali 
starša pa je bilo kar naporno. A smo s skupnimi močmi in novimi prijatelji 

 za prav vsako lučko. Med delom 
se pogovarjamo in kaj zapojemo. Lučkar Janez K. nam rad pove, kako 
ministrira pri sv. maši v Stari Loki.

družine Podgoršek izdelali rožni venec

Da so naša srečanja ustvarjalna, 
delavna, vesela in duhovna, je v 
veliki meri odvisno od animacijske 
skupine. Zaenkrat smo še vedno 
tr i :   
Srečujemo se pri nas doma. 
Običajno s fantoma še skupaj 
zmolimo za lahko noč in se 
pripravimo na delo.

Simona,  Agica  in  jaz .

SPOMINI S SREČANJ VIL ŠENČUR



 

V novembru se vedno radi 
ozremo v spomin na naše 
rajne in zanje prižgemo na 
pokopališču svečko. 
V skupini pa smo se preko 
igre pogovarjali, kako nam je 
vsak dragocen in velik v 
Božjih očeh.
December je za nas mesec 
pričakovanj. Po sv. maši 
nam mladi igralci iz skupine 
Sončni žarek zaigrajo igrico 
in skupaj z njimi v veselju 
pričakamo sv. Miklavža.

V januarju smo še vedno polni lepih spominov na božič. Ustavimo se ob 
domačih cerkvenih jaslicah, nato pa peš poromamo na ogled jaslic k 
lučkarskemu prijatelju Florjanu. Z ženo nas vedno lepo sprejmeta in 
pogostita. Pravo veselje pa je za naše lučkarje, da srečanje z veselim delom 
zaključimo v piceriji, kjer se pogrejemo s toplim čajem in podpremo z 
dobro pico. 

Tokrat nas je častila ga. Elza, saj je 
njena  praznovala 50 
let. Veliko nam pomenijo ta skupna 
srečanja, saj s tem ohranjamo 
prijateljstva in navezujemo stike še 
z drugimi ljudmi.

 lučka Simona

V februarju pa smo praznik svečnice in naš lučkarski praznik obhajali 
skupaj  z župnijskim občestvom pri sv. maši.





Veseli me, da smo ohranili prijateljske odnose tudi s prijatelji, ki ne hodijo 
več v skupino, ki so si ustvarili svoje družine, a jih še vedno zanima, kako 
nam gre. Na pustno soboto nas je obiskala  iz Cerkelj. 
Našemljeni v slamanata strašila. Bilo je smeha, pa tudi slame povsod 
dovolj.

Rafka, Šenčurska skupina

družina Tacer

Ker smo prijatelji med seboj, se 
radi družimo tudi izven 
srečanj Vere in luči. 
Na sv. Agato je praznovala 
svojih 

 Lučkarji smo ji zaželeli še 
veliko zdravih in zadovoljnjih 
let med nami.

70 let naša prijateljica 
Agi.

Agica (desno) na romanju s skrito 
prijateljico Mileno Miklavc



JEZUS JE POT…

Naša pot se sploh ni začela na domačem 
terenu. V septembru nas je vodila v Šempeter 
pri Gorici. Udeležili smo se slavnostnega 
dogodka - naša s. Irena je imela večne 
zaobljube. Z veseljem smo bili poleg nje in 
praznovali z njo. Tako smo spoznavali, kako 
nas Jezus vodi po poti veselja. 
Naše lučkarsko leto se je začelo v novembru, 
ko smo se pogovarjali o pustolovščini, ki jo je 
doživel hromi mož. In naša Ana je seveda 
želela to preizkusiti. Nesli smo jo do hišice, 
odmaknili strešnike in… 
V decembru smo se pogovarjali, kako naš 
Bog odpušča grehe. In spraševali smo se – ali 
znamo tudi mi tako odpuščati kot on? Ali 
smo kot služabnik, ki zahteva svoje, čeprav je 
bilo njemu oproščeno… S to mislijo smo šli k 
spovedi. Po spovedi pa nas je obiskal dobri 
mož – sv. Miklavž!
V februarju smo se pogovarjali, kako nas 
Jezus vabi po eni poti, mi pa ga preslišimo in 
gremo po drugi. Vendar na koncu se 
znajdmo vsi skupaj na isti poti, ki vodi proti 
Njemu. In to smo dokazali tudi s pihanko – ni 
važno kam smo pihali, krivulje so na koncu 
vedno pristale pri plamenčku.
Nato pa je naša srečanja prekinilo dogajanje 
po svetu. Seveda smo bili še vedno v stikih 
”po starinsko”, kar preko pisem, vendar 
komaj čakamo, da se srečamo, vidimo in 
končno objamemo naslednje leto.

Tadeja, Vil Ilirska Bistrica







30 LET SKUPINE ŠMARNICA  

NOVO MESTO

 VIL 

Novomeški lučkarji smo na svečnico praznovali 30. rojstni dan z 
lučkarsko sveto mašo, kjer smo se nebeškemu Očetu zahvalili za naše 
lučke, ki nas s svojimi darovi bogatijo in nam kažejo pot ljubezni in 
iskrenosti.
Ob poslušanju pričevanja Jeana Vaniera na duhovnih vajah v Stični, sta 
šolski sestri notredamki Slavka Cekuta in Martina Radež v svojih srcih 
začutili klic po ustanovitvi skupine Vera in luč ob reki Krki. Ob sebi sta 
zbrali skupino mladih prijateljev, povabili družine otrok s posebnimi 
darovi in že so lahko v adventu 1989 prižgali plamenček Vere in luči v 
Novem mestu. Iz tega plamenčka je v teh letih zagorel plamen, saj je 
skupina ves čas rasla in širila svoja krila.
V vseh teh letih se je v skupini zgodilo mnogo lepega. Lučke so prejele 
zakramente svetega obhajila in birme. Učile so nas nesebične ljubezni in 
iskrenosti. Starši smo delili svoje stiske in iskali tolažbo med sebi enakimi. 
Spoznavali smo, da je naš otrok dragocen in poklican, da živi v skupnosti 
z Jezusom. Srce vsakega starša zaigra najlepšo melodijo, ko vidi, da 
njegov otrok kljub drugačnosti pri sveti maši bere prošnjo, zahvalo, uvod 
v Oče naš ali ministrira. Prijatelji  so in še svoja srca odpirajo drugačnosti 
in iz srečanj odhajajo bogatejši.
Naša skupina je bila rojena, da bi Jezusov nauk ponesla do najbolj 
odrinjenih, da bi družine potegnila iz osamljenosti in da bi vsi videli, da so 
naše lučke Božji otroci, vredni nebeškega kraljestva.
Rada bi se v imenu skupine zahvalila vsem, ki ste skozi ta čas bogatili 
skupino s svojimi darovi kot prijatelji, duhovniki, starši in lučke. Hvala 
vsem, ki ste se odzvali povabilu na praznovanje ali nam poslali voščilo. 
Praznovanje smo nadaljevali v Lenartovem domu, kjer smo v veselem 
vzdušju obujali spomine na pretekli čas in iskali izzive za prihodnost.
Posebej pa velika HVALA p. Marku, ki ima veliko srce za naše lučke in je 
vedno pripravljen prisluhnit človeku v stiski.

Renata Kocjan







POLJE ŠEPETA

Bosa po rosni travi sem  hodila,
vsaka bilka posebej bila mi je mila,

lahkoten  zato  je bil  moj korak,
pazila sem, da jih ne bi zlomila.

Rahla sapa pihljala je preko trat,
bilke nežne, drobne, so se posušile.

Uho sem čisto k tlom prislonila,
zdelo se je, kot bi zemlja zvonila.

Zvonjenje bilo je kot rahel šepet,
kot mila pesem prelepi pomladi.
Kot uspavanka Njemu, ki te dni

mi sami smo ga v skalni grob dali.

A vstal bo, zapelo bo polje veselo.
Poneslo čez trate vzklik ALELUJA.
Odrešen si človek, premagana smrt,
glej, prelepo življenje se ti ponuja.

Majda, Poljčanska skupina



VELIKI TEDEN, VELIKA NOČ IN ŠMARNICE 2020

V velikonočnem tednu smo izdelali plakat, na katerega smo prilepili, 
pobarvali in narisali slovesni prihod Jezusa v Jeruzalem za cvetno 
nedeljo. Zadnjo večerjo za veliki četrtek, Jezusov krvavi pot in križanje na 
veliki petek, ko je Jezus rekel: "Oče odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo." 
Zaprt grob na veliko soboto in veselo Aleluja, aleluja, aleluja na veliko 
nedeljo.
Že od prvega maja nam bere Darja iz knjige Največji dar. Naredili smo si 
plakat,  tako da vsak dan po prebranem odlomku nanj prilepimo sliko. Pri 
tem pomagata Božo in Katja. Ko končamo z branjem, zmolimo še desetko 
rožnega venca za vse bolnike s korona virusom. Nekateri radi barvajo, 
zato smo okrog plakata dodali pobarvane šmarnice.
Tako smo si krajšali čas v teh dneh, ko se nismo smeli družiti, sprejemati 
obiskov in hoditi od doma.

Darinka, Tolminska skupina







KAKO SEM PREŽIVELA ČAS KORONA VIRUSA

Čas epidemije korona virusa je bil težek čas za vse, posebno za naše lučke, 
ki niso razumele zakaj ne morejo k maši, zakaj ni mesečnih lučkarskih 
srečanj, zakaj je vse zaprto. 
Jaz sem tik pred izbruhom epidemije spoznala čudovitega prijatelja 
Aleksandra. Jaz pravim, da ga je Bog poslal v moje življenje. Tako da meni 
ni nič manjkalo. Vsak dan sem bila zunaj in kolesarila s pomočjo 
Aleksandra. En dan sva naredila 8 km, drugi dan 16 km. Skratka bila sem 
zelo aktivna. Sedaj sva na morju in uživava. Lepo nama je. Hodiva na 
izlete. Bila sva v Rovinju. Šla sva v cerkev,  ki je na hribu in je zelo lepa. Od  
cerkve je čudovit razgled na morje in okoliške otoke. Imam se zelo lepo. 
Uživam ob morju. Gledam sončne zahode, ki so zelo lepi. Neskončno sem 
hvaležna Aleksandru, da mi stoji ob strani in mi pomaga. 

Natalija Polajžer, Magdalenska  skupina



ČAS EPIDEMIJE KORONA VIRUSA

Mengeški lučkarji težko čakamo dan, ko se bomo spet videli, saj že od 
februarja nismo imeli srečanja. Kljub omejitvam med epidemijo pa smo se 
vsaj od časa do časa slišali po telefonu. Največkrat se mi je oglasila Mojca 
in delila z menoj veselje in navdušenje, ko ji je prvič uspelo, da je sama 
spekla kruh – ne morete si predstavljati njene sreče. In sedaj, ko zaradi 
epidemije ne more v službo, pomaga atiju na vrtu, postavila sta si velik 
rastlinjak, kar je obema v veselje in ju osrečuje, prav tako vse 
Vrhovnikove. Taki zaupni pogovori so vir osebne sreče in zadovoljstva.
Vedno pogosteje me pokliče tudi lučka Anja iz Črnuč, ona pa pogreša 
predvsem obiske, pa tudi lučkarska srečanja. Kar toplo mi je pri srcu, 
kadar zaslišim njen glas. V veliko uteho in korajžo mi je dopisovanje z go. 
Meto, ki skrbno bedi nad nami, mengeškimi lučkarji, pa omeniti moram 
g. Janeza, ki je s srcem in telesom predan lučkarjem. Vem, da nas iz nebes 
ljubeče gleda in spremlja naša zlata Nika, ki še posebno bodri Mojco in je 
nanjo ponosna.
Pravo doživetje pa je bilo, ko sva lahko s s. Bernardo obiskali lučko 
Simono in ji voščili za rojstni dan ter jo s tem zelo razveselili. Vsak dan jo 
izročam Mariji, še posebej za njeno mamico, da bi mogla še dolgo zdrava 
skrbeti za svojo hčerko, ki ima srček 3 letnega otroka – tako dobrohotne 
deklice.
Pa tudi mami Marija z Urško in mami Majda z Nino me občasno 
pokličeta, tako da s vso dušo in srcem živim s svojimi lučkarji.
Tudi sestre smo v polnosti živele ta omejitveni čas. Res da smo bile samo 
doma, opravljale svoje delo in veliko molile kot skupnost, pa tudi osebno 
smo si dan razdelile tako, da je bila vsaka sestra po eno uro v kapeli pri 
Jezusu od 8h zjutraj do 21h zvečer. Sveto mašo smo spremljale vsako jutro 
iz Vatikana  in ob papeževih nagovorih imele kot nekakšne duhovne vaje. 
Žal nam je bilo samo, da nismo smele v Dom sv. Katarine, čeprav nas loči 
samo hodnik, vemo pa, da je Jezus v dobro vseh nas sprejel to žrtev. 
Veselimo pa se, ko bodo tudi ta vrata odprta.
Veliko in z vsem srcem molim prav za vse lučkarje in vsakega ljubeče 
pozdravljam. Rada vas imam.

Sestra Majda, Mengeška skupina





 NEDELJSKA KORONSKA SVETA MAŠA NA RAKITNI

Prišel je čas, ko se je nenadoma v zraku pojavil neviden virus Covid 19 in 
vrata cerkve so se zaprla za skoraj 3 mesece. Najin nedeljski običaj, obisk 
svete maše ob 8.30 uri na Rakitni, žal ni bil več dosegljiv in kaj sedaj? 
Še dobro, da imamo program na TV, da smo začele obiskovati nedeljsko 
mašo malo drugače. Ob 9.30 uri  sva z mojo mami pripravili oltarček,  kjer 
sva vsako nedeljo ob 10. uri spremljali sveto mašo prek TV, prenos iz 
mariborske stolnice. V dnevni sobi sva na mizico postavili kip Marije in 
Jezusa, na sredino sva prižgali svečko, na eno stran mize sva postavili 
šopek rožic, na drugo stran pa žegnano vodo iz Lurda. Sveta maša se je 
začela – poklon, križ z žegnano vodo (druga drugi sva naredili križ). 
Sodelovali sva pri petju, molitvi, vstajanju in klečanju, vestno poslušali 
pridige. Vse tako kot bi bile v pravi cerkvi.  

Seveda pa pri sveti maši nisva bili 
vedno sami, večkrat je pri naju 
sedel naš kuža Jaka, ki pa se je po 
pol ure maše naveličal in je odhitel 
iz dnevne sobe v svoj kotiček na 
hodnik. Včasih naju je spremljal 
tudi pred vrati dnevne sobe in 
opazoval, kaj počenjava v sobi.

Pri nedeljski sveti maši pa naju je 
moj stric zmotil, ker je prišel pobirat 
pušico - noro. 
Spravil naju je v smeh – seveda, to 
se ravno ne spodobi pri obredu 
svete maše, ampak moj stric je 
vedno za hece. 
Predzadnjo nedeljo sva pripravili 
denar, da bova dali v pušico, a njega 
ni. Po končani sveti maši nama je 
razložil, ker ni pobiral s pušico, bo 
zadnjo nedeljo imel pač ofer in upa, 
da bo kašen velik prispevek.



Prišla je spet nedelja in s tem tudi zadnja sveta maša na TV. Enkrat pač 
mora biti konec te malo drugačne maše. To so bile najine posebne svete 
maše, ki jih nikoli ne bova pozabili. Upajmo, da se to ne bo več ponovilo in 
da bodo naše nedeljske svete maše spet v naši Rakiški cerkvi, ki je 
posvečena Svetemu Križu.
Ostanite zdravi in se veselite vsakega dneva posebej!

Nina in Majda Nestorovič, Sončna pesem  

Lučkarji skupine MARIJE BREZMADEŽNE iz Brežic zelo pogrešamo 
mesečna druženja in srečanja. Žalostni smo, ker se ne moremo objeti, si 
stisniti roke, se skupaj poveseliti. Najbolj pa pogrešamo skupne sv. maše - 
srečanja z Jezusom. Upamo in prosimo Jezusa, da bi  ta virus izginil s 
celega sveta in bi se spet  lahko videvali in srečevali kot nekoč.
Počitnice so pred nami:
vsem lučkam, njihovim staršem, prijateljem in duhovnim vodjem širom 
po Sloveniji želimo, da bi bili zdravi, da bi se imeli lepo, da bi preživeli 
počitnice pod Božjim in Marijinim blagoslovom!

Ali še znamo tisto lepo pesmico Angelček, varuh moj?

Ana Vodeb

Fotografije na naslednji strani:
tako so preživljale lučke - varovanci  
bivalne enote Leskovec pri Krškem, 
čas karantene

ČAS KARANTENE





DRAGI LUČKARJI!

Danes, na petek usmiljenja, sem peljala poln avto LUČK prvič po 
pandemiji k sveti maši.
Trije so šli tudi k sveti spovedi, lepo zvonili iz klopi, le malo so pozabili 
kdaj se stoji in kdaj ne…
Ves čas smo imeli maske, v avtomobilu in v cerkvi. Odmaknili so jih le za 
sveto obhajilo.
Čutilo se je, da jih maske motijo, a so zdržali, ne le to, bili so zelo veseli, da 
so spet prejeli Jezusa v srce in da so smeli poskrbeti za ́ lučkarski koncert´. 
Najlepše je bilo slišati zvonjenje pred sveto mašo, ko je duhovnik dvignil 
Najsvetejše in so vsi trije zvončki zvonili.
Običajno jih pri vhodu in odhodu vsakega posebej pokrižam z 
blagoslovljeno vodo. Tokrat smo si vsi razkužili roke, pokrižala pa sem 
vsakega posebej brez dotika in zelo lepo so odgovarjali z AMEN.
Pridi, pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje 
ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Mojca Kastelic, Stična

Zbralo se nas je ravno prav, saj nekateri v strahu pred korono še vedno 
raje ostajajo v manjših družbicah. 

Po uvodnih prisrčnih pozdravih s komolci, petami ali pa kar z 
rokovanjem pred župniščem smo se odločili, da ob tako krasnem, jasnem 
in sončnem vremenu krenemo na krajše romanje v bližnji,  turistom dobro 
poznani Soržev mlin v Polžah. Pot smo začeli s kratko razlago in 
pokrižanjem pri kapelici Sv. Frančiška v neposredni bližini župnišča. 
Med potjo smo občudovali lepoto pokrajine, strmeli nad mogočnostjo 
obzidja ob cerkvi Sv. Lenarta, nad nasadi belušev, lepo obdelanimi polji. 
Pot nas je pripeljala do zelenega raja, v katerem je poleg starega in skrbno 
negovanega delujočega mlina (v lasti sedanjih lastnikov je skoraj 200 let)  
še marsikaj lepega, vabečega za oko in dušo. 

SREČANJE V NOVI CERKVI



Prosto se sprehajajo račke, v sožitju bivajo piščančki z račkami, ki zanje 
skrbe. Nagovoril in pozdravil nas je ponosni lastnik g. Samec. Pokazal 
nam je mesto za piknike s staro učno kmečko hišo, povedal, da je pri njih 
možno tudi bivanje, se razgovoril o poplavi, ko je bližnja rečica Hudinja 
postala leta 1954 usodna za mesto Celje, ki se je znašlo zaradi utrganega 
oblaka pod vodo. Prišli so že novi turisti in mi smo se poslovili od 
prijaznega mlinarja. Vračali smo se po drugi poti in občudovali polja 
pšenice, lepo urejene okolice hiš in naselje samo. 

Zbrali smo se v cerkvi z mešanimi občutki veselja in pričakovanja 
bogoslužja, pri katerem smo radostno sodelovali, s petjem nas je 
razveseljeval mali ansambelček, gospod Alojz Vicman s čudovito pridigo 
o Sveti Trojici, katere praznik smo obhajali. Poklonili smo se spominu 
nedavno preminulega gospoda Rudija, zanj je bila darovana ta sveta 
maša. Pridno smo sodelovali z uvodom v sveto mašo, branjem beril, 
prošnjami in zahvalami, skratka s hvaležnostjo smo slavili Gospoda, da 
nas je ponovno zbral pri sebi.

Po sveti maši pa je sledila lučkarska gostija z dobrotami sladkih češenj, ki 
krase pročelje župnišča, pa z okusnim prigrizkom in napitki. Nazdravili 
smo gospodu Vicmanu (Vicmaherju - tako ga je poimenovala Ljiljana 
Kolarov ob našem prvem srečanju), ker je prejšnji dan praznoval rojstni 
dan in v kratkem tudi goduje, pa lučkam Faniki, Petru in Tinci. 
Veselo smo izmenjali razne novičke, pa kje bomo dopustovali.
Čas je neizprosno brzel in prišlo je slovo od znanih in na novo spoznanih 
lučkarjev s skupno izraženo željo, da bi ostali zdravi, da bi lepo preživeli 
poletje in da se v jeseni znova snidemo.

Majda Bratina

Spoštovani Rudi Retuznik,
počivaj v miru, v spominu
 lučkarjev boš vedno živel.







IZLET NA BLED ALI SLOVO OD KORONE 

V četrtek, 28. maja, sta k nama prišli Majda in Nina, prinesli sta čarobne 
krofe, ob kavi smo se naklepetale in se končno odpeljale na izlet. 
Vremenska napoved je bila slaba, vreme pa lepo!
Vse štiri smo bile zelo dobre volje. Opazovale smo hribe, saj so bili 
čudoviti, travniki so bili pokošeni, ob robu je cvetel mak. Na Bledu smo 
parkirale in se odpravile proti jezeru. Bilo je zelo malo ljudi, prehodile 
smo vso pot okoli jezera, nazadnje smo šle še peš na grad. Preštele smo 250 
stopnic, z vrha je lep razgled na jezero, okolico in Stražo. Ves čas smo 
veselo klepetale. Pot smo nadaljevale proti avtu. Na koncu je posijalo 
toplo sonce. Peljale smo se proti Brezjam. Pot je bila lepa in varna, saj je 
vozila moja mami. V cerkvi pri Marijinem oltarju smo tiho zmolile za 
konec korona krize in srečno vrnitev v Sonček. Prižgale smo tudi svečke in 
izrekle svoje prošnje.
Že močno lačne smo se ustavile v Cerkljah, Pod Jenkovo lipo smo imele 
zelo dobro kosilo in potem proti domu!
To je bil naš izlet, da smo se poslovile od korone z novim upanjem naprej.
In ko smo prišle domov je na nebu nastala prečudovita mavrica. 
LE ZAKAJ?

Urša Jurman, Sončna pesem



ZAKLJUČEK VERE IN LUČI PRI SV.  MAGDALENI V MARIBORU

Pa smo le dočakali, da se po koroni  ponovno snidemo pri skupini, ki smo 
jo že vsi nestrpno pričakovali. Kakšno veselje ob snidenju, ki je bilo tako 
pristno in prisrčno, da sem skoraj zajokala od ganjenosti. Voditelj Jože 
Čonč nas je povabil, da spregovorimo o tem, kako smo preživljali covid19 
in kaj smo počeli. Vsak je povedal svoj doživljaj, kako je premagoval ali 
prespal ta virus, a na koncu smo vsi srečni, da smo ga preživeli. Ko sem 
poslušala zgodbe naših lučkarjev, mi je šinila misel o Luči. 

Bog je luč, ki vstopa v temo tega sveta in želi odpreti vse zaprte kotičke 
našega bivanja. Ni mogoče sprejeti luči, če ne odpremo vrat svojih temnih 
kotov in kotičkov ter jih podelimo z drugimi. Pot se začenja v srečanju 
naše skupine, ko se srečamo ljubeče in z nežno Božjo lučjo. Pot srečanja 
človeka s človekom je pot odprtega dialoga, pot nežnosti in miline. P. 
France Zupančič nas je pri maši opogumljal, nam vlil novih moči za naprej 
in opravil čudovito mašo. Seveda brez pesmi in veselja ne gre, a za to so 
poskrbeli člani družine Mlinarič. Po maši je sledilo druženje, veselje, 
radost, da smo spet skupaj. Poslovili smo se v upanju, da se zdravi in živi 
vrnemo jeseni. Iskrena hvala najprej vam lučke in starši, da ste prišli in 
prinesli s seboj polno optimizma, veselja in upanja. 

Iskrena hvala voditelju Jožetu Čonču, ki se je tudi zelo veselil srečanja. 
Bog povrni našemu zvestemu p. Francetu Zupančiču, ki je maševal s 
takim zanosom, da ga je bilo veselje poslušati. Prisrčna hvala vama 
Kristina in Damijan za popestritev med mašo. Nenazadnje hvala vsem 
prijateljem, ki so pomagali pri naši skupini. 

Vsem želim lepe počitnice in veselim se ponovnega srečanja z vami. 

Nives Čonč





JUNIJSKO SREČANJE STOLNE SKUPINE

V nedeljo, 21. junija, smo se zbrali lučkarji Stolne skupine na dvorišču 
župnišča, da bi po dolgem času spet doživeli milost in veselje lučkarske 
svete maše.
Prvo veselje je bilo že to, da nas je na dvorišču pričakal oltar iz nam vsem 
tako drage kapele blaženega Antona Martina Slomška. Takoj sem se jaz in 
moja družina počutili povezani z našim blaženim, ki mu tako radi 
priporočamo naše otroke, ki obiskujejo šolo in verouk.
Najprej smo stole za sedenje sicer postavili na prosto, a nas je dežek kmalu 
napodil pod streho. G. Marko Veršič se je tako samo prestavil na drugo 
stran oltarja in že je nadaljeval z mašo.
Vseh nas se je hitro polotil mir in hvaležnost, ki jo doživimo pri naših 
lučkarskih mašah. Lučke, prijatelji in starši smo zavzeto sodelovali in 
prepevali z vsem srcem. Občestvo lučkarjev smo res pogrešali in Bogu 
smo hvaležni, da smo se lahko zbrali pri maši pred počitnicami.

Andrej, Stolna skupina Maribor







ZAKLJUČEK SREČANJ GORIŠKE SKUPINE VIL

Drage lučke, starši in prijatelji,
letos smo se zadnjič srečali v februarju. Marca, ko smo želeli pripraviti 
srečanje, smo že spremljali širjenje okužb v naši sosednji Italiji. Na 
animacijski skupini smo se odločili, da srečanje pripravimo, nato pa je 
prišlo do prvega primera okužbe tudi v Sloveniji. Lučkarji, ki so prihajali 
iz VDC Nova Gorica  in Stara Gora so udeležbo odpovedali. Preverili smo 
še pri ostalih lučkah in ker na srečanje ne bi prišli, smo se odločili, da 
srečanja v marcu ne bomo imeli. Nihče ni pričakoval, da bo to trajalo tako 
dolgo. A dnevi so bežali in iskali smo nove poti in načine kako preživeti 
čas v karanteni, ki je bil za vse čisto nova izkušnja. Ostati doma, brez 
stikov s prijatelji, sodelavci in sorodniki, brez prireditev, brez obredov, 
brez potovanj.  Družina skupaj od jutra do večera in omejena na domače 
okolje, to je bila nova preizkušnja za vsakega izmed nas. 
Pred nami so bili velikonočni prazniki.  Vse obrede so župniki opravili v 
praznih cerkvah, mi pa smo bili pozvani, da odsotnost od svetega 
bogoslužja nadomestimo z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem 
Božje besede in spremljanjem svete maše po TV, radiu in spletu ter s 
prejemom duhovnega obhajila. Kako nenavadno je to bilo za nas, še 
posebej za naše lučke.  A smo to sprejeli, se prilagodili, ostali med seboj 
povezani preko telefonov, preko spleta. 
Prvomajski prazniki. Še vedno doma. Nam ni bilo hudo. Doma imamo 
nekaj zemlje, malo vinograda, sadovnjak, njivo in vrt in ker nam je bilo 
tudi vreme naklonjeno, nam ni bil nič dolgčas. Vse smo lepo obdelali in 
posadili. Tudi v kuhinji se je marsikaj dogajalo. Izdelava domačih dobrot, 
peka kruha, peciva, kakšen pozabljen kuharskih recept, izdelava domačih 
testenin in še marsikaj. Vsak dan na sprehod med vinogradi in po briških 
gričih. Čas sem si vzela tudi za telefonski pogovor s sorodniki in prijatelji. 
Večkrat pa sem morala obiskati lučko sestro Hedviko, ki živi sama v 
sosednji vasi in je še kako pogrešala družbo. Skupaj sva kaj skuhali in se 
odpravili kam na krajši sprehod, pokazala sem ji objave na FB strani. 
Opravili pa sva tudi kakšen telefonski razgovor. Kljub vsemu je bila zelo 
vesela, čeprav sem vedela, da pogreša družbo. 
Zahvaliti se moram našima voditeljema Kristini in Damjanu Mlinarič, ki 
sta nas preko Facebooka bodrila in obveščala z raznimi prispevki in 
utrinki in vseh ostalim, ki so v tem času objavljali prispevke in razne



 

dogodke. Pa tudi kakšna pesem je bila objavljena, tako da smo lahko tudi 
skupaj zapeli. Tako smo lahko bili povezani z ostalimi lučkarji po 
Sloveniji. Tudi na TV Exodus smo spremljali prispevek o lučkah. Vse to 
povezuje gibanje Vil. 
Ob sproščanju ukrepov smo upali in želeli, da pripravimo zaključek 
srečanja v mesecu juniju. Tradicija je, da srečanja zaključimo s piknikom v 
domačem župnišču ali pa smo romali v kakšen drug, nam bližnji kraj. Res 
je, da je večina ukrepov v zvezi s pandemijo odpravljenih, ker pa je virus 
še vedno prisoten in s tem tudi strah, smo bili v dvomu, ali lahko 
zagotovimo vse potrebno za izvedbo srečanja, zato smo se odločili, da 
počakamo do jeseni, da vidimo, kako se bodo zadeve odvijale tudi ob 
sproščanju ukrepov. Na animacijski skupini smo se odločili, da srečanja v  
juniju ne bomo organizirali. V tej odločitvi nas je podprl tudi naš duhovni 
vodja g. Sašo. 
Dragi lučkarji, nekateri se boste srečali na duhovno počitniških tednih, ki 
jih bo slovenska Vil pripravila. Iz naše skupine se je prijavila ena lučka. 
Vsem želim, da bi preživite lep poletni čas, se sprostite, spoznate nove 
kraje in prijatelje, se kaj obiskujete. Veselim se vaših prispevkov in objav v 
skupini Vera in luč Slovenija na FB  in da se ponovno srečamo zdravi v 
septembru. Lučke, prijatelje, starše priporočam v molitev, naj nas še 
naprej spremlja Božja roka in blagoslov, da se ponovno srečamo zdravi v 
septembru.  
Lepe pozdrave iz Goriških brd.
 
Evgenija, voditeljica Goriške skupine Vil

Hedvika





EPIDEMIJA – ČAS STRAHU IN MILOSTI

Kot strela z jasnega je po svetu udaril neznan virus, ki je povzročil veliko 
obolelih in smrti. Najbolj ranljivi so prav starejši, neodporni in bolniki v 
rizičnih skupinah z drugimi boleznimi. Med te spadajo tudi naše lučke. 
Življenje se je spremenilo. Mnogo ljudi ni hodilo v službe, delali so od 
doma, šolarji so ostali doma, zaprti so bili tudi VDC-ji. Tudi lučkarji nismo 
imeli naših mesečnih srečanj in to prav v času, ko smo praznovali Veliko  
noč. Vse to se je odvijalo v domačem okolju. Če kdaj, se prav sedaj lahko 
zahvalimo Bogu za vso sodobno tehniko, ki nam je omogočala prenose 
preko televizij in računalnikov. Kljub prepovedi srečevanj, smo ostali 
povezani med seboj v mislih in predvsem v molitvi.
Stalnim molitvenim namenom se je pri nas doma pridružila še molitev v 
čast sv. Roku, priprošnjiku zoper kužne bolezni.
Luka in Boštjan sta čas korone doživljala vsak na svoj način. Luka bolj 
aktivno, Boštjan pa je ostal doma že pred novim letom, tako da zanj ni bilo 
velikih sprememb. Še vreme nam je služilo, saj je bilo bolj mrzlo in za njiju 
manj primerno za sprehode.
Večkrat smo se tolažili z besedami, da je vse za nekaj dobro. In res se je 
obrnilo na bolje. V mesecu juniju nam je uspelo izpeljati lučkarsko 
srečanje. Zbrali smo se na Lužah v cerkvi sv. Janeza Krstnika. Nasmeh na 
obrazih je povedal vse, da smo pogrešali drug drugega in naša srečanja. 
Sv. mašo nam je daroval g. kaplan Marko Merlak. Naša največja zahvala je 
bila za naših 30 let Vil v Šenčurju. V izrečenih prošnjah in zahvalah je bilo 
čutiti hvaležnost in pripadnost skupini. Tako kot je Jezus naša pot, resnica 
in življenje, smo v božje roke izročili tudi prihodnost naše skupine.
Veseli del s piknikom smo nadaljevali pri nas doma. Spomnili smo se tudi 
tistih lučkarjev, ki jih na srečanju ni bilo, se spomnili vseh rojstnih dni 
naših lučk, ki so praznovali v času karantene ter se celo sladkali s torto, ki 
jo je spekla lučkarska prijateljica Beti. Bilo nam je lepo in prijetno. Razšli 
smo se v upanju, da se jeseni ponovno srečamo.

En lep prisrčen pozdrav in objem pošiljam tudi vsem ostalim 
lučkarjem.

Rafka, Vil Šenčur





 VIL ŠOŠTANJ  ZAKLJUČNO SREČANJE 

Tretja  sobota  po  binkoštih – praznik Brezmadežnega srca Marijinega, je 
bil dan, katerega smo se šoštanjski  lučkarji  neizmerno razveselili. Po zelo 
dolgem času - korona času, ki je za nekaj časa zaustavil naše življenje, smo 
se zopet srečali na našem zaključnem srečanju.  Hvaležni Bogu, da smemo 
biti zopet skupaj, smo se ob 12. uri najprej zbrali pri sv. maši v cerkvi sv. 
Petra in Pavla v Zavodnjah nad Šoštanjem. Dekan g. Jože Pribožič nas je 
pri maši nagovoril s čudovitimi besedami, nam vlil novih moči in nas 
opogumil, da z dobrimi deli, lepim vzgledom, z ljubeznijo, upanjem in 
vero v Vsemogočnega lažje premagujemo svoje življenjske poti. Za vse te 
besede smo mu neizmerno hvaležni, prav tako naši voditeljici Suzani, ki je 
s kitaro poskrbela, da smo med mašo veselo prepevali.
Po maši je sledilo veselo druženje zunaj pred cerkvijo. Prijatelji so nam 
pripravili pravi piknik, naš Boštjan  Menhart, ki se je pred kratkim srečal z 
Abrahamom, nas je počastil s svojim domačim pivom (je odličen),  ga. 
Marjana nam je s svojimi mladimi prijatelji pekla palačinke, katere smo 
sproti pridno jedli, naše mame pa so seveda tudi prinesle svoje sladke 
dobrote. Vsem našim lučkarjem smo voščili za njihove godove in rojstne 
dni ob zvokih harmonike, na katero je igral kaplan g. Ivan ( je čudovit 
harmonikaš). Seveda smo ob tako čudovitih vižah tudi zaplesali. Na 
srečanju se je vseskozi čutilo neizmerno veselje, prisrčno, pristno, polno 
hvaležnosti za dar, da smo lahko bili  zopet skupaj. Hvala vsem za tako 
čudovito popoldne, ki smo ga preživeli skupaj.
Vsem lučkarjem želim veliko srečnih dni in  čudovite počitnice.

Ivanka  Venišnik





DRAGI LUČKARJI!

Zelo dolgo ni bilo naših srečanj, zelo 
sem j ih pogrešala.  Bila sem 
velikokrat žalostna, ker nisem mogla  
videti in objeti svojih lučkarskih 
prijateljev. Sem pa velikokrat mislila 
na vas, tudi doma zapela lučkarske 
pesmi in komaj čakala, da se vidimo. 
Pošiljam vam slikce, kaj vse sem 
ustvarjala v tem času, da mi ni bilo 
preveč dolgočasno. 
Ostanite zdravi in lepo preživite 
počitnice.

Eva Venišnik



VEROUK, PREJEMANJE ZAKRAMENTOV 

IN SODELOVANJE PRI MAŠI – 2.del

Naj spomnim – v prvem delu sem opisala, kako smo Alena vpisali k 
rednemu verouku, čeprav je oseba z diagnozo: Mb. Down, oseba z 
motnjami v duševnem razvoju ter kratek opis prvih treh let verouka.
Prišel je čas prejema zakramenta sv. spovedi, prvič smo jo naredili skupaj, 
ati, mami in Alen. Zame je bil to najlepši trenutek sprave. In prišel je dan 
prejema prvega sv. obhajila. Maša, prepletena z mislimi in zahvalami. Po 
obhajilu so naju z Alenom povabili naprej, me prosili, da ga vzamem v 
naročje kot nekoč pri sv. krstu, orgle so zaigrale, cerkev je zapela skupaj s 
prvoobhajanci: Jaz sem otrok Marijin. Takrat je jokala cela cerkev. Vsi 
prisotni so bili ganjeni, starši drugih otrok hvaležni, da imajo v skupini 
otroka, ki je drugačen od njihovih. Zunaj cerkve mi je starejša gospa, ki 
sem jo prvič srečala (ni bila iz naše župnije), stisnila roko in rekla: “Veliko 
hodim po župnijah, bila sem že na neštetih slavjih, a kaj takega še nisem 
doživela.”Mama prvoobhajanke mi je ob stisku roke povedala: “Hvala, 
da je Alen tu, hvala, da ga smemo sprejemati. To je zame bistvo 
prejemanja zakramentov.”
Čas je tekel dalje, Alen si je želel tudi ministrirati. In smo poskusili. Počasi, 
najprej z učenjem med tednom, kasneje pri nedeljski maši. Tudi z nalogo 
glavnega ministranta. Z vsemi nalogami, ki jih sprejema ministrant. 
Dočakali smo trenutek sv. birme. Slovesnost, ki je ne bomo pozabili 
nikdar. Pokončen fant je stopil pred naju, v čudovito modri obleki, s 
kravato in belo srajco, naju objel in rekel: “Zdaj sem pa pravi moški. Jezus 
pa je moj veliki brat, hvala ati in mami, hvala moje sestre.” Objel je svojo 
botrico (sestro) in smo odšli v cerkev. Ponovil se je prizor izpred nekaj let, 
morda je bil duhovno še globlji. Sošolci so se mu zahvalili, da so smeli 
rasti ob njem, da so smeli tudi skozi njegove oči gledati svet in eden od 
njih, še danes njegov zvesti prijatelj, je prebral: “Pisalo se je leto 1999. Bog 
je pošiljal angele na zemljo in enemu od njih ni dal peruti. Zato, da je ostal 
med nami.” Solze sreče, ki so potrjevale, da je pot življenja vsakega 
zapisana in posajena med vse ljudi in ne v neko posebno okolje, kamor 
človek misli, da spada invalidna oseba, oseba z motnjami v duševnem 
razvoju. In naj ponovim: niti ene mašne molitve se nisva učila doma. Zna 
pa danes vse. Kar moli duhovnik, to moli Alen. Posluša evangelij, doma 
sprašuje iz slišanega – zakaj…?



In k sv. spovedi gre redno, sam začuti, kdaj je to zanj potrebno.
On spreminja naju in našo družino, sorodstvo in tiste, ki živimo z njim, da 
poskušamo gledati s srcem, da sva z možem oba aktivna v župnijskem 
občestvu, da najdemo moč v molitvi.
In ko sem izvedela zanj, da prihaja nenapovedan, v najinih že skoraj zrelih 
letih, ko so bila ostala dekleta že skoraj odrasla, sem prosila: “O Bog, naj 
gre ta kelih mimo mene, če je mogoče, toda ne moja, Tvoja volja naj se 
zgodi.” Vsak trenutek sem hvaležna, da se je zgodila in da se še vedno 
dogaja Božja volja.
Naj zaključim svoje pisanje. Zakramenti? Kje, kdaj in kako? Za osebe z 
invalidnostjo, pa naj bo ta telesna ali kot motnja v duševnem razvoju? 
Moja izpoved je namenjena predvsem tistim, ki dvomijo v neko pot 
sprejemanja vere in posledično prejemanja zakramentov. Hvala za Vero 
in luč, hvala, da se družimo, izmenjujemo izkušnje in si tako lajšamo pot, 
po kateri stopamo, toda vsaka družina spada predvsem v kraj kjer živi, 
prav tako njihov otrok. Ne glede na to kakšen je, koliko dojema. Nihče od 
nas ne ve in nima pravice ocenjevati, koliko zmore nekdo drug, dokler mu 
ne ponudi vseh možnosti. Pot se vedno najde, če je volja tistih, ki so 
vpleteni v otrokovo vzgojo, sprejemati, iskati in se prepustiti Sv. Duhu, da 
vodi. Prepričana sem, da vere ne moremo ocenjevati, vere ne moremo 
sprejemati po človeških merilih kot v šoli. Vera je dar. Lahko jo živimo in 
jo podarjamo svojim potomcem skozi dejanja v skupnosti, kjer živimo.

Ivanka Šošter



MOJA POMLAD

Spet se pomlad je vrnila,
povsod okrog nas razgrnila svoj rožnati plašč.

Veliko je popkov napela, kali prebudila,
razpela dišeče cvetove.

Uspela je mnogo življenj prebuditi,
ker ji jesen je stare in bolne odvzela.

Pomlad se bo vedno vrnila,
mimo mene bo šla, drugim nasula dišečih cvetov.

Meni le enkrat nasula je cvetja.

Ostala si v meni vsa lepa, vesela igriva – v srcu te čutim,
v  kuštravih laseh, v iskrem pogledu in nežnih dlaneh.

Naj mi nihče te ne vzame.

Najprej lepo pozdravljeni!

Že mnogo let prejemam Lučko, ki mi ob branju vedno polepša dan.
Sem mama težko prizadete lučke Irme, ki je že od začetka obstoja zavoda 
(1968) v Črni na Koroškem. Komaj šest letno deklico sem tistega leta 
odpeljala iz Kranja tja, saj je bil takrat to prvi takšen zavod v Sloveniji, ki je 
nastal iz takratne bolnišnice.
Z njo pa nisem oddala tudi svojega srca, ki danes ravno tako bije zanjo kot 
pred 58 leti. Lahko rečem, da živim predvsem za njo. Kaj vse lepega in tudi 
krutega sva v teh letih doživljali in preživljali, ve le Bog, saj se vse življenje 
zatekam k Njemu, da mi je lažje.
Zadnja leta sem živela v Ljubljani. Mučna potovanja Ljubljana – Črna na 
Koroškem in nazaj so naju obe v toliko letih utrudila, načelo se je tudi moje 
zdravje, a nisem popustila. Skupne počitnice, prazniki in še mnogo dni 
vmes so me pripeljale k misli, da bi se preselila v bližino hčerke.
Misli so zorele in postopoma sem prišla do zaključka, da izpolnim želje 
obeh. Tako sem se 1. februarja letos iz Ljubljane preselila v Prevalje, v 
bližino Doma starejših občanov, kajti pri 78 letih me bo čez čas pot prav 
gotovo popeljala v Dom, a zaenkrat še obvladujem okvaro hrbtenice in



težave z očmi. Pri vsem tem pa me krepijo dobri ljudje, dobri sosedje in 
prijateljica, ki pa ima svojo deklico v Stari gori in jo ima neizmerno rada. 
Polovico žlahte sem zaradi hčerke izgubila, pa me nič več ne boli – 
ponosna sem na mojo Irmo, na mojo deklico.

Prisrčen pozdrav in zdravi bodite.
Zvesta bralka Anica Štancar



SPECIALCI

Bližal se je sedmi marec, dan,
ko specialci odhajali so daleč stran,

v Abu Dhabi vodila jih je pot,
svetovno prvenstvo se pričelo je tod.
Poletela je srebrna ptica visoko tako,
skozi meglice, oblake v sinje nebo,

specialci zapuščali so deželo to,
našo domovino Slovenijo.

Specialna olimpijada se je pričela,
otvoritev je v vsem sijaju zablestela,
a v njihovih srcih misel bila je le ena,

da s trudom bo medalja zagotovo pridobljena.
Goreči duh plamtel je v vas,

eno željo vsi imeli ste v en glas,
da bi svetu dokazali,

da ste specialci res ta pravi.

Ko nastopila je košarkarska skupina,
ko v njem sem videla svojega sina,

glasno navijala in molila,
da bi zmaga v vaših rokah bila.

Dragi Sebastjan in ostali,
res ste vse od sebe dali,

dobro košarko ste odigrali,
srce na parketu ste dali.

Dragi Sebastjan, čeprav se te bolezen je dotaknila,
dobil si en dan počitka in zdravila,

še vedno ste bili velesila,
ko je Nova Zelandija pred vami klonila.

Včasih ste morali skozi pekel, da bi prišli do nebes,
da z dobro igro lahko pridete zares,

ljudje pa ne bodo pozabili, kaj vse ste naredili,
da so se v vaši družbi dobro počutili.



Pa se vam je obrestovalo,
ko prejeli ste bronasto medaljo,

bili ponosni vsi smo na vas,
in to ne izbriše iz spomina čas.

V  življenju ne morete dati radosti,
če jih sami zares ne želite,

življenje vam da le čas in prostor,
na vami pa je, da jih napolnite.

Specialci, naučili ste se, da pot napredka,
ni včasih hitra ne lahka,

a, vam, specialci z malo truda šlo je zgladka.
Pa je prišel čas slovesa,

ko ptica poletela je skozi modra zavesa,
pot vodila vas je domov,
pod rodni domači krov.

Na Brniku smo vas pričakali,
vsi nestrpni smo vas komaj dočakali,
z glasbo  krajšali so muzikantje čas,

vse dokler nismo, dragi specialci, objeli vas.

Zapisala mama bronastega junaka Majda Ratej





NAJ POČIVATA V MIRU!

Darinka Kresevič

 
g. Franc Raspor. 

V novembru se je od naše skupine poslovila lučka . 
Darinka je bila z nami že od samega začetka. Srečanj se je vedno zelo 
veselila in če ji je le zdravje dopuščalo, ni izpustila prav nobenega. Bila je 
polna energije, ki jo je pogosto uporabila pri petju in barvanju. Njen zvesti 
spremljevalec je bil fotoaparat, ki ga je vedno imela s seboj; rada se je tudi 
postavila na drugo stran objektiva. S prav posebnim veseljem pa je 
sodelovala pri oživljanju evangelija. 

V mesecu juniju se je od nas  poslovil  tudi  naš  dolgoletni  duhovnik,    
Gospod Franc je bil z nečakom Davidom del naše 

skupine že od začetka njenega delovanja. Bil je zlata oseba. Znal je 
poslušati in je na zalogi vedno imel kak moder nasvet - seveda pa se je tu 
in tam tudi pošalil na naš in tudi svoj račun. Njegovo srce je bilo polno 
sočutja in vedrine, in ravno s tem je znal pristopiti k vsakemu izmed nas. S 
svojim zgledom in s svojimi besedami nas je opogumljal in nam pogled 
obračal k Bogu. Njegovo ljubeznivost smo še zlasti videli takrat, ko se je s 
prav posebno naklonjenostjo in potrpežljivostjo posvečal našim lučkam. 

Draga naša lučkarska prijatelja, vajin plamenček bo ostal prižgan v naših 
srcih, še posebno pa se vaju bomo spominjali med prepevanjem 
Angelčka.

Ilirskobistriška skupina



G. Franc Raspor 
(zgoraj na sredini)




