


Nekaj risb otrok, ki so se s starši udeležili 
formacije. Letos so imeli dve animatorki Manico 

in Klaro Kovač, s katerima so ustvarjali 
lanternice, risbice in lutke. Imeli so se lepo in 

ustvarjalno.



Uganka: Kaj prikazuje risba?

Dragi lučkarji, na letošnji formaciji smo v sklopu zabavnega večera 
odigrali igro Activity, ki pa je bila lučkarsko obarvana. Danes vam 
posredujemo prvo risbo, ki je pri tej igri nastala. Risar je skušal narisati 
skrivno geslo, ostali člani skupine pa so ugibali. Risba je nedokončana, 
ker smo uspeli uganiti, kaj prikazuje.       Bo uspelo tudi vam?
Vaše odgovore pošljite v uredništvo Lučke
(danica.knuplez@gmail.com) in med 
pravilnimi odgovori bomo izžrebali tri bralce,
ki boste po pošti prejeli mini nagrado. 
Veliko sreče!

DRAGI PRIJATELJI!

Minilo je 50 let odkar se je v Lurdu dogajal velik čudež, rodilo se je gibanje 
Vera in luč in se z leti razširilo po vsem svetu. Naslednje leto ob veliki noči 
smo se nameravali prav tam zahvaliti za ta naš zaklad Vere in luči, pa je 
Gospod odločil drugače. Pandemija  korona virusa je ustavila vse 
priprave na to veliko mednarodno zahvalno romanje lučkarjev in ga 
prestavila za nedoločen čas.
Ne bomo se žalostili zaradi tega, ampak bomo praznovali in se 
zahvaljevali v naših skupinah. Molili in prosili bomo, da naše gibanje 
ostane tako živo kot je. Tudi pri nas v Sloveniji je še kako živo, saj kljub 
veliki preizkušnji nove bolezni ni zamrlo. 
To dokazuje Lučka, ki je pred vami. Kaj vse boste našli v njej – žalost, ko 
smo se lahko le slišali in se “objemali” na daljavo in potem veselje ob 
srečanjih, ko smo se po dolgem času zbrali in skupaj doživljali posebnost 
lučkarskih sv. maš, klepetanja in veselega druženja. Z Božjo pomočjo so 
bili srečno izpeljani duhovno počitniški tedni. O vsem napisanem priča 
ogromno lepih fotografij, katerih bodo vesele predvsem lučke, ki jim 
branje dela težave.

Hvala vsem, ki ste se potrudili, da smo spet ustvarili našo Lučko. Izhaja že 
37 let, kar ni mačji kašelj. 
Vsem želim blagoslovljeno novo lučkarsko leto, čim več srečanj v živo.
Danica



Delimo naš zaklad, ki nam je zaupan, drage lučke, starši, prijatelji!

Letošnji programski zvezek za naša srečanja nosi takšen naslov: 
Delimo naš zaklad. Zaklad nam je torej zaupan. Običajno zaklad 
lastnik zaupa kakšnemu svojemu zaupnemu prijatelju z namenom, da 
mu ga čuva. Mi pa nosimo zaklad, ki nam je zaupan s posebnim 
naročilom, da ga delimo tudi drugim. Nobenih utrjenih gradov, 
dvižnih mostov in obrambnih jarkov torej. Pa tudi nobene varnostne 
kamere in varnostne službe. Zaklad naj se deli! Naj gre med ljudi.
Kakšen pa je ta zaklad v našem gibanju Vere in luči, da naj se deli 
naprej? Je komu mogoče kaj jasno? Ali bi lahko prišlo do oškodovanja 
naše lastnine? Resna zadeva. Mar ne bi še malo počakali z akcijo?
Ja no ja. Pa vendar naj nam že kdo pove, kaj je naš zaklad, ki nam je 
zaupan! Ne morem več čakati. Pa mi prišepetava notranji glas. Ne gre 
se za, kaj je, gre se za, kdo je naš zaklad? Joj, pa menda ja nimamo koga 
zaprtega v kleti! Spet bo nov škandal. Vera in luč v kletnih prostorih 
več let skriva dolgo iskano osebo. Si predstavljate naslovnice naših 
časopisov. Potem pa še policija…
No, no. Nič se ne bojte, prišepetava notranji glas. Naš zaklad, ki naj ga 
delimo je Jezus, ki prebiva v nas. V našem srcu živi, v srcu Vere in luči. 
On je naš zaklad, zelo nas ima rad!
Aha. To je pa druga stvar.
Jezusa pa imamo res med nami, živi v srcih naših lučk, staršev in 
prijateljev. Zato se med nami pretakajo tako prijateljski in srečni 
odnosi, ker imamo Jezusa med seboj. On nam pomaga, da se 
srečujemo in sodelujemo. On je naša moč, da smo skupaj kot resnični 
prijatelji. Da, bo držalo on je naš zaklad. Pri nas živi prav lepo. Saj ga 
sploh LUČKE tako lepo sprejemajo.
Naj ga delimo med seboj in tudi čisto drugim ljudem. Jezusa. Da, tako 
je. Vera in luč je kot specialna enota, na čudovit način usposobljena, da 
deli svoj zaklad. Jezusa in njegovo ljubezen vsem ljudem.
Veselo na delo!

br. Jurij Štravs, narodni duhovni asistent



DRAGE LUČKE, DRAGI LUČKARJI! 

Pred dnevi sva na naši Facebook strani, ki jo bere že čez 800 članov, 
zapisala: “Ali veste, da ima slovenska Vera in luč nekaj, kar drugje 
nimajo, vsaj ne v takšnem obsegu? To je glasilo Lučka, ki izhaja 4x 
letno. V njej objavljajo lučke, njihovi starši, prijatelji in koordinatorji 
skupin. Vabljeni k nadvse prijetnemu branju!” Danes pa naju je 
urednica Danica obvestila, da tako debele Lučke kot je ta, še nismo 
imeli!    Zato je morala pri tiskarju preveriti, če jo bo v tem obsegu 
sploh lahko spel.  In jo je, Bogu hvala! 
Kaj nam to pove? Vera in luč živi in korona nima moči nad nami! Nas 
sicer ovira in preizkuša ter sili v iskanje novih načinov, kako ohranjati 
vezi med nami in graditi skupnost, a tu se njena moč konča. Mojca 
Kastelic, naša zvesta dopisovalka pri reviji Prijatelj, je v zadnjem 
članku zapisala, da korona nima zadnje besede, zadnjo besedo ima 
Bog. In On nas je spodbudil, da smo prav v korona času uspeli zapisati, 
narisati in poslikati rekordno število zgodb, ki jih piše lučkarsko 
življenje. Tako že prva Lučka v jubilejnem lučkarskem letu sledi 
zgovorni spodbudi programskega zvezka: Delimo naš zaklad! Drage 
bralke, dragi bralci, uživajte ob prebiranju teh zakladov in jih delite 
naprej! Povabljeni, da skupaj z Jezusom sledimo budnici letošnje 
formacije, ki je pela:

Zbudi se, vstani že, zbudi se, vstani že, 
boš zaklad delil, skupnost boš gradil, 
Zbudi se, vstani že, zbudi se, vstani že, 
zdaj ni časa za tarnanje! 

Slavje vere, slavje luči!

Kristina in Damijan



ŽIVETI BISTVO VERE IN LUČI V ČASU PANDEMIJE

Kako živeti poslanstvo Vere in luči sredi situacije, ki omejuje fizične stike
Našim skupnostim Vere in luči po vsem svetu

Pozdravljava vse člane vaše skupnosti, enega za drugim…
Živimo čudno in drugačno realnost kot  smo je bili vajeni do pred 
kratkim. Danes je vse 'na čakanju' zaradi covid pandemije. Gotovo, 
živimo v negotovih časih. Organiziranje česarkoli v naslednjih mesecih 
bo zahtevno in lahko prinese dvom in malodušje v naša srca. Stvari, ki so 
bile nedotakljiv del našega življenja, zdaj 'omahujejo'.
Podobno se nam lahko zgodi v naših skupnostih Vere in luči. Mnogi ste 
bili mesece in mesec brez srečanj v živo, mesece, v katerih niste mogli 
videti, objeti drug drugega, deliti, peti, obhajati svete maše in se pogostiti 
skupaj… kot ste to zmeraj počeli, vsaj enkrat mesečno. Prihodnost nam ne 
daje zagotovila, da se bodo taki trenutki v naslednjih mesecih vrnili, vsaj 
ne taki kot so bili pred pandemijo.
Zato vas želiva opogumiti, da še naprej skrbite za življenje v svojih 
skupnostih, pač v okviru možnosti, ki jih trenutna situacija ponuja. 
Miselnost, načrtovanje, pomen oblikovanja skupnosti se bodo morali 
spremeniti. Majhna skupnost, tvoja skupnost. To je v Veri in luči najbolj 
pomembno. V tej majhni skupnosti je vsak poklican, da živi vero in da jača 
vezi prijateljstva, ki nas vodijo do Jezusa. Ta poklicanost se ni spremenila, 
kar se je spremenilo, so samo načini. Kako bomo skrbeli za skupine in 
kako bomo aktivni člen skupine v časih, ko je fizična prisotnost tako 
omejena. Posebno v naših skupnostih, kjer so fizični stiki, dotiki in objemi 
tako zelo pomembni.
Vsak od vas pozna omejitve in pravila, ki veljajo v vaši državi, pokrajini 
ali mestu v zvezi s covidom. Vzemite to v obzir in bodite ustvarjalni. Ne 
naveličajte se razmišljati, sanjati, eksperimentirati, iskati nove načine 
kako skrbeti za skupnost Vere in luči. V tej skrbi ne pozabite na tiste, ki 
nimajo dostopa  do tehnologij, socialnih omrežij, računalnika ali telefona. 
Kako bomo ostali v stiku?
Prejela sva poročila o izkušnjah in idejah  mnogih različnih skupnosti 
Vere in luči med pandemijo. Lepo bi bilo deliti te izkušnje in ugotoviti 
kako gre drugim v tem času, ko ne moremo ravnati kot smo ravnali do 
sedaj.



Zato vas spodbujava in opogumljava, da pošljete ideje, izkušnje vaših 
skupnosti v tajništvo mednarodne Vere in luči. Kako bomo obdržali 
plamen Vere in luči v teh časih pandemije? S pomočjo idej in izkušenj, ki 
nam jih boste poslali, bomo oblikovali dokument, ki ga bomo delili med 
vse  skupnosti. Prosiva, zapišite ime skupine in provinco, kateri 
pripadate. Če lahko, dodajte še fotografijo, ki ponazarja vašo idejo 
oziroma izkušnjo.
Kmalu bomo praznovali 50 let naše družine mnogih skupnosti. Večina 
tega, kar smo mislili in sanjali, ne bo moglo postati resničnost… Vendar, 
ali lahko praznujemo 50. obletnico drugače, prilagojeno realnosti naše 
zdravstvene situacije?
Apostoli so na čolnu z Jezusom. Nič drugega, nobenega orodja, ribiških 
palic in mrež, niti zaloge hrane niso vzeli s seboj. Samo Jezus in apostoli. 
Pade noč, hladno postane, nadnje pride huda nevihta. Nimajo načrta, 
strategij. Apostoli so prestrašeni, celo panični. Nekateri razmišljajo, da bi 
skočili s čolna. Vendar je ta nevihta preizkus edine stvari, ki jo morajo 
narediti: zaupati Njemu, ki jih je poklical na čoln. V zaupanju se njihova 
vera jača. Kajti pravzaprav ne potrebujejo nič drugega. Dobro je za 
apostole, da so skupaj in da se zavedajo, da jih Jezus ne bo zapustil. Čas za 
načrte, strategije in strukture bo že še prišel. Zdaj so premočeni, 
prestrašeni in v dvomih… vendar so skupaj. In Jezus jih ne bo zapustil. 
Zdaj to razumejo in občutijo globoko veselje. Zavedanje, da so ubogi in 
ranljivi, jim daje možnost, da od blizu vidijo Jezusa. Vse položijo v njegove 
roke, vendar  bodo kljub temu morali skozi nevihto veslati proti obali…

Tople pozdrav pošiljava vsakemu izmed vas.
Naj to pismo priroma do vseh skupnosti Vere in luči po vsem svetu.

Maria Silvia in Raul,
mednarodna koordinatorja

(prevedla Vesna Knuplež)



FORMACIJA  2020 V ISTIČN

Letošnja formacija se je prvič odvijala v mesecu septembru in to od 
25.09. – 27.09.2020 v Stični. Pa ne samo to, tudi razmere so bile 
drugačne, saj je bila organizacija zaradi COVID-19 otežena in tudi 
udeležba omejena na 50 ljudi.  Iz vsake skupine se je formacije lahko 
udeležil koordinator skupine oz. nekdo, ki je  bogastvo duha in 
informacije iz formacije prenesel v skupino. Kljub vsemu, je bilo na 
formaciji zastopano veliko število skupin, saj je to edina priložnost, da 
se srečamo, si delimo izkušnje in izvemo kaj novega. Moje mnenje je, 
da je bil formacijski vikend odlično pripravljen, do potankosti 
organiziran in brez kakršnih koli zapletov. Vso pohvalo vsem, ki so to 
pripravljali. 

Formacijo smo začeli slavnostno 
z obiskom našega novega 
referenčnega škofa 

in s sv. mašo, ki jo je daroval. Po 
maši in večerji je bil g. škof naš 
gost. V pogovoru se nam je 
predstavil, opisal svojo otroštvo 
in življenjsko pot do duhovnika. 
Razlagal nam je, kako sprejemati 
križ in kako moramo biti pri 
delovanju uravnoteženi med 
vero in razumom.

dr. Antona Jamnika 

Kako pa to uresničiti? S pogovori, medsebojnim spoštovanjem, da 
spoštujemo strokovnost in se poslušamo, predlagamo in svetujemo 
drug drugemu. Govoril nam je tudi o zakladih, ki jih imamo. Te 
moramo najprej doživljati v sebi,  šele potem to lahko dajemo 
navznoter in tudi navzven. 

Po obisku škofa smo imeli adoracijo, ki jo je pripravila Petra Nabergoj.



Sobota. Po budnici in zajtrku je sledil uvodni duhovni nagovor br. 
Jurija Štravsa na temo letošnjega programskega zvezka Delimo naš 
zaklad. Kaj je za nas člane gibanja Vil zaklad? Zaklad je stvar po kateri 
hrepeni človeška duša in vsi iščemo ta zaklad, neko bistvo svojega 
življenja. Če želimo zaklad odkriti, moramo hrepeneti po tem 
zakladu, ga moramo iskati, o njem razmišljati, sanjati in se z njim 
povezovait. Za nas lučkarje je Bog naš zaklad. Ampak to ni edini 
zaklad, ker najdemo v vseh zakladih sveta Boga. Tudi lučke, starši, 
prijatelji, sestre, duhovniki smo zaklad. In vsi smo povabljeni, da ta 
zaklad Vil delimo. Če želimo ta zaklad Vil deliti, ga moramo sami 
ceniti in odkrivati, ga doživljati. 

Preko skypa nas je spremljala naša 
mednarodna koordinatorica 

ki spremlja našo provinco in nas tudi 
nagovorila. Pozvala nas je, da nadaljujemo 
delo v skupinah, da skupnosti ne zamrejo in 
se potrudimo obdržati stik z lučkami s pismi, 
voščili, darilci ali osebno. Vsi smo pomembni 
in vsak ima svojo krhkost, je dejala. Naše 
lučke so ranjene osebe in zato smo toliko bolj 
povabljeni, da zaradi njih gremo naprej. 

ga. Angela Grassi, 

Čuvajmo zdravje, nosimo maske, upoštevajmo predpise, nas je 
prosila, kajti Vil je zaklad najden na njivi, ki nam je spremenil srce. 
Naše male skupnosti pa imajo ljudi z velikim srcem, je poudarila.
Dotaknila se je tudi zgodbe okrog Jeana Vaniera in nas povabila k 
odpuščanju in sočustvovanju z žrtvami.
Sledila je še kratka predstavitev letošnjega programskega zvezka. 
Pripravila ga je celotna mednarodna koordinacijska ekipa. Vsakega 
izmed dvanajstih mesecev je pripravil en mednarodni koordinator. 
Poseben pa je tudi zato, ker se bližamo praznovanju petdesete 
obletnice gibanja in zato se programski zvezek  osredotoči na vidike in 
teme, ki se nanašajo na življenje skupin. 
In nato še poročilo o delovanju društva v letu 2019/20. Kljub 
omejitvam se je marsikaj dogajalo .



Na TV Exodus je steklo kar nekaj oddaj v kateri je bilo predstavljeno 
naše gibanje. Pojavljali smo se s članki v Družini in reviji Prijatelj in 
zaživela je naša Facebook stran Vera in luč Slovenija.  Speljani so bili 
duhovno počitniški tedni na Pohorju, v Kančevcih in v Portorožu. 
Pripravila se je  tudi nova spletna stran, ki je zaživela z oktobrom. V 
pripravi pa je še ureditev arhiva tako v elektronski kot fizični obliki, 
kajti ugotovljeno je, da je ogromno raznega gradiva med člani, ki so v 
skupnosti Vil že mnogo let in škoda bi bilo, da bi se to gradivo izgubilo. 
Povabljeni ste vsi, ki imate izkušnje z arhiviranjem, da pristopite k 
temu projektu.
Nato je sledilo poročilo vicekoordinaterjev o delovanju regij in njihova 
vključenost s skupinami. Delovanje je bilo okrnjeno, saj večina skupin 
srečanj od februarja ni imela in tudi medsebojnih stikov je bilo malo.
Ivanka Venišnik je pripravila poročilo o društvu in nas pozvala, da 
smo skrbni tudi glede finančne podpore. 
Vsaka skupina je dolžna prispevati v skupno blagajno, saj s tem 
omogočimo, da naše vodstvo deluje in izvršuje svoje poslanstvo tako v 
Sloveniji kot v mednarodni skupnosti Vil. Vsak koordinator skupine 
pa mora v skupini poiskati način, da pridobi sredstva za delovanje. 
Dopoldanski del smo zaključili s sveto mašo, ki jo je vodil pater Marko 
Novak. Njegove pridige so vedno zelo doživete in tudi letos je bilo 
tako, saj so naše male lučke kar obnemele, ko se je obrnil nanje in 
povedal, da so otroci zaklad, ki ga ne moreš prodati za pet 
paradižnikov, kilo krompirja in dve kili mesa. Prijateljstvo, ljubezen, 
vera to so zakladi, ki jih imamo v Vil in jih moramo negovati in deliti.  
Po večerji je sledil zabavi večer, ki sta ga pripravili Petra Lapajne in 
Kristina Kovač. 
Sobotno popoldne je bilo rezervirano za
Pripravljene so bile štiri tematske in ena tehnična delavnica:
-  Delavnica je bila namenjena 
novim voditeljem in tistim, ki nabirajo izkušnje v zvezi z vodenjem 
skupine.
- – v tej delavnici smo se pogovarjali, kako smo 
vključeni v župniji, kako se odpiramo navzven, kako sodelujemo z 
drugimi in kakšne so še priložnosti  za vključevanje.

 debatne kavarne. 

Nabiramo izkušnje in nasvete.

Delimo zaklad 



 

- –  pri tej debatni kavarni smo imeli 
sprošcen pogovor s specialno pedagoginjo in dolgoletno luckarko 
Marijo Lapajne. Pogovarjali smo se o smrti in kako jo naše lucke 
doživljajo. Dragocena so bila pricevanja udeležencev, ki so s svojimi 
izkušnjami obogateli našo debatno kavarno, gospa Marija pa je vse 
lepo zaokrožila s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem. Svetovala 
nam je,  da si v takih primerih vzamemo cas in se na srecanju 
posvetimo lucki vsi skupaj. 
-  – Vil cez 10 let in korona cas. V debatni 
kavarni smo se pogovarjali o tem, kako smo posamezne skupine 
preživljali cas med marcem in junijem, ko se nismo smeli srecevati. 
Povezani smo bili v molitvi, poklicali smo se, napisali pismo. Veliko 
skupin je imelo junija piknik na prostem s sveto mašo, nekatere  pa so 
že imele oz. imajo napovedano prvo srecanje v septembru. Ce pride 
cas, ko se spet ne bomo mogli srecevati, moramo ostati  cim bolj  
povezani, da bodo naše skupine živele ter ohranjale luckarski duh in 
veselje tudi cez deset let in v prihodnje.  
- – v tej delavnici pa smo poskušali 
osvojiti nove elektronske medije, tako da se bomo lahko zaradi korona 
situacije pogovarjali tudi preko video konferenc ali izvesti skupinski 
telefonski klic. S pomocjo Kristine Mlinaric smo aktivirali aplikacijo 
ZOOM za videokonference in sedaj je na vsakemu izmed nas, da to v 
praksi uporabi in tudi na ta nacin ohranja medsebojne stike.

Nedeljsko jutro smo po budnici in zajtrku nadaljevali z molitvijo, nato 
smo se razdelili po skupinah in imeli refleksijo na vse povedano in 
doživeto. Razpravljali smo  o tem, kaj smo dobili uporabnega na tej 
formaciji, kar bi lahko uporabili v naših skupinah.  Pogovarjali smo se 
o naših skupinah, o tem, kako deliti zaklad z župnijskim občestvom in 
drugimi, ki nas morda premalo poznajo.  Govorili smo o poteku 
formacije in večina nas je menila, da je bilo srečanje odlično 
pripravljeno, z zanimivimi temami in debatami.  

Formacijo smo zaključili s sveto mašo, ki je bila prežeta z hvaležnostjo 
za formacijo, za ponovno odkrite zaklade za naše skupine. 

Pogovor s strokovnjakom 

Pogled v prihodnost

Bodimo spretni tudi v spletu 



Ob koncu svete maše smo imeli poslanje, kjer smo od 
viceprovincialnih koordinatorjev dobili lepo škatlico z zakladom. Ta 
zaklad je bil lesena ploščica, na kateri piše: Zaklad je pot, po kateri 
hodiš, saj je polna stvari, literature, glasbe in ljudi, ki so dragoceni. Deli 
svojo pot z drugimi in prejel boš obilje dragocenih zakladov.
Hvala vsem, ki ste mi pomagali dokončati poročilo o formacijskem 
vikendu.
Slavje vere, slavje luči. 

Evgenija, Goriška skupina VIL 









POHORJE 2020

Polni pričakovanj in vnovičnega letovanja na Pohorju, smo le tega otvorili  
prijatelji. V nedeljo smo prispeli na že poznano lokacijo, kjer  smo prvi 
dan pripravili vse za prihod naših lučk. Voditeljica Tea nam je pojasnila, 
kako bo potekal teden. 
V ponedeljek smo komaj čakali prihod lučk, katerih smo bili vsi veseli. 
Naš lučkarski teden smo začeli z sveto mašo in molitvami. Po odličnem 
kosilu smo se razdelili v dejavnostne skupine. Posamezne skupine so 
našle svoj prostor na posestvu in izdelovali smo različne preproste, a lepe 
izdelke. Sledila je večerja po njej pa spoznavni večer, kjer smo spletli 
pajkovo mrežo prijateljstva in določili skrite prijatelje. 
V torek smo se zbudili ob budnici, naredili jutranje rituale in se odpravili 
pred hišo na jutranjo telovadbo. Po njej je sledil zajtrk in nato delo po 
skupinah. Po kosilu smo prijatelji za lučke pripravili lov na skriti zaklad, 
ki je seveda pritegnil veliko radovednosti in akcije. Le ta se je na koncu 
skrival v kapeli. Zvečer pa smo preizkusili našo srečo pri igranju tombole. 
V sredo smo tako kot v torek zjutraj imeli jutranjo telovadbo, nato zajtrk in 
potem delo v skupinah. Po počitku po kosilu je sledila procesija, kjer smo 
slavili Marijo. Zelo všeč mi je bila procesija z  lučkami in prepevanjem 
Marijinih pesmi. Po slastni večerji in  večerni molitvi smo se odpravili 
spat, saj smo potrebovali energije za naslednji dan, ko je pred nami bilo 
romanje na Areh.
Juhuhu, četrtek in z njim naše romanje na Areh je tu. Po jutranji telovadbi 
in zajtrku smo se odpravili na pot.  V cerkvi na Arehu smo  imeli sveto 
mašo, po njej pa kosilo v naravi. Posladkali smo se tudi s sladoledom. Na 
poti v dolino oz. do našega bivališča smo polni veselja  imeli čas za 
razmislek in prijave na večerni šov Pohorje ima talent. Na njem so se nam 
lučke in prijatelji predstavili z njihovimi zares bogatimi talenti. Videli 
smo vse od plesanja do petja in celo borilne veščine. Žal vse lepo veliko 
prehitro mine in tako je to na žalost bil naš zadnji večer na Pohorju, zato 
smo ga poskusili izkoristiti kar se da. V petek zjutraj smo vstali z grenko 
mislijo, da se naše letovanje izteka, da bo kaj kmalu čas za odhod domov. 
Imeli smo še zadnjo telovadbo in zajtrk, nato pa še poslednje delo po 
skupinah. Po kosilu smo se vsi žalostno poslovili in upali, da leto hitro 
mine, da se spet vidimo.
Vesel sem, da sem letos imel možnost biti na letovanju ves čas, da sem



spoznal veliko novih ljudi, stkal pristna prijateljstva, se naužil veliko 
duhovne hrane, se naigral kitare in ukulel… še enkrat več sem doživel 
nepozabne trenutke in v svoj nahrbtnik življenja dodal neprecenljive 
spomine. Vesel sem, da sem lahko del Vere in luči in da imam čast svetiti 
skupaj z našimi lučkami.  Hvala Tei, kuharju, patru Marku in moji 
mamici, da me že od malih nog vozi na srečanja in letovanja vere in luči. 

Ožbej Vačovnik Kotnik







DUHOVNO POLETNI DNEVI V KANČEVCIH

Ko človek pride prvič v Kančevce, natančneje, v Dom duhovnosti k 
prijaznim bratom kapucinom in si tam ustvari lepe spomine, si po 
tihem želi, da bi se tja ponovno vrnil ter zopet pil vodo iz studenca. Pil 
vodo moči in neizmerne hvaležnosti.

Kljub drugačnim razmeram kot smo jih vajeni, smo se lučkarji s starši 
in s prijatelji v nekoliko manjšem številu zbrali iz cele Slovenije v tem 
toplem domu, kjer smo skupaj preživeli pet nepozabnih dni. 
Spoznavali smo drug drugega, se pogovarjali in prepevali. 
V našo sredo smo vsak dan posebej priklicali tri novodobne apostole: 
Petra, Jakoba in Janeza, ki so nas povabili, da smo skupaj prisluhnili 
katehezi. Rdeča nit le-te je bilo prijateljstvo in pogum, odpuščanje ter 
pot do križa, veselja in odgovornosti.

Sledilo je delo po skupinah. Imeli smo kuharsko in umetniško 
delavnico. Z našo drago Anico, ki je bila “motor” celotnega letovanja, 
smo spekli okusen kruh. V umetniški delavnici pa smo pod 
Monikinim vodstvom barvali že narejene rožice iz modelirne mase. 
Njeni spretni prsti so nam pokazali, kako se naredijo še čudovite rože 
iz papirnatih servetov različnih barv. Z njimi smo okrasili jedilnico. Pri 
ustvarjanju so nam pomagali naši izjemno srčni prijatelji. Med tem 
časom, ko so pod našimi rokami nastajali izdelki in dobrote, so se starši 
pogovarjali z br. Stanetom Beštrom in z našim duhovnim voditeljem 
bratom Jurijem o različnih življenjskih temah. Z obiskom nas je 
prijetno presenetil župnik g. Boštjan Čeh in nam s svojo vedrino, z 
nasmehom na obrazu ter s pogovorom obogatil trenutke razmišljanja.
Vsak dan znova me je nagovoril kakšen delček “živih” svetih maš.
Največkrat je bilo to oživljanje evangelija, ki je nam lučkarjem še 
posebej blizu. Seveda, brez pesmi ob spremljavi kitar, harmonike, 
prečne flavte in improviziranih nežnih bobnov ni šlo, saj so 
instrumenti začimbe za naše duše, ki so marsikdaj odprli vrata novih 
notranjih razsežnosti in spoznanj. Le-te so se odvijale pod lepimi, 
mogočnimi lipami.



Medse smo z veseljem povabili upokojenega mariborskega nadškofa 
g. msgr. dr. Marjana Turnška. Pričakali smo ga v novih “belih 
oblačilih” (Anica je poskrbela, da smo dobili nove majice) s čistimi srci. 
Daroval je eno izmed sv. maš. Prijazno nas je nagovoril in v svojo 
prisrčno pridigo vpel pomen in smisel veselja.
Z veseljem smo v procesiji s svečkami v rokah prispeli do križa in 
umirili naš korak ter se v molitvi in pesmi povezali tudi s tistimi 
lučkarji, starši in prijatelji, ki jih letos ni bilo z nami na letovanju. 
Posebno pozitivno duhovno moč je imela adoracija v cerkvi.

Organizatorji programa so poskrbeli tudi za zabavo. Poleg druženja ob 
tabornem ognju, ki ga je zakuril g. Tone, smo z veseljem prisluhnili 
njegovim zanimivim pravljicam, saj nam jih je pripovedoval s 
posebnim žarom v očeh. Imeli smo tudi “gala” večer. Lepo urejeni smo 
se v parih sprehodili po rdeči preprogi. Gala večer je podal roko 
skritim talentom. Vsaka prikazana točka je bila izjemna, saj je bila 
obarvana s trudom in polno mero zavzetosti ter čutnosti. Prijetno in 
zabavno je bilo. 
Sledilo je presenečenje – dve krasni domači torti, ki sta bili darilo za 
Anico in pomočnico Marušo za njuno desetletno požrtvovalno delo in 
vodenje lučkarskih letovanj v Kančevcih. Spekla ju je srčna Urška,



okrasila pa ju je skupina lučkarjev s prijatelji. Vsi skupaj pa smo ju z 
nasmehom na obrazu pojedli, se prikupno oblizovali  in se neizmerno 
veselili.
Skratka, počitnice v Kančevcih so bile nepozabne, nepopisno lepe, 
duhovno bogate in polne veselja. Hvala vsakemu posebej za topel 
nasmeh, tiho solzo, nežen objem, prijazno besedo, za vsak pogled, ki 
sem ga videla in začutila v globini svojega srca; in hvala za globoko 
tišino ter neskončen mir.  Nenazadnje gre iskrena zahvala prijateljici 
Moniki in prijatelju Borisu, da sem ponovno pila vodo iz studenca 
moči…

Saša Rolih, Sončna pesem Šiška





POLETJE V KANČEVCIH

Do zadnjega smo se bali, da bodo Kančevci odpadli, zato smo z velikim 
veseljem in navdušenjem prispeli 20. julija v dopoldanskih urah v 
Dom duhovnosti. Tako smo se srečali že pred sv. mašo, se predstavili 
in lučke so dobile svoje prijatelje. Skupina je bila letos prepolovljena, 
štela je le 45 oseb.
Sv. maša je bila lepa kot vse lučkarske maše. Popoldan pa smo se dobili 
ob 16h, ko so se nam predstavili trije apostoli Jakob, Andrej in Janez, 
potem pa smo začeli s katehezami Jezus je pot.
Zvečer smo zakurili taborni ogenj, ob njem nam je g. Tone iz Ljubljane 
pripovedoval pravljice, za konec pa smo še prepevali, dokler nas ni 
pregnal dež.

V torek smo se prijatelji zjutraj zbrali k molitvi hvalnic in nato z 
budnico prebudili lučke in starše, nakar je sledila telovadba, zajtrk, 
merjenje temperature in priprava na novi dan. Kateheze je imel brat 
Jurij – Jezus je pot v pogum, veselje, odgovornost – pred katehezo pa 
smo vedno s pesmijo ob kitari poklicali apostole, da so malo 
pokramljali z nami. Potem so se lučke s prijatelji razdelili v skupine – 
jabolka, hruške, sončki in oblački ter se odpravili v delavnice, starši z 
bratom Jurijem pa na svoja srečanja.
Vsak dan ob 12h je bila sv. maša , sledilo je kosilo, počitek, ob 16h pa 
smo se zbrali za družabne aktivnosti, sprehod, gledanje risank, 
pripravo na prihod g. nadškofa Turnška. Po večerji, ki je bila ob 18h,



 smo bili do 20h  prosti, nato pa se je pričel veseli večer.
Sreda pa je bila še bolj duhovno obarvana – dopoldan smo imeli sv. 
spoved, zvečer procesijo z lučkami do križa, nato čaščenje 
Najsvetejšega, molitev in pričevanje v cerkvi, za konec pa še podelitev 
sv. maziljenja. 
Četrtek je bil podoben prvima dnevoma, le da smo imeli sv. mašo ob 
17h, ko nas je obiskal upokojeni nadškof g. Marjan Turnšek, po večerji 
pa prisrčno lep, vesel modni večer.
Vse dni smo veselo prepevali, saj smo imeli svoj bend – tri mlade fante 
(apostole), ki so igrali kitare in harmoniko. Sploh je bilo z nami zelo 
veliko mladih prijateljev.
Pisali smo tudi pisemca, vendar jih niso vsak večer delili, ampak šele 
ob odhodu v darilni vrečki, zaradi korone. Mladi pa so nam že prej z 
go. Anico spekli dražgoške medene srčke. Zadnji večer sta nas ga. 
Anica in Maruša častili z okusno torto, ki so jo spekle mame ob 10 
letnici skupnega sodelovanja v Kančevcih.
Kar prehitro je je prišel konec duhovno počitniškega tedna. Saj je bil že 
petek, ko smo se duhovno in telesno okrepljeni hvaležno podali proti 
domu.

Sestra Majda Habjan





JEZUS JE POT 

Letos smo se lučkarji zbrali v  od 24.8. do 28.8.2020. Začeli 
smo s sveto mašo, naš duhovni vodja je bil br. Jurij Štravs, vodila pa je 
Ana Hrbljan. 
Zjutraj so nas zbudili z budnico, nato telovadba in zajtrk, sledil je 
pedagoški del. Prišli so trije popotniki Peter, Janez in Jakob. Bilo je zelo 
poučno, vsak dan smo imeli sveto mašo zunaj na terasi zaradi korone. 
V sredo smo imeli sveto spoved, naš brat Jurij je imel pomoč. Popoldne 
smo se kopali, zvečer pa smo šli v procesiji z lučkami do tunela, peli 
smo in molili. Vse skozi pa smo si veliko umivali in razkuževali roke. V 
četrtek pa je bil nepozaben dan, šli smo v Strunjan na romanje, maša je 
bila zunaj, presenetili so nas s picami in sokom. Iz Strunjana pa smo šli 
z ladjo do Portoroža, na ladji smo prepevali, zvečer pa smo imeli 
slavnostno večerjo. Obiskala sta nas tudi nova voditelja Vere in luči 
Kristina  in Damijan Mlinarič s svojima hčerkama, vesel sem, da sem 
jih spoznal. 
Zelo hitro je bil tu petek, zaključili smo s sveto mašo, jaz sem bil Jezus, 
bilo mi je zelo všeč, prijatelji so bili čudoviti, imeli so polne roke dele z 
nami vsemi. Za veseli glasbeni del pa je poskrbela družina Nabergoj. 
Gospa Petra zelo lepo poje in igra kitaro, cela družina je imela polno 
zaposlitev z nami. Naša kuharja, gospa Štefka in gospod Ivan, sta 
poskrbela  za naše lačne želodce, hrana je bila zelo dobra.

 Portorožu

Za domov smo dobili še skodelice z 
našimi imeni, lepo majčko, na kateri 
piše  Jezus je pot. Bilo je še veliko lepih 
trenutkov, vsem še enkrat hvala.  
  
Dragec Klavžar, 
Marija Brezmadežna,
Brestanica



JEZUS JE POT 
V PORTOROŽU

Letošnji duhovno-počitniški teden je izredno poseben, saj smo se 
srečali z novim stanjem, ki se imenuje virus korona, ki so ga razviliv 
laboratoriju v Vuhanu na Kitajskem. Sam nisem bil pretirano 
navdušen nad tem, da bi šel v takem zdravstvenem stanju v Sloveniji 
na letovanje, a sem se odločil s tveganjem. 

Letovanje se je odvijalo od 24. 08. 2020 do 28. 08. 2020, a prišlo nas je 
samo 34 udeležencev, a če je vse prav, nas je lahko tudi 60. Že po večerji 
smo se morali predstaviti po imenu in iz katere skupine smo prišli, a 
nekaj jih je bilo tudi na novo. 

Letošnja tema je bila JEZUS JE POT in na to temo smo premišljevali s 
pomočjo pedagoškega programa o sledečem tematskem sklopu: 
prijatelstvo, pogum, odpuščanje, veselje in odgovornost. 
Pedagoški program se je odvijal dopoldne, a v popoldanskem času 
smo odhajali na plažo in na plavanje. Že ko sem prejel dopis z 
naslovom teme, sem sestavil prvo pesem, a ko sem prišel domov, sem 
sestavil še dve pesmi, tako da imam tri pesmi, ki sem jih sestavil v 
Postojni. V celoti je deset pesmi, ki so povezane s temo in drugimi 
dejavnostmi, kot je romanje v Strunjan in skoki z ladje vmorje. Ostalih 
sedem sem sestavil v Portorožu. 
Naslovi posameznih pesmi so sledeči: Jezus je pot, Peter, Jakob in 
Janez, Jezus je moj prijatelj, Jezus nam vsem odpušča, Tri pričevanja, 
Jezus je pot veselja, Romanje v Strunjan, Skoki v vodo, Jezus je pot 
poguma in Jezus je pot odgovornosti. 

Vesel sem bil srečanja z nekdanjim postojnskim kaplanom Janezom 
Kržišnikom, ki je postal odgovoren za Primorsko v gibanju Vera in luč. 
Na letovanju nam je maševal brat Jurij Štravs, pa tudi oživljanje 
evangelija je bilo zanimivo in domišljeno izpeljano glede na tako 
kratek časovni tok letošnjega letovanja. 
Lepo mi je bilo tudi to, da smo imeli lepo in vroče vreme. 



Pohvalim lahko vse udeležence tudi po tem, da smo si šli vsi eden 
drugemu na roko in si pomagali med seboj, kar je v teh okoljih nekaj 
povsem normalno in prijetno vedno, ko sem na letovanju. 
Mene je spremljal Borut Zega kot vedno, ko sem prijavljen za na 
letovanje, kajti zelo prav je, da ima vsak udeleženec svojega 
spremljevalca. 
Želim se tudi zahvaliti za vsa darila, ki sem jih že dobil na letovanju 
vsako leto, pa tudi za letošnje. 

Prejmite lep pozdrav! 

Jezus je pot, a ta pot je 
težka, kajti mnogi na 

njej padajo, pa krenejo z nje, 
le da marsikdo ostane na njej sredi tega sveta. 

Jezus je pot, a dejal je tudi, da je 
Resnica, kajti na svetu je veliko resnic,

a le ena je prava, ki zdrži za vse ostale, ki se
žele enačiti s prvo, ki je začetek in konec sveta. 

Jezus je pot, a dejal je tudi, da je tudi 
Življenje, čeprav je življenja zelo veliko, a 

le eno Življenje obdrži skupaj ostala življenja, 
ki se drži večnega Življenja, ki še vedno deluje 

v svetu, čeprav imamo občutek oddaljevanja 
od osnovnega Življenja na človekovi zadnji poti. 

Branko Merše, Pivška skupina

JEZUS JE POT 









DUHOVNO POČITNIŠKI TEDEN 2020V PORTOROŽU 

Jezus je pot  je bilo naše vodilo v počitniškem tednu v Portorožu. Lepo 
je bilo naše skupno srečanje, bili smo iz različnih koncev Slovenije. 
Vsako jutro je bila budnica mladih, ki so skupaj z br. Jurijem Štravsom 
prepevali lepe pesmi.
Vsak dan  smo  bili pri sv. maši, jaz sem sodelovala pri branju berila. 
Naš duhovni vodja je bil br. Jurij  Štravs, ki sva mu midva zelo 
hvaležna, prišel je k nama domov, da smo se skupaj odpeljali v 
Portorož in je naju odpeljal tudi domov, naj ga Bog spremlja in 
blagoslavlja.
Zahvaljujeva se vsem, ki smo skupaj prepevali, molili se sprehajali in 
kopali. Hvala tudi Ani, ki je bila naša voditeljica in je skrbela  za nas, 
hvala za dobro hrano, ki sta jo pripravljala naša pridna kuharja.
Bogu hvaležni in veseli, v srcu pa polno lepih spominov, ki bodo v  nas 
ostali za vedno.
Lep pozdrav vsem.   
     
Metka in Oto, Vil Radlje ob Dravi



V PORTOROŽU

Tjaša in Marjanca: 
Letos sva letovali v Portorožu. Na letovanje smo se odpravili 24.8 z 
kombijem spremljala nas je naša voditeljica Metka. Iz naše skupine so 
šli Danjela, Jožica in Lojzek .
Imeli smo se lepo, kar prehitro je minilo, ker je zaradi Covid 19 bilo 
letovanje skrajšano na 5 dni. En dan smo imeli romanje od Portoroža 
do Strunjana skozi tunel, ki nam je skrajšal kar precejšen del poti. Tam 
smo imeli sveto mašo. Po sveti maši smo dobili odlično kosilo - pice in 
pecivo. Po kosilu smo še odšli od  cerkve Marijinega prikazovanja in 
do strunjanske plaže, kjer smo se odpravili na ladjico in odpeljali proti 
Portorožu. Imeli smo se lepo, pa tudi vreme nam je bilo naklonjeno. 
Imeli smo dobre kuharje, gospo Štefko in gospoda Janeza,  ki sta lepo 
skrbela za nas, da nismo bili lačni in žejni. Skozi vse dni nas je vodil 
brat Jurij, opravili smo tudi sveto spoved. Gospa Petra je skrbela za 
prelepo petje, pa tudi prijateljev, ki so nas spremljali med letovanjem 
in nam pomagali, ne smemo pozabiti omeniti. Poskrbeli so tudi za 
dobro počutje na plaži. 
Bilo nama je zelo lepo, spoznali pa sva tudi nove  prijatelje. Letovanje 
je zelo hitro, kar prehitro minilo.

Lučkarji iz Poljčanske skupine



MASKE

Letos meseca marca je zavladala celemu svetu huda gripa, 
znanstveniki so odkrili, da jo povzroča doslej še neznan virus COVID 
19. Ta virus močno napade pljuča in ugotovili so, da se bolezni ubraniš 
z  medicinsko masko na obrazu in če se preveč ne približaš ljudem. 
Najbolje je ostati doma.
Velikonočne praznike smo preživeli doma v osami.  K sreči ima skoraj 
vsaka družina tv aparat in smo vsi bili deležni svetih maš in 
prazničnega vzdušja,  prejemala sem duhovno  obhajilo. Kako naj to 
razložim moji ”drugačni” hčerki?  Tega ji ne znam razložiti.
Maske so se urinile med ljudi. Strah pred okužbo. Nekako smo si 
postali tujci.  Morda se za masko skriva prijazen nasmeh, a ga ne vidiš. 
Težko je, ko se srečajo prijatelji, pa morajo ostati z vsakim oddaljeni 
najmanj 1,5 m . 
In končno je prišel čas ohlapnejših ukrepov, cerkve so se odprle,  le 
razmik med ljudmi in obvezne maske.  In  sv. obhajilo – hostijo 
obvezno prejmeš v dlan.
Pa zopet drugačnost moje hčerke. V letih priučene navade brez 
razgovora in predpriprave ni možno v nekem drugačnem trenutku to 
hitro spremeniti.  Jaz pa sem to prezrla. Stojiva v vrsti in čakava, da 
prejmeva hostijo. Zadrega: sneti masko, pogledati duhovnika, reči 
amen, stegniti dlan za prejem hostije, jo dati v usta, si  zopet namestiti 
masko.  In pri tem izpade glavno – zbranost za prejem sv. obhajila.  
Brez vaje in predpriprave je to preveč.
Z avtom se s hčerko  iz cerkve peljeva domov. Z zadnjega sedeža avta 
zaslišim tiho govorjenje: prvič sem prejela hostijo v roko, Jezusa sem 
prejela v dlan  - je ponavljala s tihim srečnim glasom . . 
Zelo sem bila vesela njene izredne sreče .

Mama Marina, Draveljska skupina 

Pošiljava vam fotografije najinega doživljanja cvetne nedelje in 
velikega petka. Ob gledanju TV sva  z Mojco vse pripravili in doživljali 
velikonočne praznike tako  kot  vsa "normalna" leta.              





ZAKLJUČNO SREČANJE BARAGOVIH LUČK

20.6.2020 smo imeli v skupini Baragove lučke Trebnje zaključno 
srečanje. Prišlo je kar veliko lučk in prijateljev. Nekatere lučke so ostale 
in ostajajo doma. Zelo jih pogrešamo. 
Vseeno smo imeli lep zaključek s sveto mašo in piknikom. Obljubili 
smo, da se jeseni zopet vidimo. 

In smo se. 
Novo šolsko leto in z njim naše srečanje smo pričeli 12.9.  Morali bi 
praznovati 10 letnico naše skupine, ki smo jo že prestavili iz meseca 
aprila. Ker pa so še vedno negotovi korona časi, smo praznovanje 
prestavili na april 2021.
Veseli smo bili ponovnega srečanja. Udeležilo se ga je veliko naših 
članov. Zelo pogrešamo nekatere člane, ki jih nismo videli že od 
februarskega srečanja. V mislih in molitvah smo povezani z njimi. 
Naše lučke so spet pokazale, da so odlični igralci saj so z velikim 
veseljem oživljale evangelij. 
Kljub negotovim časom se bomo trudili, da naša srečanja ne bodo 
zamrla, zato že nestrpno čakamo, da se zopet vidimo na oktobrskem 
srečanju

Marija Lavrih





LEPO TOPLO VREME NAS JE ZVABILO NA MORJE

Vsak dan je 
ustvaril novo risbo o tem, kar je spremljal na morju.

Nekaj naših lepih trenutkov, ki smo jih doživeli na morju.
Bili so lepi sončni dnevi,  topla morska voda je bila za Pavla  posebno 
doživetje. Sonce nas je spremljalo ves teden, zato smo Bogu hvaležni za 
naš dopust.
Občudovali smo ladje na morju, ki jih je Pavel tudi narisal. 

Zvečer smo se igrali  igre, da je tudi Pavel sodeloval. Skupaj s Srečkom 
sva  skrbela za dobro hrano, da nismo izgubili telesne teže. Prehodili 
smo kar nekaj kilometrov in uživali v naravi.
Ko je prišel čas, da gremo domov, smo bili vsi malo žalostni, da je tako 
hitro minilo,  a vendar hvaležni Bogu za lepe trenutke na morju.
Vsem pošiljamo lep jesenski pozdrav in bodite zdravi.

Pavel, Srečko in Jožica Tomšič,  Vil Radlje ob Dravi  



  Vsak dan je Pavel ustvaril novo risbo o tem, kar je spremljal na morju.



SVETA MAŠA S PIKNIKOM

Mengeški lučkarji smo se srečali zadnjič konec februarja, potem pa nas 
je korona ločila, tako da v juniju nismo imeli zaključnega piknika.
Na Vrhovnikovem vrtu smo se lučkarji zbrali v nedeljo 6. septembra. 
G. Janez Vrhovnik se je zelo potrudil, da nam je pripravil prijetno 
bivališče. Sprejel nas je velik napis Z roko v roki nad oltarno mizo. Sv. 
mašo smo imeli ob 11h dopoldan, somaševala pa sta mengeški župnik 
g. Marko Košir in glavni duhovnik MMV Borut Pohar. Med sv. mašo 
smo oživili evangelij po Mateju, ko je Jezus ozdravil hromega 
stotnikovega služabnika. Zbralo se nas je okrog 30, iz obeh Domov pa 
lučke niso smele priti, za kar nam je bilo vsem težko.
Po sv. maši sta nam dva gospoda pekla meso na žaru, pridne gospe pa 
so pripravile zelenjavo in nato pomagale pri serviranju hrane. Kar 
hitro smo postavili mize in se posedli po čudovitem vrtu. V prijetnem 
druženju in ob lepi glasbi smo se zadržali skoraj do 16. ure.
Imeli smo izredno lepo vreme in toliko smo si imeli povedati, da nam 
je čas prehitro minil. To srečanje je bilo tudi začetek novega 
lučkarskega leta, ki je še v Božjih rokah.
Duhovno in telesno okrepljeni in polni navdušenja smo se odpravili 
novim doživetjem naproti.

Sestra Majda Habjan







 

KO SE VERA SVETI = VERA IN LUČ

Koronavirus je vse ustavil, vsa naša srečanja. Februarja smo se v 
Dravljah lučkarji še predstavili pri 10. maši z vedno zanimivim 
oživljanjem evangelija, potem pa se je vse končalo. Sredi poletja, 12. 
avgusta, pa je v Dravljah vera spet poletno zasijala v lučkarskem 
srečanju, tako da je bila vsa cerkev polna Vere in Luči. Draveljski 
lučkarji smo bili tako rekoč presenečeni drug nad drugim, da smo se v 
takem številu zbrali sredi tedna in zato še bolj veseli. Resda je bilo to tik 
pred odhodom enega lučkarja v Maribor, ki pa se je tudi v Mariboru 
pri Sv. Magdaleni kmalu srečal z magdalenskimi lučkarji, ki so ga tudi 
bili zelo veseli, saj je bil ta lučkar včasih že magdalenski lučkar. Tako 
da smo bili tudi magdalenski lučkarji veseli drug drugega na 
septembrskem srečanju in novega starega lučkarja, da je bilo vse polno 
Vere in Luči. Draveljska lučkarka Mojca je za vsakega magdalenskega 
lučkarja naredila krasne slikice, ki so jih bili vsi magdalenski lučkarji 
zelo veseli. 
To sem zapisal draveljski in magdalenski lučkar, ki je zdaj tu, zdaj tam. 
Zdaj sem v Mariboru. Hvala!!

P. Franc, DJ                      







V TOLMINU

V  Tolminskem zavodu smo v mesecu septembru imeli mašo, ki jo je 
daroval g. Silvester Čibej. Najprej  smo imeli spoved nato sv. mašo. Po 
maši pa seveda tudi kavico in pogovor ob njej. Vsak je imel kakšno 
vprašanje ali prošnjo: Kdaj bo konec  virusa ?...Kdaj bomo šli lahko v 
cerkev ?....A bo kmalu spet prišel imet mašo g. Silvi ?... Imeli smo lepo 
doživet sobotni popoldan. 
Zavod še zmeraj ne dovoli, da bi hodili na srečanja ali k maši. Dovolili 
pa so, da nam je g. Silvester Čibej prišel maševat v zavod. To je bil za 
lučke res lep dogodek. Ko bo le mogoče, bomo to ponovili. Vidi se na 
lučkah, koliko jim to pomeni, ker so od malega s tem živele.

Darinka



SEPTEMBRSKO SREČANJE STOLNE SKUPINE

Tudi neprijazni čas z grožnjo korona virusa nas ni mogel zadržati, da 
se ne bi razveselili drug drugega na prvem jesenskem srečanju. Skrbno 
smo upoštevali predpise, nosili smo maske, se pozdravili s priklonom 
in ostali na varni razdalji. 
Na oltarju, ki je običajno v Slomškovi kapeli mariborske stolnice, je g. 
Marko daroval sv. mašo na župnijskem dvorišču, kjer smo bili v 
molitvi povezani tudi s tistimi člani naše skupine, ki se srečanja niso 
mogli udeležiti. Pridigi g. Marka, našega zvestega lučkarskega 
duhovnika, smo prisluhnili z veliko pozornostjo kot običajno 
njegovim bogatim nagovorom. V prošnjah smo se priporočili 
Gospodu, naj nas ohrani zdrave, da se bomo lahko še naprej srečevali. 
Prav tako smo se mu zahvalili za dosedanje varstvo.
Lučke Suzana, Jelka, Igor, Boštjan, Ranko, Sebastjan in še en Boštjan so 
nas seznanile, kaj vse so počele med poletjem in tega ni bilo malo – od 
udeležb na duhovno počitniških tednih do potepanja po naši lepi 
Sloveniji s starši ali pa s Sožitjem, Polžem, Sončkom. Prav tako so nam 
najmlajši prijatelji Monika, Izidor in Lenart, ki zvesto hodijo s starši na 
naša srečanja, zaupali kako pestro je bilo tudi njihovo poletje.
Srečanje se brez voščil za rojstne dni in sladkega druženja ne more 
končati, nikakor ne gre tudi brez Angelčka. Čas, ki smo ga predvideli 
za srečanje je zbežal kot piš vetra, tako lepo nam je bilo skupaj. 

Danica





SREČANJE GORIŠKE SKUPINE 

Po daljšem premoru smo tudi v Goriški skupini Vil pripravili srečanje. 
Na animacijskem sestanku smo se pogovarjali ali srečanje pripraviti 
ali ne. Večina nas je bila zato, da srečanje pripravimo, da obdržimo 
medsebojni stik, saj so naše lučke to od nas pričakovale. Odločili smo 
se, da srečanje pripravimo zadnjo nedeljo v septembru v domači  
cerkvi, saj smo le tako zagotovili pogoje za varno druženje in ustrezno 
medsebojno razdaljo. Želeli smo, da bi se srečanja udeležilo čim več 
naših lučk, a žal se to ni zgodilo. Iz Varstveno delovnega centra Nova 
Gorica in iz zavoda Stara gora so nam sporočili, da lučk ne bodo 
pripeljali na srečanje.  

Tako smo se zbrali v cerkvi. Vse lučke so na varni razdalji sedele v 
prezbiteriju, starši, prijatelji pa so sedeli v klopeh v cerkvi. Po uvodni 
pesmi sem posredovala sveže informacije iz formacijskega vikenda. 
Nato smo prebrali evangelij po Lk 5, 2-11 in naš duhovni voditelj g. 
Sašo nas je nagovoril, kako nas Jezus kliče in kako moramo biti 
pripravljeni slediti temu klicu. Naša katehistka Ana Živec pa je 
pripravila katehezo na temo Ti si nas poklical. Vsakega člana smo 
poklicali po imenu in vsakega vprašali, kdaj  goduje.  Nato smo 
njegovo ime zapisali na kartonček, zraven pa navedli še datum, kdaj 
praznuje god. Vse kartončke smo obesili na trto in hoteli povedati, da 
smo z Gospodom povezani kakor mladike s trto. 
Sledila je sv. maša. Po maši  smo se spomnili vseh tistih, ki so v 
mesecih, ko se nismo srečevali, praznovali rojstni dan in jih obdarili. 
Vsem skupaj smo zapeli nekaj pesmic. Naše lučke smo tudi povabili, 
da so povedale, kaj so počele v času, ko smo bili v izolaciji in ko se 
nismo srečevali in kar nekaj lučk in staršev se je vabilu odzvalo. 
Srečanje smo zaključili s pesmico Angelček varuh moj in se poslovili. 
 
Kljub temu, da je bilo srečanje drugačno kot smo vajeni, smo bili 
zadovoljni, da smo se srečali in bili skupaj z Gospodom pri sv. maši.  
Lučkarji Goriške skupine se zahvaljujemo za posredovane pozdrave 
od koordinatorjev Kristine in Damijana Mlinariča, od našega



narodnega duhovnega voditelja br. Jurija Štravsa in vseh prijateljev 
lučkarjev s formacijskega vikenda. 
Slavje vere, slavje luči!

Evgenija, Goriška skupina Vil 



VESELJE VIPAVSKIH LUČKARJEV V VRHPOLJU

Po dobrih štirih mesecih smo se tudi vipavski lučkarji ponovno srečali 
na zadnjem srečanju pred poletnim predahom. Veselje je bilo čutiti na 
vsakem koraku – in koliko smo si imeli za povedati! 
G. Janez nas je lepo sprejel v senčki na svojem dvorišču, kjer smo se 
skupaj z Marijo Magdaleno veselili Jezusovega vstajenja in vzklikali 
Aleluja – Gospod je vstal in živi! Z njim pa smo letos po korona časih na 
prav poseben način vstali in ponovno zaživeli tudi mi. Pri zakramentu 
svete spovedi nam je na pomoč priskočil tudi g. Andrej iz Budanj, 
sveto maša v vrhpoljski cerkvi v objemu Rupnikovega mozaika pa 
smo darovali za vse pokojne lučkarje, predvsem pa v zahvalo, da 
imamo možnost biti ponovno skupaj. 
Veselo druženje smo nadaljevali na župnijskem vrtu, zahvala gre s. 
Boženi za pomoč in gostoljubnost, Darko pa je že tradicionalno 
poskrbel za okusne dobrote. Lepo je biti ponovno skupaj! Bogu hvala!

Polona, Vipavska skupina





PRAZNOVALI SMO

70. rojstnega dne
gospoda Janeza Kržišnika

19. avgusta smo se nekateri vipavski lučkarji udeležili zahvalne svete 
maše. Veselili smo se  našega duhovnega 
spremljevalca  . Domačini smo mu 
pripravili prijetno in sladko presenečenje. Tedenske svete maše se je 
udeležilo več ljudi kot običajno, saj seveda ni bil navaden dan. Že 
slavolok pred cerkvijo v Vrhpolju je kazal na lepo obletnico. Uvod v 
mašo nas je povedel v veliko zahvalo Bogu za 70. let tuzemskega 
življenja našega župnika, ki služi Bogu in ljudem. Lučkarji smo 
doživeli aplavz z oživljanjem evangelija o vinogradniku, delavcih in 
plačilu. Otroci so k darovanju prinesli zanimiva, nazorna darila: 
igračo, kamen, posodo z zemljo, semena, palico, kruh in vino. Veliko 
prošenj je bilo izrečenih, zapetih lepih pesmi in izraženih čestitk. G. 
Janez je dobil tudi svojo pesem in seveda šopke rož. Po maši, se je 
skromno praznovanje zaradi razmer, nadaljevalo pred cerkvijo, pod 
mlajem.  Ni manjkalo pijače, pa še sladoled je hladil vroč večer. 
Gospodu Janezu želimo še veliko zdravja (brez bergel), da bo zvesto in 
odgovorno opravljal svojo pastirsko službo še naprej tudi med 
lučkarji. Vipavski lučkarji ga imamo radi in mu kličemo, naj nas vedno 
tako opogumlja kot v teh težkih časih.

Ana Hlad, Vipavska skupina



ZLATOMAŠNIK, G.OPAT PATER JANEZ NOVAK

50 let duhovniške službe. 

 

Drugo leto bo že 20 let, odkar se je tedaj še župnik, pater Janez Novak 
pod okriljem stiške župnije začel srečevati z najbolj ranljivimi osebami, 
katere so se vsaj do takrat počutile odrinjene na rob družbe. Lučke, 
njihovi starši in prijatelji smo ga že zdavnaj sprejeli za svojega. 
Ne le, da je imel vedno poseben čut do bolnikov in invalidov, ves ta čas 
je njihov/naš zvesti in predani duhovni vodja. Naš velikosrčni dušni 
pastir, ki  zna vsa dobronamerna dejanja usmeriti k Najvišjemu, tudi 
če oblikovno ne sodijo ravno v tradicionalni okvir. 
Barka skupine Vera in luč Stična je varno plula prav zaradi vetra, ki ga 
je usmerjala njegova beseda, skrb in zvesta podpora.
Hvaležni smo mu za vso ljubezen do lučk, nasmehe, za vse stiske rok 
in objeme, za vse usmeritve, podporo in zvesto predanost Stiški 
skupini in gibanju Vera in luč na sploh.
12. julija letos je praznoval častitljiv jubilej – 
Lučkam je bil zvest tudi vsa leta opatovanja, ko je vse od leta 2007 do 
lani vodil stiško cistercijansko opatijo.
Vsi bivši in sedanji stiški lučkarji smo nanj izredno ponosni. Vsi 
izrekamo našemu zlatomašniku iskrene čestitke in srčno molimo, da 
mu Bog nakloni zdravja in vitalnosti ter božjega blagoslova, da se bo 
lahko še vrsto let družil in veseli z nami, nas usmerjal in z nami 
prepeval Hvala Jezus. 

Stiški lučkarji

Formacija v Stični, oktober 2012



GLEJTE, TO JE  MARIJINA IN NAŠA, LUČKARSKA MOLITEV 

Mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca. V roke ga vzamejo 
tudi nekateri, ki ga sicer ne molijo. Vrednost in bogastvo rožnega 
venca mora med lučkarji vsak sam odkriti in zanj dozoreti, sicer ga bo 
molil nerad. Molijo in priporočajo ga papeži. Ne najdete svetnika v 
zadnjih stoletjih, ki mu ta molitev ne bi bila prav posebno pri srcu. 
Rožni venec je evangelij, spremenjen v molitev. Molitev lučkarskega 
rožnega venca je zato tako dragocena, ker v njej premišljujemo 
Jezusovo in Marijino življenje. Marijino življenje je najtesneje 
povezano z Jezusovim, saj je njegova Mati. Brez Matere ni Sina, takšna 
je bila Božja volja. Brez mamic ni naših lučk, zato so Jezusove 
skrivnosti v veliki meri tudi Marijine skrivnosti in lučkarske skrivnosti 
v veliki meri tudi skrivnosti naših lučkarskih mamic in očetov, 
skrbnikov, prijateljev, voditeljev. Marija nas vodi k Jezusu. Kar v 
molitvi premišljamo, to vpliva na nas. Po tem se tudi lažje ravnamo. 
Rožni venec zato ni samo ustna, temveč je tudi in predvsem 
premišljevalna molitev. Spominjanje Jezusovega in v zvezi z njim 
Marijinega življenja je za naše lučkarsko duhovno življenje nujno 
potrebno. Pri vseh štirih delih rožnega venca pridejo na vrsto glavne 
skrivnosti naše vere. To so življenjske skrivnosti, ki oblikujejo našo 
lučkarsko vero in življenje. Premišljevanje teh skrivnosti, ki je podprto 
z molitvijo očenaša, desetih zdravamarij in slava očetu, je najboljše 
sredstvo proti  lučkarski posvetnosti, grešnosti in neveri.

Dobra molitev lučkarskega rožnega venca lučkarjem ohranja in 
poglablja  vero. Kdor redno s premislekom in ljubeznijo prebira 
jagode rožnega venca, raste v veri, upanju in ljubezni. Z molitvijo 
prejemamo milost za poglobljeno krščansko in lučkarsko življenje. 
Marija se je v Lurdu prikazala Bernardki z rožnim vencem v roki. 
Skupaj z njo ga je tudi molila. V Fatimi je naročala: Vsak dan molite 
rožni venec! Po Marijini zamisli spada molitev rožnega venca k 
najvažnejšim zdravilom za današnji svet.

Za lučke po prispevku p. Antona Nadraha priredila Mojca Kastelic



NAŠA VESNA

Povabljena sem bila k pričevanju, zato vam bom povedala kako smo 
doživljali Vesnino prizadetost.
Z možem imava pet otrok, štirje so že odrasli in samostojni, imava tudi 
šest čudovitih vnukov. Vesna je zadnja prišla v najino življenje 
nekoliko kasneje. Oba in starejši otroci smo se zelo razveselili deklice 
Vesne.
Nosečnost je bila rizična tako kot pri vseh najinih otrocih, kljub temu 
se je rodila v roku. Skrbelo pa nas je, ker že kdaj prej v nosečnosti, 
predvsem pa pri porodu ni bilo zaznati utripov, kar je pomenilo 
premalo dotoka kisika v možgane. To je najverjetneje vzrok za 
Vesnino prizadetost. Ob rojstvu ni bilo opaziti, da je kaj narobe, 
posledice so se pokazale kasneje kot zaostanek v razvoju, ki se je 
vedno bolj večal. Ob spoznanju, da Vesna ne napreduje kot bi morala, 
sva z možem postajala vedno bolj zaskrbljena, predvsem jaz sem bila 
prestrašena in se spraševala, kaj to pomeni.
Veliko noči je bilo brez spanja, veliko solz obupa, veliko vprašanj zakaj 
se nam to dogaja. Življenje se nam je spremenilo, smilili so se mi mož in 
ostali otroci, manj je bilo veselja, izletov, družabnih iger in podobno.
Moram povedati, da je to obupavanje prekinil mož, ki je rekel - kaj 
obupuješ, Vesna je naša takšna kakršna je, zato jo moramo imeti še bolj 
radi. Sicer pa  imaš Boga zato, da se obrneš nanj za pomoč. To mi je 
dalo misliti in sem se začela počasi pobirati iz te žalosti in bolj moliti. 
Molitev mi je dajala moč, da sem sčasoma postala bolj vesela in 
sproščena. Sedaj si z možem življenja brez Vesne ne moreva 
predstavljati, prav tako tudi ne ostali otroci, ki jo imajo zelo radi, 
čeprav včasih preizkuša naše živce in marsikaj ušpiči. Še vedno ni do 
kraja sprejeta ta preizkušnja, toda zdi se mi, da jo vedno bolj 
sprejemam, čeprav mi tudi potrpljenja kdaj zmanjka. Za zgled so mi še 
starejši starši, ki imajo prav tako lučke, ko vidim njihovo vdanost in 
sprejemanje.
Še nekaj se je dogaja, kadar se nam kaj hudega zgodi. V začetku si ne 
upamo priznati in zatiskamo oči pred problemom. Kasneje se zaradi 
preizkušnje jezimo in se sprašujemo, zakaj se je prav nam moralo to



zgoditi. Čez čas pa spoznamo, da ni nobeno trpljenje zaman, da je 
moralo tako biti. Leta so minila preden sem sprejela dejstvo, da naša 
Vesna ne bo živela kot njeni vrstniki.
Ko sem bila na dnu žalosti, nam je bila ponujena vključitev v gibanje 
Vera in luč. Nekaj časa se nisem mogla odločiti, potem pa smo se 
vključili v Tolminsko skupino. Takoj sem spoznala, da smo prišli 
napravi kraj k pravim ljudem. To so bili ljudje, ki so nas z veseljem 
sprejeli, imeli so podobne probleme, predvsem pa je bilo veliko 
pristnega veselja in medsebojne pomoči. Zelo sem bila navdušena in 
komaj smo čakali na naslednje srečanje. Tudi Vesna je bila zelo vesela. 
V skupini si polnimo baterije za potrpljenje in sprejemanje 
drugačnosti, Bog nas obdarja z milostjo. Počasi sem začela spoznavati 
tudi dobre strani drugačnosti, to kar nam lučke dajo – odprtost, 
iskrenost, ljubezni je v našem tako imenovanem normalnem svetu, 
svetu številk in preračunavanja veliko manj. Tudi življenje s trpljenjem 
sem začela jemati širše. Nekako me utrjuje, tudi vera v Božjo pomoč in 
življenje samo se je povečala.
Poleg tega smo spoznali v Veri in luči veliko dobrih, srečnih ljudi, ki so 
pripravljeni pomagati in tudi pomagajo in so pri tem zelo veseli. In to 
veselje je zelo nalezljivo. Občudujem te mlade ljudi, mlade prijatelje in 
duhovnike, ki nam pomagate in imate naše lučke radi. Držite se 
Jezusovih besed, ko pravi: karkoli ste storili kateremu teh malih, ste 
meni storili. Bog vam bogato poplačaj.
Mladi, verjamem, da zato, ker se niste ustrašili dela z našimi lučkami 
in jih imate radi, pa tudi zato, ker se srečujete tudi s trpljenjem, se ne 
boste bali življenja, pač pa se mu predali in računali na Božjo pomoč. 
Vem, da boste naredili v življenju veliko dobrega. In ker imamo veliko 
takih mladih ljudi, mislim, da se nam ni treba bati za bodočnost 
Slovenije.

Vesnina mama



MIRKO ŽIGON 

Prišel je v naš Dom pred davnimi leti, ko je bil še mladenič. Takrat za 
“take” ni bilo ustanov, staršev ni imel in svojci niso mogli skrbeti za 
njega. Ni mi znano, če je kaj hodil v šolo, vendar je takoj razumel, da 
brez dela ni jela. Perice so ga navadile, da je obešal težje kose perila, saj 
takrat še ni bilo močnih sušilnih strojev. To je počel tako spretno, da so 
ga vsi občudovali. Tudi drugih delih v pralnici je pomagal, perice so ga 
kar posvojile. V letih se jih je nič koliko menjalo, a Mirko je tudi 
naslednjim rad pomagal – a le dopoldan. Popoldne je smuknil v 
Ajdovščino, rad je spil kak kozarček. Pa ne zastonj, pošteno si ga je 
zaslužil. Udeležil se je vsakega pogreba, prenašal rože, sveče in kar je 
bilo potrebno.
Ena njegovih nečakinj se je poročila v okolico Vipave in skrbela zanj. 
Disciplinirala ga je s popolnoma nepedagoškimi ukrepi, a ji ni zameril 
in se je lepo obnašal. Ko smo se odpravljali na izlet Sožitja, je vodja 
rekel, naj Mirko ostane doma. Rekla sem, da jaz stojim dobra za njega 
in res je potem lahko šel na vse izlete. Tudi potujoče knjižnice se je 
poslužil, izbiral si je knjige z lepimi slikami.
Na srečanja Vere in luči je prihajal, če ni prej ušel proti Ajdovščini, a 
starejši kot je postajal, bolj resen je bil. Pri oživljanju evangelija je z 
veseljem sodeloval, prav rad je tudi pripovedoval o svojih doživetjih, 
ko smo v veži čakali na obroke. Radi smo ga poslušali. A je vse redkeje 
prihajal v pralico in le včasih se je še prikazal v veži.
In nekega dne je kar v miru zaspal.
Pogrešali ga bomo, naj počiva v miru.

ALBINA BIZJAK

Še ena lučka je ugasnila in se prižgala v nebesih. Albina se je rodila 
pred več kot 75 leti v Budanjah. Nogo je imela pokvečeno, za šolo ni 
bila sposobna, a je bila od svojcev ljubljena in res dobro vzgojena.
Ko se je njena sestra poročila, jo je vzela k sebi in ko se je zaposlila kot 
strežnica v Domu, jo je pripeljala s seboj. Albina je bila zelo krotka in 
vljudna, sostanovalke so jo imele rade, za vsako majhno uslugo se je  



zahvaljevala. Takrat še posebnega nauka ni bilo, zato je bila le 
krščena,vendar se mi zdi, da je včasih, ko se je udeleževala domskihsv. 
maš, le prejela sveto obhajilo. Redovnica ali mežnar, ki sta prinesla 
Jezusa med nas, pač nista poznala razmer. Vem pa, da je s pogovori in 
poslušanjem pridig bila kar dobro poučena v veri.
Ljubeča sestra jo je vozila k zdravnikom, pa tudi na domače prireditve, 
prostovoljci so jo včasih peljali ven pred hišo. Če pa jo je kdo zapeljal 
proč od Doma, si je takoj želela nazaj.
Vsako življenje je vredno preživeti.
Počivaj v miru Albina.

Nada, Vipavska skupina

NAŠO PAVLICO SO ANGELI POSPREMILI V NEBESA

2. oktobra smo prijatelji, člani skupine Vera in luč Stična, pospremili 
našo Pavlico na zadnji poti. Bila nam je zelo draga lučka, vedno nežna, 
sočutna, nasmejana, srčna in srečna v svoji skromnosti. Z iskrivim 
pogledom nas je vse objela in nam polepšala skupno popoldne ob 
sobotnih srečanjih. Na srečanjih nam je vedno povedala, da moli za 
nas. Zdaj se bomo Pavlice še posebej spominjali v naših molitvah.

Več kot 21 let je bila v Domu starejših občanov. Tam se je udeleževala 
raznih prireditev, rada je gledala plesne nastope folklornih skupin, v 
katerih so sodelovale tudi naše lučke. Z zanimanjem je poslušala petje 
pevskih zborov, se udeleževala sv. maš in molila pred Najsvetejšim. 
Posebne iskrice v očeh pa je izžarevala, ko je bil čas srečanj lučk v Stični. 
Spoznali smo jo, ko jo je prijateljica Mojca pred 12 leti  povabila in 
pripeljala v našo skupino. Dobri prijatelji so jo vozili iz Grosupljega v 
Stično in nazaj, ona pa jim je bila vedno tako neizmerno hvaležna. 
Druženje s Pavlico je bilo pravo zadovoljstvo. Uživala je v skupnih 
svetih mašah, našem petju in molitvah, plesu ter se kot vse lučke vsako 
leto veselila obiska sv. Miklavža.
 Njena sestrična pove, da ji je v izredno lepem spominu ostal izlet po 
novoletno  okrašeni Ljubljani v začetku letošnjega leta, ko se je vozila v 



“kavalirju” in skupaj z lučko Saro opazovala mesto z zanimanjem in s 
ponosno držo. Žal se letos zaradi korone od marca dalje z njo nismo 
več srečali, smo se pa v času epidemije ob podpori in razumevanju 
osebja v Domu vsaj slišali in videli preko pametnih telefonov. Še pred 
kratkim jo je v Domu srečala naša prijateljica Mojca in nam vsem 
poročala, kako se veseli ponovnih lučkarskih srečanj in jih komaj čaka. 
Njenega nasmejanega obraza ne bomo pozabili. Hvaležni smo, da smo 
imeli priložnost družiti se s Pavlico. Pustila nam je dragocene 
spomine, ki nas učijo živeti naprej. Vsi jo bomo zelo pogrešali. 

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti. 

                           (S. Makarovič)

Kot so angeli ponesli našo nebeško mater Marijo, naj tudi nam drago 
Pavlico ponesejo v večno domovanje, nad zvezde, kjer se kmalu 
srečamo vsi.

Marjeta Medved Mrvar, skupina Vil  Stična



DRAGI MAMI TEREZIJI V SPOMIN

V času, ko se narava odeva v svoje tople pisane barve, v času, ko se 
ljudje pripravljamo na počitek, ko se naša duša in telo želita spočiti od 
vsakodnevnega hitrega tempa, je Bog poklical v večni počitek drago 
mamo naših dveh lučk Slavka in Milana, mamo Terezijo. 
Mama Terezija je s svojima fantoma Slavkom in Milanom redno 
prihajala na mesečna srečanja Vere in luči. Bila je nadvse skrbna, 
potrpežljiva in ljubeča mama. Mama z veliko začetnico. 
Družina Špilak se je rada udeleževala dogodkov v župniji, letovanj, 
praznovanj, družinskih srečanj ... povsod smo jih videvali skupaj. 
Podoba družine Špilak, mama, oče in sinovi, nam bodo vedno ostali v 
lepem spominu. Vsem so nam bili simbol složnosti, enotnosti, prave in 
čiste ljubezni. Tiste ljubezni – v dobrem in slabem. 

Mame Terezije se bomo radi spominjali v molitvah, njeno družino, 
sinove in moža, pa bomo izročali v Božje varstvo.

Lučke in prijatelji Vil Črenšovci



OKTOBER, MESEC ROŽNEGA VENCA

Je človek star že ali mlad, naj rožni venec moli rad!

Do sedaj smo spoznali, da je rožni venec verižica, na 
kateri so nasnute jagode (kroglice), ki predstavljajo 
določene molitve:
Očenaš  - rdeče jagode 6 krat, Zdrava Marija in Sveta 
Marija - rumene jagode 53 krat. Vsak rožni venec ima 
križec, tu pričnemo z molitvijo.
Vprašanje za vas lučkarje: 

 To je daljša molitev, treba bo 
prositi prijatelje za pomoč!

KATERO MOLITEV 
MOLIMO PRI KRIŽCU?

V soboto popoldan, pred 

rožnovensko nedeljo, sva 
prijateljici lučk Angelca in Ana, 
šli na mini romanje k Marijini 
kapelici, ki stoji na hribčku, med 
vinogradi, v kraju Sromlje, blizu 
Brežic. Tu sva zmolili desetko 
rožnega venca, zapeli nekaj 
Marijinih pesmi in se slikali za 
vas lučkarje, ki naju  poznate.
Ana Vodeb



ZNAMENJE NA VASI

Življenje moje – makadamska cesta,
korak ne ustavi se nikjer,
tavam, hodim in potujem,

da bi v duši našla mir.

Ustavim se pred znamenjem
v nekdanji moji vasi,

Jezus Križani na njem trpi,
v mislih mu poljubim rane

in oko se orosi.

Tudi ti trpel za nas si,
globoke rane še bole,

a prišli bodo časi zlati,
ko se ti rane posuše.

Z molitvijo jih bom hladila,
z iskrivim srcem jih čutila

in prosila odpuščanja,
ko sem kdaj te užalila.

Anica Štancar


