




DRAGE LUČKE STARŠI, PRIJATELJI!

Pred kratkim sem gledal vojni film. Vojaki so potihoma prodirali skozi 
zimski gozd. Dobro jim je šlo. A v vojni je tako, da so padli v zasedo in 
se morali boriti. Nekateri so umrli, nekateri so preživeli. Mislim, da 
vsak vojak, ki gre v vojno upa, da bo preživel. Vsak si želi živeti. Vsak 
si želi živeti.
Glej, Jezus naš brat je kot vojak, ki prodira skozi misli in namene 
človeških src. Želi… Kaj pa on želi? Želi si živeti in želi si preživeti 
(Oče, naj gre ta kelih mimo mene!). Pa vendar je Jezus drugačen vojak. 
Želi darovati svoje življenje. Zato prihaja. On ni vojak, ki upa, da bo 
preživel. On je naš brat, ki želi za nas podariti svoje življenje. Želi 
umreti, da bi mi živeli.
Kako kruta je najbolj radostna novica za nas! Kako nežna je 
najmočnejša Ljubezen do nas! V jaslicah leži Ljubezen, ki se želi 
podariti, da bi mi imeli življenje. On je naše Življenje. Kako srečni smo 
ob misli na Božič. Kar žalosten sem, če vidim naše kristjane, ki ne znajo 
več postaviti jaslic. Znajo pa postaviti novoletno jelko in pod njo 
položiti darila. Včasih sem mi zdi, da so kot ljudje, ki ne spoštujejo 
vojaka, ki je zanje dal svoje življenje.
Mi, drage lučkarke in lučkarji, želimo biti lučke v tem svetu. Želimo 
postaviti jaslice, ker se želimo spominjati Ljubezni, ki se je podarila za 
nas. Središče naše sreče je. V jaslicah leži, angeli mu prepevajo - in nam: 
Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem!
Iz srca si želim, da bi v naših lučkarskih skupnostih bile stvari na 
pravem mestu. V naših skupinah veselje in ljubezen. V našem gibanju 
volja, da ostanemo povezani v teh koronskih časih, volja da se 
pokličemo in si povemo svetlo besedo. Želim si tudi, da bi v naših 
življenjih donela hvalnica Gospodu in v naših najpomembnejših 
kotičkih srca vladal mir: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir tudi 
nam lučkarjem!
Naj doni v novem letu Božična hvalnica Gospodu!

br. Jurij Štravs, narodni duhovni asistent



DRAGE LUČKE, DRAGI LUČKARJI,

ne moreva verjeti, da piševa uvodnik za božično Lučko. Se še komu 
zdi, da tudi korona čas leti? Verjetno se boste nekateri strinjali, a se 
zavedava, da ste med bralci tudi takšni, ki se vam ta čas vleče in vleče. 
Ki ste, kljub tehnologiji, ki nas obdaja, osamljeni. Osamljeni a nikoli 
sami, saj vsakega od nas spremlja On. 
Veš, draga bralka, dragi bralec, zate je Bog sestavil posebno ekipo, v 
kateri je veliko ljudi. Nekateri člani te ekipe delujejo na Zemlji: tvoji 
najbližji, tesni prijatelji, lučke, duhovniki, koordinatorji skupin, osebni 
asistenti, osebje v domu/bivalni enoti, prijazni sosedi. Drugi delujejo 
pri Njem, v nebesih, bdijo nad teboj in molijo zate: to je tvoja Mati 
Marija, tvoji dragi pokojni, tvoj krstni zavetnik, tvoji angeli varuhi in, 
od 21. 11. 2020, tvoj in nam vsem skupen, posebni priprošnjik, 
lučkarski škof Smej. Po njegovem odhodu v večnost smo lučkarji na 
spletnem srečanju obujali spomine nanj in jih skrbno zapisali, da jih 
boš lahko prebiral/a skozi vse letošnje Lučke. Ob našem zadnjem 
obisku pri njem, 20. 12. 2019, je z nasmeškom rekel: “Jaz sem vaš škof 
do smrti in še naprej.” Torej Bogu hvala, da smo ga imeli … in ga še 
imamo.
A veš, kateri pa je najpomembnejši član Božje ekipe, ki se trudi zate? 
Veš, veš, … to je tisti, ki ga skozi adventni čas tako težko čakamo. Na 
njegov prihod se pripravljamo navznoter – s sveto spovedjo in čistim 
srcem ter navzven – z adventnim venčkom. Pripravljamo mu ležišče v 
našem srcu in v jaslicah.

Bog prihaja spet na zemljo,
svoje mu srce odpri,

čakaj, čakaj, ga ljubeče,
vero v srcu si prižgi.

Odprimo in prižgimo srca, dragi lučkarji. Blagoslovljen Božič!

Kristina in Damijan



SPOŠTOVANE SESTRE IN BRATJE V GIBANJU VERA IN LUČ!

Kakšno leto živimo, kajneda dragi lučkarji! Pa vendar bi težko govoril o 
tem, da nas je doletela žalostna vest: umrl je naš lučkarski škof msgr. dr. 
Jožef Smej. Žalostna vest bi bila, če bi se hudo ponesrečil. Da pa je odšel k 
Bogu, je sveta in ne žalostna vest. Gibanje Vera in Luč je lahko resnično 
ponosno, da nas je leta in leta duhovno spremljal tako svet in tako 
izobražen, tako zavzet škof.
Škof Smej je bil rojen leta 1922 v Bogojini. Leta 1944 je prejel mašniško 
posvečenje. Po različnih duhovniških službah je bil leta 1983 posvečen za 
mariborskega pomožnega škofa z geslom: Milosti polna, spomni se! V 
letih, ki so sledila, je prevzel tudi duhovno skrb za naše gibanje in jo 
nadaljeval kljub upokojitvi leta 2009. Zadnja leta je preživel v Domu sv. 
Lenarta v Lenartu v Slovenskih Goricah.
Poleg duhovniške in škofovske službe se je ukvarjal s pesnjenjem, 
pisateljevanjem, prevajanjem in preučevanjem cerkvene zgodovine. 
Njegova bibliografija obsega več kot 150 del. Nenehno se je zavzemal za 
kulturo in za ljudi, ki so med Muro in Rabo stoletja ohranjali vero in 
slovenstvo, navajajo na SŠK-ju. 
Škof Smej je bil pri Slovenski škofovski konferenci poleg skrbi za naše 
gibanje odgovoren za Slovenski ekumenski svet (SES), kot gost pa se je 
udeleževal tudi letnih plenarnih zasedanj Madžarske škofovske 
konference. Bil je tudi častni občan Mestne občine Maribor, leta 2016 pa 
mu je predsednik republike podelil državno odlikovanje Red za zasluge 
za življenjsko delo in prispevek k nacionalni kulturi Slovencev.
Bil je srčen lučkarski škof. To najlepše ponazori dogodek, ko je prekinil 
duhovne vaje, ki jih je vodil pri sestrah Klarisah v Nazarju z namenom, da 
je maševal na lučkarskem letovanju na Pohorju. Takrat je izjavil: “Za 
nobeno drugo stvar ne bi prekinil duhovnih vaj, za Vero in luč pa bom.” V 
našem glasilu Lučka zapisano besedo o njem kot lučkarskemu škofu prvič 
slišimo leta 1999, vendar je to službo nastopil že prej. Maševal je ob 20-
letnici našega gibanja na Brezjah in se udeleževal mnogih naših 
dogodkov.
Pogreb našega lučkarskega škofa msgr. dr. Jožefa Smeja bo v torek, 24. 
novembra 2020, v Bogojini. Zaradi izrednih razmer bo v ožjem krogu. 
Verniki lahko spremljamo pogreb  preko  neposrednega  prenosa v torek,



Nebeški Oče, hvaležni smo.
Obdaril si nas s tolikimi 

dobrimi ljudmi
skozi čas obstoja naše Vere in 

luči v Sloveniji.
Hvaležni smo!

Prav posebno se ti danes 
zahvaljujemo

za našega lučkarskega škofa 
Jožefa Smeja.

Sprejmi ga v svojo slavo med 
svetnike v nebesih

in mu povrni za vso dobroto in 
ljubezen,

ki nam jo je delil.
Naj tam prosi tudi za nas.

Amen.

ob 15. uri, na Radiu Ognjišče in prek spletne strani Radia. Posebna 
spominska slovesnost je načrtovana za čas, ko bodo lahko izredne 
razmere odpravljene. Čas in kraj spominske slovesnosti bomo objavili 
naknadno, so zapisali na škofovski konferenci.
Dragi lučkarji, lučke, starši, prijatelji, redovniki, redovnice, duhovniki kaj 
pa sedaj? Sedaj je čas za hvaležnost. Jezus nam pravi: Kar koli ste storili 
enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili (Mt 25, 40). Danes 
je čas, da se našemu pokojnemu škofu skupaj z Jezusom zahvalimo za vse 
kar je storil kateremu koli izmed nas. Saj je to storil iz ljubezni do nas in 
Jezusa.
Danes je dan, ko pokojnega škofa hvaležno izročamo Stvarniku, dan, ko 
zanj zapojemo našega Angelčka, dan molitve za pokojnega.

Provincialni svet Vere in luči, 22. 11. 2020.



Zahvala škofa Smeja za Lučko in 
njegova obljuba molitve za nas lučkarje



LUČKARSKE PRIGODE ŠKOFA MSGR. DR. JOŽEFA SMEJA

Bil je srčen lučkarski škof.

Ob neki priliki, ko je daroval sveto mašo za nas lučkarje na Homcu, mu 
je slepa lučka ob darovanju prinesla svečo na oltar. Škof Smej jo vpraša: 
Veš kaj je upodobljeno na sveči? Ne, mu odgovori. Škof pove: Tu je 
Marija. Vzame roko slepe lučke v svojo roko in jo povede do Marijine 
podobe na sveči in jo položi nanjo. Potem mu ta lučka reče: Sedaj pa 
ugasi svečo! Zakaj pa, vpraša škof. Da Marija ne bo zgorela!

Ob neki priliki je bil škof Smej prisoten na lučkarskemu srečanju v 
Črenšovcih. Mama dveh lučk je bila povabljena, da poda svoje 
pričevanje. Ob koncu njenega pričevanja škof Smej vpričo vseh 
poklekne pred njo in ji ganjen poljubi roko. Vsi v dvorani so bili ganjeni. 

Ob neki priliki škof Smej lučkarskega očeta Janeza, čigar izgled ga je 
spominjal na duhovnika, vpraša: Kje je pa vaša župnija? Ravno takrat iz 
cerkve pride njegova žena. Janez jo predstavi: Gospod škof, tole je moja 
župnija.

Neka lučka reče škofu Smeju: Ti si dober kot kruh! Da bi te Bog nikoli ne 
vzel k sebi. (Če že mi, še toliko prej Gospod razume lučkarske prošnje. 
Resnično je škofa Smeja dolgo ohranil med nami.)



VOŠČILO MSGR. DR. ANTONA JAMNIKA, LUČKARSKEGA ŠKOFA

Dragi moji prijatelji, drage lučke:
Božič je vsakokrat, ko Gospodu dovoliš, da po tebi ljubi druge ljudi!
(bl. Mati Terezija iz Kalkute)

1. Noč radosti in veselega pričakovanja

Ta noč, ta sveta noč, je noč skrivnosti, ki želi stopiti v nas same, v čudovite 
spomine, ki ožarjajo sedanjost. Božična noč ima nekaj otroškega in je del 
najglobljih spominov vsakega človeka. Čudovito je, da se najbolj navaden 
dogodek, ki razsvetljuje vsako človeško misel, ukorenini v obzorje 
otroštva zaradi svoje privlačnosti, svoje skrivnosti in dobrote. Radostno 
je, da  prav v vsakem človeku na našem planetu, ta noč in dogodki 
praznovanja te noči, vzbudijo pripravljenost slišati, odkriti, sodelovati in 
soočiti se s skrivnostmi, kakršne kristjani iz roda v rod doživljamo to noč. 
To je noč, v kateri se človek, kdo ve zakaj, čuti boljšega, bolj pozornega, 
bolj odprtega za vse dobro in lepo. V tej noči se nam zgodi, da se nam 
ljudje, ki so nam blizu ali –pa tudi oddaljeni – zdijo lepši, boljši, da njihova 
obličja razodevajo sled Neskončnega.
Kdo je bil najbližji betlehemskemu rojstvu? Pastirji, brezdomci, ubogi, 
ljudje, ki jih je uradno judovstvo imelo za manj vredne in nepomembne. 
Bili so zato na obrobju družbe – in prav med njimi je zasijala zvezda, 
znanilka Gospodovega rojstva.
Kaj nam govori glavni prizor? Marija porodi v zakotnem hlevu in položi 
otroka v živalske jasli. Lukovo poročilo je zelo trpko! Marija je povila dete 
in ga položila v jasli … Čeprav smo mi to resničnost olepšali z človeško 
domišljijo: jaslice, osliček, romantičen večer ... Kristus je bil vse življenje 
brez doma; okrog njega se je vedno širila tudi tema nasprotovanja, 
velikaši in vase zagledani pomembneži tistega časa, so se Jezusa želeli 
znebiti, preveč jim je s svojo milino in dobroto spraševal vest….

2.  Iz toplih domov na ceste osamljenih, obupajočih….

Božič je torej obdan tudi z meglo nesporazumov, temo nesprejemanja in 
trpljenja, saj mora sveta družina bežati v Egipt, trpijo nedolžni 
betlehemski otroci .



Prav je, da to spoznamo, ne zato, da bo naše božično voščilo zagrenjeno, 
marveč nasprotno: božič je znanilec radosti; trpljenje, ki ga zaznamuje, naj 
stori, da bi bili naši božični dnevi manj površni. V nas naj bi  poglobili vero 
v Boga, ki se nam razodeva v popolni bližini – Boga z nami –  v naši osami, 
v naših iskanjih, dvomih, notranjih bojih in radostnem miru ter svobodi, 
ki jo prinaša Svetloba Novorojenega.  Iz te doživete vere naj bi znali 
zapustiti svoje tople domove in se napotiti na ceste, ter tam iskati Jezusa v 
brezdomcih, v ponižanih in preizkušanih, v domovih zapuščenih starcev, 
v iščočih ali obupanih, v brezposelnih, v tistih, ki trpijo hudo revščino, pa 
naj bo ta materialna, duševna, socialna ali duhovna revščina … posebej 
tem je Jezusov prihod namenjen. Pa tudi seveda prav vsakemu človeku na 
tem planetu, sodobnemu iskalcu, tistemu vagabundu, ki se ne more 
odločiti, pa vendarle išče, želi najti svoj mir, smisel svojega življenja.

3. Božič je vsakokrat, ko se nasmehneš bratu in mu podaš roko; vsakokrat, 
ko ostaneš tiho, da bi poslušal drugega… Božič je vsakokrat, ko Gospodu 
dovoliš, da po tebi ljubi druge ljudi! (bl. Mati Terezija iz Kalkute)

Dragi prijatelji, odprite oči in ozrite se okrog sebe: toliko mladih je 
izgubilo smisel svojega življenja. Pojdite! Kristus potrebuje tudi vas. 
Pustite se zaplesti v njegovo ljubezen, bodite orodje te neizmerne 
ljubezni, da bi dosegla vse, posebej še “oddaljene”. Nekateri so 
zemljepisno oddaljeni, drugi pa so oddaljeni, ker njihova kultura Bogu ne 
daje prostora; nekateri evangelija še niso sprejeli osebno, drugi pa so ga 
prejeli in kljub temu živijo, kot da Boga ne bi bilo. Vsem odprimo vrata 
našega srca; poskušajmo začeti preprost in spoštljiv pogovor: če bomo v ta 
pogovor vključili pravo prijateljstvo, bo obrodil sad. “Ljudstva”, h 
katerim smo poslani, niso samo druge države sveta, temveč tudi različna 
življenjska okolja: družine, četrti, študijska in delovna mesta, skupine 
prijateljev in prostočasne dejavnosti. Veselo oznanilo evangelija je 
namenjeno vsem okoljem našega življenja brez razlike.

Verjetno ste že večkrat doživeli, kako težavno je vaše vrstnike vključiti v 
izkušnjo vere. Najbrž ste pogosto ugotavljali, da je v mnogih mladih, 
posebej v določenih odsekih življenja, prisotna želja, da bi spoznali 
Kristusa in živeli evangeljske vrednote,vendar se obenem počutijo



 

neprimerne in nesposobne za to. Kaj lahko naredimo? Predvsem vaša 
bližina in vaše preprosto pričevanje bosta kanal, po katerem se bo Bog 
lahko dotaknil njihovega srca. Kristusovo oznanilo se ne širi samo preko 
besed, temveč mora vključevati celotno življenje in preiti v dejanja 
ljubezni. Dragi prijatelji, ne bojte se ponuditi vašim vrstnikom srečanja s 
Kristusom. Kličite Svetega Duha: On vas bo vodil, da boste vedno bolj 
spoznavali in ljubili Kristusa in vam bo dal ustvarjalnost za širjenje 
evangelija.« (Poslanica papeža Benedikta XVI. za 28. svetovni dan mladih 
»Pojdite in naredite vse narode za moje učence« (prim. Mt 28,19).

Sklepne misli

Vsem skupaj želim blagoslovljene božične praznike, radosti, poguma, 
notranje moči in veselja h kateremu nas vabi papež Frančišek: 
”Evangeljsko veselje napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki se srečajo 
s Kristusom; ljudi, ki pustijo, da jih Kristus odreši greha, žalosti, notranje 
praznine, osamljenosti. Z Jezusom Kristusom se vedno rojeva in oživlja 
veselje.” (papež Frančišek, začetek Apostolske spodbude Evangeljsko 
veselje)

Naj nas v teh prazničnih dnevih spodbujajo in radostijo verzi iz 
Prešernovega Krsta pri Savici: 

Po celi zemlji vsem ljudem mir bodi!
Tako so peli angelcev glasovi

v višavah pri Mesijasa prihodi;
Da smo očeta enega sinovi,

ljudje vsi bratje, bratje vsi narodi,
da ljubit mor'mo se, prav' uk njegovi.

In misel pesnika Antona Medveda:

Približaj se z nebes – Ti me pouči,
kam naj obrnem zbegani korak,

da me prevelik up ne vrže vznak,
da me premajhen up do tal ne sključi.



VOŠČILO ANGELE GRASSI,

MISLI NEDELJSKEGA DOPOLDNEVA

mednarodne koordinatorice, ki skrbi za našo provinco.
V nedeljo, 13. 12., sva dobro uro preživela v prijetnem klepetu z Angelo, ki 
živi v Milanu. Zahvaljujeva se Sašu Glavašu, koordinatorju Vil Obala, ki 
je poskrbel za simultano prevajanje. Govorili smo o splošnem stanju v 
Sloveniji in Italiji, o tem, kako osebno preživljamo ta čas in seveda o Veri 
in luči. 
Angela vse prisrčno pozdravlja in nam želi, da ostanemo povezani v 
veliki lučkarski družini tudi v tem posebnem času. Vsem želi 
blagoslovljen Božič in zdravo novo leto.

Kristina in Damijan Mlinarič

Drage lučke, starši, duhovniki, prijatelji in vsi ljudje dobre volje, 
vstopili smo v adventni čas, ko smo v pričakovanju novorojenega 
Deteta, malega Jezusa. Letos nekoliko drugače zaradi trenutne 
situacije Covid-19. Vsi skupaj in vsak na svoj način v tem času pred 
Božičem doživljamo malo Veliko noč. 



Pa vendar mislim, da ima ta zgodba okoli virusa svoj namen. Ljubi Bog 
nam želi povedati in pokazati, da se v naših stiskah, težavah in 
bolečinah rojeva novo upanje, nov začetek. Morda nas je želel opozoriti, 
da smo vsi skupaj bolj ali manj padli v svet potrošništva, reklam, trgovin 
in velikega pompa v vsem, kar je brezpredmetno in nepomembno za 
naš cilj onostranstva in srečanja z Bogom. Da, letos je vsega tega 
bistveno manj in to nam omogoča, da se lahko duhovno bolj poglobimo 
v božični čas in se veselimo prihoda našega Odrešenika. Res je, da ta čas 
prinaša veliko smrti in trpljenja ter odrekanja, trdno pa verjamem, da je 
vse v Božjem načrtu dobro pretehtano in prinaša za vse pokojne in 
njihove svojce upanje in Ljubezen onostranstva in tega sveta.
Zatorej, dragi vsi … izkoristimo ta dodatni čas, ki nam ga ljubi Bog 
ponuja zaradi zaprtosti in izolacije, za razmišljanje, molitev, predvsem 
pa skrb za sočloveka, še posebej vseh tistih, ki so žalostni, potrti, 
osamljeni in postavljeni na stran. Ne pozabimo, te ljudi ima Bog še 
posebej rad in so mu še bolj blizu.
Bodimo in ostanimo zdravi ter ponosni pričevalci Božje ljubezni in 
dobrote, ki je neprecenljiva in vir neizčrpne milosti do vseh nas.

Damijan Mlinarič
Slavje vere, slavje luči!

DRAGI PRIJATELJI!

Za nami je neobičajno leto, ki se ga bomo zagotovo spominjali po tem, da 
smo bili za marsikaj prikrajšani. Nismo se smeli družiti, iti v cerkev, na 
srečanja...  Še vedno nas spremlja negotovost, kako bo v bodoče. A kljub 
temu, da nismo bili fizično prisotni drug z drugim, smo bili ves čas 
duhovno povezani med seboj in z Jezusom, ki je vir vse tolažbe.
Tudi Božič bo letos nekoliko drugačen, a zato nič manj doživet... mogoče 
še lepši, bolj pristen in miren.
V prihajajočem letu vam poleg zdravja želim, da nam novorojeno Božje 
dete v srca prinese neusahljiv vir upanja, toplino iskrene ljubezni in 
blagoslov trdne vere.

Andreja Balkovec Rom, Vil Bela krajina



PISMO SV. MIKLAVŽA DRAVELJSKIM LUČKAM

REŠITEV UGANKE IZ LUČKE 184

Uganka 2: Kaj prikazuje risba?

Risba je prikazovala Vero in luč Slovenija. Čestitke s. Mirjam Kenda za 
pravilen odgovor, mini nagrado prejmete po pošti. 
A veste, da je bila s. Mirjam edina, ki je poslala odgovor na uredništvo? 
Tokrat upamo, da boste bolj pogumni pri ugibanju, se veselimo vaših 
odgovorov!

Dragi lučkarji,
na letošnji formaciji smo v sklopu zabavnega večera odigrali igro Activity, 
ki pa je bila lučkarsko obarvana. Danes vam posredujemo drugo risbo, ki 
je pri tej igri nastala. Risarka, lučka Eva, je skušala narisati skrivno geslo, 
ostali člani skupine pa so ugibali. Boste uganili, kaj prikazuje?
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!



VIRTUALNO SREČANJE DRAVELJSKIH LUČKARJEV

V veselem pričakovanju, da se lučke ponovno zberemo okoli s. 
Magdalene in p. Egona, da počastimo našega Jezusa in Marijo, je 
načrte prekrižala ponovna epidemija. Bili smo vsi zelo žalostni.
Novembra pa nas je razsvetlil sv. Duh. Poklicala sem p. Egona in ga 
prosila, če lahko daruje sv. mašo za naše lučke. Takoj je privolil in 
dejal, da to lahko naredimo preko ZOOM-a.
Tako smo se 15. novembra popoldne zbrali pred ekrani lučke, starši in 
prijatelji. Žal nekateri nimajo računalnika, toda v duhu smo bili vsi 
povezani med seboj.
Sv. maša se je darovala za zdravje lučk, staršev, lučkarskih prijateljev 
in za pokojno Mijo Mursa, mamo naše lučke Jerneja. Sv. mašo so 
polepšali naši prijatelji Tea, mama Saša in Andreja.
Po koncu sv. maše je bilo še malo klepeta, nato pa še pesem Veš, o 
Marija. Pomahali smo si v slovo in ekrani so se ugasnili.
Bilo je enkratno doživetje. Obljubili smo si, da to ponavljamo, dokler 
se ne vidimo v živo.
Zato prosimo našega Jezusa in Marijo, da se bomo lahko čimprej 
srečali.
Topel lučkarski objem.   
                                                            
Mama Helena, Draveljska skupina





Blagoslov, ki prihaja iz nebes, naj napolni vaša srca in vam vlije
moči za premagovanje vseh težav, ki nas čakajo v letu, ki prihaja.

Nikoli nismo sami, saj je z nami Gospod!
Blagoslovljen božič, miru in ljubezni polno v novem letu,

zdravja ter drugih malenkosti, katere potrebujemo v življenju.
Vera in luč Dravlje

DRAGI  VSI,  POVEZANI V VERI IN LUČI!

Vsak od nas se je v tem težkem korona času znašel v drugačni, v veliko 
primerih pa tudi v brezizhodni situaciji. Čas je postal drugačen, a mi  
ostajamo isti kot doslej,  z velikimi željami po razumevanju, ljubezni, 
bližini dragih, pozornostih, željah po druženju, veliki želji po objemanju.
Letošnji adventni čas bo izpolnjen z velikim upanjem v mir in odrešenje iz 
sedanje situacije. V polnosti zaživimo ta čas tudi za naše drugačne otroke, 
da bodo  po nas  začutili veličino in milost sedanjega in večnega življenja 
in veliko ljubezen staršev, čeprav so nekateri zaradi posebnih razmer 
ločeni od njih.
V  letošnjem Božičnem času naj  nas vse  lučkarje  povezujejo lepi spomini 
na nešteta skupna vesela praznovanja v okviru svoje skupine Vil v 
preteklih letih.
Iz skrbi in utrujenosti, iz razočaranj, utesnjenosti  vsakdana  v izolaciji  
bomo zaživeli  v soncu praznovanja  dneva  Jezusovega rojstva  in si  
doma ob jaslicah zopet zaželeli za sebe in za svojega otroka: Gospod 
Jezus,  prosim pridi v najini  duši in ju napolni z milostjo. 
  
Mama Marina,
Draveljska skupina



MARIJINI OTROCI

Preljubi!
Veselo novico vam oznanjam, ki bo večno slovela - slovela v čast in hvalo 
Bogu in Mariji, pa tudi nam, vernim otrokom Marije v tolažbo – slovito 
novico, ki naj si jo živo v srce zapišete. Povodenj izvirnega greha Marije 
prečiste Device ni dosegla, ko je bila spočeta v materinem telesu, je z 
velikim navdušenjem sporočil vernikom razglasitev resnice o Marijinem 
brezmadežnem spočetju blaženi škof Anton Martin Slomšek.
 
Tudi meni je g. Ivan Šumljak sporočil veselo novico, da nam bo preko 
posebnega programa zoom omogočil internetno povezavo, preko katere 
se bomo videli in slišali ter skupaj molili devetdnevnico pred praznikom 
Marijinega Brezmadežnega spočetja. Dal mi je možnost, da tudi koga 
povabim. Povabila sem nekaj prijateljev, med njimi tudi lučke in kmalu je 
Sveti Duh ustanovil prav posebno molitveno skupino, lahko bi ji rekli 
MARIJINI OTROCI,  zbrano z vseh koncev Slovenije: od Gornjega grada 
do Brestanice in Maribora. Gospod Ivan, župnik v župniji Gornji grad, ki 
je vodil molitev, je prvi del molitve zapel, drugi del pripravil čudovite 
duhovne nagovore, v tretjem delu pa z občutkom za koordinacijo dovolil 
še ostalim navzočim do besede, da smo se med seboj tudi srečali in 
spoznavali.
Zelo sem bila presenečena nad izjemno prizadevnostjo osebja v bivalni 
enoti Želva v Višnji gori, ki je lučkam Ivanu, slepemu Igorju, Jožetu in 
Dragu omogočila vso tehnično opremo, da so lahko preko računalnika, s 
kamero in mikrofonom sodelovali pri molitvi. Naše vsakdanje večerno 
srečevanje se je kakšen dan zavleklo celo dlje kot eno uro, tako da je kdaj 
program sam prekinil sodelovanje in smo se morali ponovno prijaviti.
Kot darilo Brezmadežne smo doživljali tudi sodelovanje voditeljice 
skupine Vera in luč MARIJE BREZMADEŽNE iz Brestanice gospe 
Andreje Homan Ban.
Program nas je lepo vzgajal pri poslušanju, saj je vedno lahko govoril 
samo eden, ostali pa smo poslušali. V vsakdanjem življenju običajno 
nekateri v pogovoru dominirajo, sedaj pa je gospod Ivan lepo poskrbel, 
da so prišle do besede tudi naše lučke. Ker pa so pri izražanju omejeni, so 
imeli s seboj zvončke in so nam v znamenje povezanosti z veseljem



pozvonili, malo pokimali, se nasmejali, pomahali. Tudi zvesta udeležba 
štiričlanske družine Mlinarič, stare mame Marije in lučke Barbare nam je 
izjemno obogatila srečanja, še posebno zaradi izredno pozornega 
sodelovanja deklic Ane in Klare Mlinarič, ki sta nam pogosto na koncu 
tudi kaj zapele. Šele zadnji večer, ko smo se poleg običajne molitve ob 
19.00 uri zbrali še posebej pred Najsvetejšim ob 21.00 uri, sta prišla pri 
petju lahko na vrsto še očka Damijan in mamica Kristina Mlinarič in nam 
za slovo zapela Jaz sem otrok Marijin.
MARIJINI OTROCI se bomo znova zbirali v molitvi pred božičnimi 
prazniki, če Bog da zdravja in moči. Začnemo v četrtek 17.12.2020 in se 
bomo zbirali do božiča.
O MARIJA BREZ MADEŽA SPOČETA, PROSI ZA NAS, KI SE K TEBI 
ZATEKAMO.

Mojca Kastelic, Stiška skupina

Blagoslovljen božič!
Naj Njegova ljubezen 

razsvetli vašo pot in jo obda 
z mirom in veseljem 

ta sveti dan in vedno.
SREČNO NOVO LETO!

Stiški lučkarji



PREDRAGI DOBRI LJUDJE!

Po preboleli koroni so naše lučke v bivalni enoti v Višnji gori z velikim 
veseljem s pomočjo mentorice izdelale preprost adventni venček, ki krasi 
adventno mizo.
Ivan je šel v tem tednu lahko po mesecu stroge karantene spet k sveti 
spovedi, k svetemu obhajilu in na grob svoje mamice. Veliko 
presenečenje za vse pa je, da je Ivan skupaj s prijatelji ministranti, ki 
zvesto zvonijo pri sveti maši, lahko navzoč tudi pri devetdnevnici k 
Brezmadežni preko zooma, kjer se srečujemo vsak večer ob 19.00 uri in se 
po molitvi tudi srečamo in drug drugega obogatimo s prijazno besedo ali 
gesto. Čeprav se molitve in srečevanj preko zooma še učimo, smo 
presrečni za trenutke, ko smo lahko skupaj in z Božjo pomočjo 
premostimo meje družin, skupin, župnij, občin…in smo preprosto 
Marijini otroci zbrani v molitvi in Jezus je sredi med nami.
Zakladnica Jezusovega Srca je največji zaklad, ki ga imamo kristjani, še 
posebej pa grešniki, ki lahko vse, kar nas ločuje, preprosto prispevamo v 
Jezusovo zakladnico božjega usmiljenja in začnemo kot novi ljudje. 
Gospod je res naš Pastir in res nam nič ne manjka, če imamo Jezusa. Kadar 
je težko, glejmo na križ, samo glejmo in križ bo spregovoril…S križa pride 
tolažba, pride Božji objem. Tišina je čas za Boga. Na tretjo adventno 
nedeljo je god sv. Lucije. Če na njen god posejemo pšenico v mokro vato 
ali zemljo, v tišini dobri Bog iz njih prikliče novo življenje, s katerim lahko 
okrasimo jaslice. Za božič pa glejmo v jaslice. Tudi iz jaslic, tudi najbolj 
preprostih, tudi takih narejenih v kokošnjaku, pride Božja tolažba, če le 
pred tem svoje grehe položimo v zakladnico Božjega usmiljenja in 
dovolimo Bogu, da nas prerodi.



Letos predstavniki skupnosti Vera in luč nismo mogli adventnega venčka 
položiti na oltar v karmeličanskem samostanu in se sestram zahvaliti za 
molitveno podporo in darovano trpljenje. Izjemoma se jim lahko 
zahvalimo tudi preko revije Lučka in jim preko nje podarimo adventni 
venček stkan iz sedmih znamenj novega življenja – prvega teloha – 
skopanega iz zemlje še pred snegom. Naj jim z njim skupaj izrečemo 
preprosto Bog povrni. Zastonj prejemamo, zastonj vračamo.

Naj nam adventni in božični čas prinese čim več trenutkov, ko se bomo 
zbirali v molitvi, da bo JEZUS SREDI MED NAMI.

Mojca, Stiška skupina



KONJIŠKA VIL V ČASU KORONE

Od zadnjega srečanja Vil v Konjicah je minilo že več kot 8 mesecev, saj 
smo redna mesečna srečanja od marca dalje odpovedali. 
Toda oktobra je bilo drugače. Naše lučke – čebelice so se zbrale ob 
domačem oltarčku kar v svojem drugem domu, v Čebeli v Konjicah.
Naša voditeljica Anica je pripravila srečanje malo drugače. Ker je bila 
ravno v službi v zavodu Čebela, so skupaj z varovanci – lučkami 
pripravili in okrasili oltarček, molili in se pogovarjali o temi meseca za 
oktober, malo pa so se tudi poveselili in praznovali.

Vsi so lahko vsak na svoj način izrazili svoje misli in želje ter jih položili 
pred Marijo, skupaj so jo prosili, da varuje njih in osebje Doma, ki 
redno skrbi zanje. Skupaj so tudi zapeli nekaj Marijinih pesmi, ob 
obloženi mizi, polni dobrot s torto, pa so praznovali minule rojstne dni 
in se resnično poveselili. Posebej še v teh jesenskih dneh na sprehodih 
in pod leseno utico na domskem vrtu ali kar na dvorišču. Od tu lahko 
opazujejo zanimivosti okolice in odvijanje prometa, medtem ko jih 
božajo še zadnji topli sončni žarki.

Mi starši pa jim vsak na svoj način pošiljamo lepe misli in želje ter smo 
v mislih vedno skupaj z njimi, saj zaupamo, da niso sami in da je vedno 
z njimi On, ki vse to spremlja in nas tolaži. Srečni smo, da je njihov 
drugi dom tu, v naši bližini, kjer jih lahko vedno objamemo in 
stisnemo k srcu ter jih pokrižamo kot takrat, ko so bili z nami še doma. 
Tudi oni nam povedo z dvema besedama: “Mama, mama, radi, radi”.

Saj Jezus je vedno z nami, na sprehodu, v planinah ali na samotni poti. 
Tudi On ima za nas vedno odprto linijo, vedno nas posluša, nas 
sprejema takšne kot smo z vsemi prošnjami, željami in našimi 
napakami. Vedno se lahko zatečemo k Njemu, On usmerja in vodi 
naše misli tako, da so lahko naše lučke srečne v zavodu Čebela,kjer so 
tudi dobre sestre in animatorke, ki poskrbijo tudi za take podrobnosti, 
da po hiši zadiši po štrudlu ali po pici, vsak po svojih močeh pomaga 
pripraviti dobrote, pa tudi na ozimnico niso pozabili.



Mi starši pa bomo vedno ostali trdni v tej zvezi z ljubeznijo do naših lučk 
in vseh, ki skrbijo zanje. Pa čeprav z maskami na obrazih in z željami, da 
ostanemo zdravi.

Lepo vas pozdravlja in vam želi zdravja 
Dragica Pavrič



POLJČANSKI LUČKARJI SMO POVEZANI

Poljčanski lučkarji smo med sabo v času Korone in ukrepov povezani 
v molitvi, mislih in preko telefonskih klicev.
Klub temu, da se ne smemo družiti zaradi Covida 19 se je Miklavž 
odločil, da obdari lučke kar preko pošte z sladko pozornostjo in 
pismom, na katerem je bila tudi molitev. Naše lučke naša mesečna 
srečanja zelo pogrešajo, in upajo, da bomo Covid 19 kmalu premagali 
in se ponovno lahko družili. 

Metka Slatenšek 

Poljčanski lučkarji želimo vsem 
blagoslovljene božične praznike. 

Leto 2021 pa naj bo zdravo in uspešno. 

Malo Dete Jezus naj za Božič prav 
vsako LUČKO poboža in objame, 

vse lučkarje pa napolni s pogumom, 
da bomo korajžno, veselo in ob 

Marijini roki z zaupanjem hodili vse 
novo leto.

Vse lepo želimo Mengeški lučkarji

Korona čas je mnoge zaznamovala z osamljenostjo in samoto. Zato je 
bil letošnji advent  še toliko bolj težko pričakovan, da Njemu, ki prihaja 

izročimo in odpremo težo srca.
O pridi, Emanuel.

Dragi lučkarji in vsi, ki ste na kakršenkoli način povezani
 z Vero in lučjo širom po Sloveniji 

BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ ter SREČNO IN ZDRAVO NOVO LETO.
Vera in luč Šenčur 



PRISRČEN POZDRAV PRAV VSEM IZ MENGŠA 

Pri nas se imamo kljub raznim omejitvam kar lepo in pestro, za vse to 
poskrbi naša iznajdljiva ga. Meta.
Najprej nas veže molitvena naveza, saj se vsako sredo ob 20h 
združimo v lučkarskem rožnem vencu po priporočilu nekdanjega 
mednarodnega koordinatorja Ghislaina du Chene.
Potem pa doma kaj ustvarjamo – rišemo, pišemo, fotografiramo se pri 
svojem delu. Slike pošljemo ge. Meti, ki z možem g. Boštjanom 
pripravita foto galerijo za nas vse in nas večkrat razveselita, ko nam te 
slike posredujeta po računalniku. Tako smo povezani, pa tudi s 
telefonskimi klici in dopisovanjem.
Veselimo se, ker bo sv. Miklavž obdaroval naše lučke s praktičnimi 
darili v darilni vrečki, katere bo Miklavžev šofer pustil pred vrati naših 
lučk.Takšno je naše posebno interno srečanje na daljavo, ki nas 
osrečuje. Vemo pa, da vsak dan molimo drug za drugega, posebno še 
za naše lučke.
Vsem želimo blagoslovljen in duhovno bogat advent, potem pa lep, v 
srcu doživet božič, malo novorojeno Dete pa nas naj spremlja prav vse 
dni novega leta.

S. Majda Habjan



MENGEŠKA SKUPINA SE RAZVESELJUJE NA DALJAVO

Naj se vas dotakneta mir in veselje božične noči. 
Naše sestre usmiljenke so nam tako lepo zapisale: POGUMNO V 
NOVO LETO 2021. Naj vas pogum in zdravje spremljata naprej.

Povezuje nas mesečna molitev: družine, sestre usmiljenke, naše 
domske lučke. Koliko zdravamarij in očenašev smo zmolili. 
Vsak mesec pripravimo za starše in lučke kratko katehezo: starši 
premišljujejo, lučke so povabljene k ustvarjanju. Nekateri svoje 
izdelke pokažejo tudi ostalim.
Naša s. Majda nas razveseljuje s pošto (voščilnicami, pisemci in 
pozdravčki), ostali se občasno pokličemo po telefonu. Nekatere lučke 
rade poklepetajo po telefonu med seboj.
Sv. Miklavž se ni ustrašil novega virusa. Takole je izgledala 
Miklavževa delavnica pri pripravljanju daril. Potem so zavita darila 
čakala na prevoz. Pred vrati hiš so jih našle naše lučke in so se zelo 
razveselile presenečenja.
Trudimo se za povezovanje, saj naša srečanja še nekaj časa ne bodo 
mogoča v živo.

Meta



Tudi Damjano je obiskal 

sv. Miklavž, njeni angeli na polici 
pa jo čuvajo vsega hudega.

Vsem lučkarjem je zaželela 
blagoslova in srečno novo leto.

Mojca že 

dolgo zaradi 
koronavirusa 

ne hodi v 
službo, pa 

vendar ji ni 
dolg čas. Med 

drugim 
pridno 

pripravlja 
krhlje za dolge 
zimske večere. 



POZDRAVLJENI LUCKARJI!

Javljamo se iz skupine Baragove lučke Trebnje. Kljub karanteni in 
omejitvam smo imeli 2. soboto v novembru srečanje preko Zoom-a. 
Med tednom smo imeli animatorji kratko srečanje, kjer smo se 
dogovorili, kaj bomo delali oz. o čem se bomo pogovarjali. Duhovni 
del sta prevzela sestra Mirjam in g. župnik Jože. Veseli smo bili vseh, ki 
so se pridružili srečanju. Po kratkem uvodu in molitvi smo se 
pogovarjali kako preživljamo dneve, malo zapeli ter se dogovorili, da 
lučke in mlajši člani oz. kdor je bil pripravljen, izdelajo nekaj voščilnic 
za skupine Vera in luč.
Smo pa v soboto imeli lep popoldan. Gospod župnik Jože je poskrbel, 
da so darila prišla do Miklavža, ki jih je raznesel do vseh lučk in 
družin. Vsakemu je pustil na pragu darilo in mu pomahal, uspeli smo 
ga slikati z našo lučko Simonom. Vsi smo ga komaj čakali in bili zelo 
veseli, ko nam je pomahal. Zelo smo hvaležni za vse darove. Bomo pa 
v soboto ponovno imeli srečanje preko zooma. 
Vam napišemo še kako je potekalo srečanje v soboto. 
Lep decembrski pozdrav, 

Marija Andolšek



KAKO BI SV. MIKLAVŽ KMALU DOBIL BUŠKO...

Dragi moji, vsemu bi verjeli ampak temu, kar se je zgodilo meni… Ahh, 
naj vam kar povem mojo zgodbo! 
Bil je 7. december. Turoben, meglen ponedeljek. Ravnokar sem prišla 
domov s službe - za mano je bila še kar naporna nočna. Zaklenem avto, 
se odpravim proti hiši in sočasno iščem ključe v torbici. (Jaoooo, le kje 
so!?) 
Ko mi med iskanjem že skoraj tretjič pade telefon na tla, ko skoraj 
obupam, pogledam na vhod in… Kaj zagledam! En človek se smuka 
okrog naše hiše!  Oziroma, bolj natančno – okrog naših vrat!
Dvakrat pogledam… Res je, da sem bila malo “zalimana” (mogoče tudi 
utrujena), ker ponoči nisem nič spala, vendar… To me je prebudilo in 
dejansko - nekdo je res pred našimi vrati! Ahhh, ne, ne, to pa ne, ne bo se 
mi izmuznil!
Prijela sem za prvo stvar, ki mi je bila najbližje – metla! Počasi in 
potihem pridem za njegov hrbet in…
In takrat se ta človek obrne. Kar sem v tisti sekundi videla, je bila samo 
brada in neka čudna bunda. Začel je kričat, jaz pa tudi. Takrat sem ga 
prepoznala - bil je sv. Miklavž. 
Povedal mi je, da je moja darila pripeljal komaj danes. Da ima velike 
probleme pri deljenju med občinami – da ga policaji cukajo za brado in 
ga ne spustijo naprej, ker ne verjamejo njegovi osebni izkaznici. In še bi 
lahko našteval.
Zavzdihnil je. Z žalostnim glasom mi je povedal, da se je stežka odločil, 
da bo darila za mojo skupino pustil pri meni, da jih jaz razdelim naprej. 
Povedal mi je, da je to nameraval sam, vendar zaradi vse letošnje 
zmešnjave mu primanjkuje časa..
Naj vam povem, da sem mu z veseljem pomagala. Želela sem se mu 
oddolžiti za skorajšnjo nezgodo, ki bi jo kmalu povzročila. Povabila 
sem ga k sebi, na en topel čaj, pa je rekel, da ima še veliko opravkov in da 
mora iti naprej. 
Ter da upa, da se bomo drugo leto srečali v drugačnih okoliščinah.
Sv. Miklavž je šel dalje, jaz pa tudi. Bila sem zbujena in sem se kar lotila 
razvažati. Moram priznati, prav fajn je bilo videti vse obraze.  V ŽIVO!!!



Saj se slišimo, saj si pišemo, vendar 
neprecenljivo je, ko spregovorimo besedo 
ali dve na štiri oči. 
Seveda na razdalji in na mojo žalost z 
masko. Ahh… Pa tudi maska ni skrila iskric 
v očeh, ko sem povedala, kdo me pošilja…

Tadeja, Vil Ilirska Bistrica

Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega 

človeka, je prihajala na svet. (Jn 1,9) 

Naj Jezus vžge v naših srcih 
plamenček. 

Naj ga napolni z veseljem in toplino, 
kljub vsem dogajanjem krog nas.

Naj nas združuje in povezuje.
Blagoslovljen Božič ter srečno v 

novem letu.
Ilirskobistriški lučkarji

Dragi lučkarji,
zelo sem vesela, da ste tako lepo sprejeli mojo prošnjo, da z božično Lučko 
razveselimo naše lučke in vse tiste, ki radi posežete po njej. Res nisem 
pričakovala takšnega odziva, Bog lonaj za to bogastvo prispevkov!
Bogu hvala tudi, da mi je dovolil, da sem jo lahko uredila, saj sem ravno v 
tem času prebolevala korono. Dolžna sem mu sv. mašo v zahvalo.
Ljubi lučkarji, blagoslovljen Božič in vse dobro v novem letu želim tudi 

v imenu in Stolne skupine iz Maribora.
Danica



V božični noči je Božja ljubezen postala luč. 

Zdaj je naša stvar, da luč tiste noči nosimo naprej vse do zadnjih 
kotičkov našega sveta.

Naj luč Ljubezni v božičnih praznikih razsvetli vse vaše domove in v 
vaše družine tudi v novem letu ponese žar upanja in veselja.

 
Vipavski lučkarji



DRAGI VSI PRIJATELJI VERE IN LUČI!

Takole čaka naša učilnica na srečanje. Hrepenimo po bližini drug 
drugega. V adventu še bolj začutimo skrivnost pričakovanja. 

Prihaja Odrešenik. Tako nam je obljubil. 
Verujemo, da boš prišel Jezus! Adventni venček smo pospravili in 

naredili jaslice. Ob prvem božiču so Ti prepevali angeli in Te počastili 
pastirji ter kralji. Zdaj smo mi na vrsti, da se Te veselimo skupaj z 

Marijo. V našem srcu je že vse pripravljeno, da Ti bo toplo. Želimo Te 
podariti naprej, da nihče ne bo ostal sam. Zato kličemo prav vsem 

lučkam, staršem in prijateljem: BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ! 
Naj nas spominja na prvi božič in naj naš pogled usmerja naprej, 

ko boš prišel v slavi!
 Lučke, starši in prijatelji VIL Tolmin

Najbolj dragoceni so tisti trenutki, 

ki dajejo lepoto preteklosti in smisel prihodnosti.
Naj zablestijo v tem božičnem času!

Ob božičnih praznikih vsem želimo Božjega blagoslova in veselja, naj 
plamen miru in sreče v srcu zagori.

V novem letu želimo vsem veliko zdravja, da bi bili spet veseli in 
zadovoljni na srečanjih Vere in luči.

Kraški lučkarji



Naj lepota božične noči razžari 

radost v naših srcih, 
Božje dete pa naj nas opogumi,

da vztrajamo v upanju in živimo
za ljubezen in v ljubezni.

Vse samo dobro v letu 2021 
vam želimo

Vil Črenšovci

Drage Lucke,prijatelji, starši, duhovni voditelji, želimo vam 
blagoslovljen, doživet Božic, naj nas navdihuje Božja ljubezen, 

ki je prišla med nas in  prinaša v naša srca mir in radost.
Novo leto pa naj bo srecno, predvsem pa zdravo za vse ljudi sveta.

      Vil  Sveti Duh Celje

Na nebu zvezd je nebroj,

čudež zgodi se nocoj,
pojdimo v mesto Betlehem,

tam Jezus je za nas rojen.

V srcih Jezusa počastimo,
slavo Bogu vsi molimo,

naj  zemlja se raduje,
edinemu Gospodu, ki nas odrešuje.

Ko prižgejo božične se luči, 

vsak v srcu si nekaj zaželi.
Naj božič bo prijazen, 

naj bodo prijazni v njem ljudje,
naj misli bodo iskrene in 

veselo bo naše srce!
Vesel božič in srečno,

 predvsem pa zdravo 2021. leto!

Nina, mama Majda in
Vil Sončna pesem Ljubljana



PRIŠEL JE SVETI MIKLAVŽ!

Skupino Marije Pomočnice Rakovnik je tudi letos obiskal sveti 
Miklavž, ki smo se ga vsi iskreno razveselili. Letos je sveti Miklavž 
ubral drugačno pot. Ker nas ni mogel osebno obiskati, se je poslužil 
sodobne tehnologije in se, verjemite ali ne, kar sam posnel!
V videoposnetku nas je  pohvalil, da smo prav vsi zapisani v njegovi 
zlati knjigi in nam zaželel obilo Božjega blagoslova. V močnem 
upanju, da se naslednje leto lahko spet v živo vidimo in objamemo, 
nam je sveti Miklavž naročil, naj bomo še naprej tako dobri in veseli ter 
naj ohranjamo toplino v naših odnosih.
Seveda pa ni ostalo samo pri videoposnetku. Sveti Miklavž je poln idej 
in tako je poklical kar prijatelje lučkarske skupine in jim naročil, naj 
razdelijo darila po domovih lučk. To je bilo največje darilo, saj smo se 
po dolgem času lahko zopet videli v živo, si izmenjali lepe besede in se 
skupaj nasmejali.
 
Vil Marije Pomočnice Rakovnik





LUČKARJI GORIŠKE SKUPINE VIL

Bližal se je 29. november, dan, ki smo ga določili za izvedbo srečanja  
Goriške skupine. Že na uvodnem sestanku v septembru smo sklenili, 
da bomo imeli dve srečanji v letu 2020 in ostale v naslednjem letu, če 
bodo razmere dopuščale.  Ker so že v začetku novembra začele veljati 
omejitve gibanja in druženja,   nato pa še ustavitev javnega življenja in 
omejitev prehoda med občinami, sem mislila, mogoče pa se bo to 
umirilo  in se bomo ponovno lahko srečali vsaj pri sv. maši.  A žal ni 
bilo tako. Ta mali hudiček virus Covid-19  je res vražji in najde vsak 
kanal, da nam dela težave.  Ne vem, mogoče smo preveč  lahkomiselni 
in premalo pozorni in da mnogim ni mar za sočloveka in ljudi, ki se 
vsakodnevno trudijo in opravljajo delo, ki ga morajo v teh težkih 
razmerah.  
Ampak mi se ne damo. Ravno na nedeljo, 29.11., smo prižgali prvo 
svečko na naših adventnih venčkih, svečko upanja in pričakovanja. In 
tako smo se v adventnem času še bolj povezali. Kontakte z lučkarji 
vzdržujemo telefonsko, veliko lučk  se srečuje v  VDCju, ki ni 
popolnoma zaprl vrat za tiste, ki se vozijo od doma, ampak jim je 
dodelil posebno enoto, kjer izvajajo njihovo dejavnost in se srečujejo. 
Ostali pa smo doma, s takšnimi in drugačnimi obveznostmi, ki nam 
zapolnjujejo vsakdan. Hvala Bogu, da je tako in da smo vsi zdravi.
V decembru nas je kot vsako leto 
obiskal  sv. Miklavž. 
Kljub omejitvam je dostavil darila 
in pisma za naše lučke. Člani 
animacijske skupine pa smo 
poskrbeli, da smo darila dostavili  
vsaki lučki na dom in v VDC, 
enota Stara Gora in Goriški center.  
Vsem želim blagoslovl jene 
praznike in vse dobro v letu, ki 
prihaja.

Evgenija iz Goriške skupine 







ADVENT IN SV. MIKLAVŽ V TOLMINU

Včeraj mi je Renata iz naše skupine Vil Tolmin poslala to lepo vzdušje 
njihove družine, ki moli ob adventnem vencu. To sta lučki Tilen in 
Tadej ter tata Davorin. Mama Renata pa je v ozadju, ker slika. Prav z 
veseljem posredujemo za revijo Lučka.
Takole je napisala: 
Naš adventni venec ima še posebno vrednost, saj je vsak član naše 
družine vanj vložil svoj trud in znanje. Zdaj se zvečer pridno zbiramo 
ob njem. Beremo iz adventnega koledarja, molimo in pojemo. Danes je 
branje prevzel tata. Res se imamo radi in uživamo skupaj. 
Želimo lep advent. 

Nada Leban, Tolminska skupina







DRAGI  SV. MIKLAVŽ, 

hvala ti za tvojo iznajdljivost. Naše lučke in mladi prijatelji so že s 
strahom čakali ali bodo omejitve prehude in Miklavž ne bo mogel priti 
iz nebes. 
Seveda ne. Miklavž je svetnik in pride ne glede na vse. Še posebej rad 
pride takrat, ko smo malo bolj osamljeni in žalostni, ko ne moremo 
vsak mesec skupaj peti Slavje Vere, slavje Luči. Je pa zato sam hodil 
okoli in tokrat prosil nas, lučkarske prijatelje, da mu pomagamo. 
Tako smo Kerletovi izkoristili nedeljsko popoldne in razvozili darila 
našim lučkam na domove in v bivalne skupnosti. Veselje je bilo 
nepopisno. In prav vsi so obljubili, da bodo zmolili kakšno lepo 
molitev in zapeli Miklavževo pesem, tako kot pojemo vsako leto, ko 
skupaj pričakamo sv. Miklavža skupaj z Magdalensko skupino. 
Hvala, sv. Miklavž, za lepo darilo in pismo spodbude, ki si ga priložil. 

Lep pozdrav,
Andrej



Dragi Izidor!

Kot vidiš, te letos ne morem 
srečati v živo. Po navadi 
sem te objel, obdaril in s 
teboj pel in molil v župnišču 
pri Sv.Magdaleni. Letos je 
vse drugače. Isto pa ostaja, 
da te imam rad, mislim nate 
in spremljam tvojo pot iz 
nebes. In nisem pozabil na 
darilo zate. 
Majhno pozornost, ki kaže, 
da si pomemben, dober in 
dragocen. Božji otrok.
Bodi srečen, bodi sočuten in 
pozoren do svojih bližnjih. 
Bodi hvaležen. 
Imam te rad, pojem in 
molim s tabo.
Tvoj sv. Miklavž



 

SV. MIKLAVŽ PRI VIL SV. MAGDALENA

Naj bo božič, ki je pred nami, 
lep in doživet in naj bodo 
naše družine žive jaslice, 
kjer se bo vedno znova rojevala 
Ljubezen.

Z Nives sva pomagala sv. Miklavžu pripravljati darila. Hvala Mojci iz 
Dravelj, da je poslala te majhne plastificirane sličice, ki smo jih dodali k 
darilom. Vsa darila je Nives je  spretno zavila. Za tiste, ki niso iz naše 
občine, sem jih poslal po pošti, ostale pa sem en dan pred godom sv. 
Miklavža odnesel lučkam na domove v Mariboru. Vsi so bili mojega 
obiska zelo veseli.
Prilagam fotografijo naše lučke Jasne, ki prebiva v drugi občini in je 
darilo dobila po pošti. Njena mama Zdenka je zapisala: "Kako zelo je 
bila Jasna vesela, je razvidno iz fotografije. Hvala vam!"
Za veselje ni potrebno veliko, saj je ljubezen tista, ki nam pokaže, kaj je 
treba storiti. Bogu hvala, da nam tudi v teh težkih časih omogoča 
majhne pozornosti, ki nas 
razveseljujejo. 

Jože Čonč, koordinator



POZDRAVLJENI, DRAGI LUCKARJI!

Pošiljamo nekaj slik iz arhiva Vil Sticna, ker letos ni več druženja:
- prvi dve sliki sta z lanskega miklavževanja,vsaka lučka je letos prejela 
v darilu sliko, na kateri je tudi sama s sv. Miklavžem;
- tretja slika pa je primer letošnjega miklavževega darila za lučke, 
poslanega po pošti zaradi občinskih omejitev,
- četrta slika so naše žive jaslice v decembru 2019.

Marjeta Medved Mrvar, Stiška skupina



DRAGI LUČKARJI

širom Slovenije, en Miklavžev pozdrav iz Šenčurja!

Covid 19 nam je preprečil že utečen običaj miklavževanja v naši 
skupini. Samo sv. Miklavž, ki zna skozi zaprta vrata, se je dobro znašel 
tudi tokrat. Najel je kombi in po občini obiskal svoje lučkarje in njihove 
prijatelje.  Izven meja občine pa je poslal voditeljico naše skupine go. 
Rafko. Upam, da smo se ga vsi razveselili še bolj kot druga leta v topli 
dvorani. Spremljala sta ga le angel in en parkelj, druge pa je pustil v 
karanteni. Z velikim veseljem ugotavljam, da je ubral zelo dober način 
obiska in obdarovanja. Srečevali se letos najbrž ne bomo več, saj je 
razlogov za to še vedno veliko, zato pa toliko bolj mislimo drug na 
drugega in v tem razpoloženju pripravimo pot Gospodu, ki prihaja.

Lep pozdrav vsem, ki urejate našo Lučko, saj kljub temu, da smo bolj 
doma, nismo prav pridni za pošiljanje prispevkov.

Mežnarica Agica





ADVETNI ČAS PRIČAKOVANJA ROJSTVA BOŽJEGA SINA

Je poseben čas, ki nam daje upanje, veselje in radost, Jezus prihaja med 
nas kot Božji  otrok in Rešenik  sveta.

Lučkarji se ne moremo srečevati, zato je naša povezanost na daljavo, ko 
v molitvi  prosimo za vse, ki jih imamo  v srcu, lučke, duhovnike in 

bolnike. Zbrani okrog adventnega venčka s prižgano svečko se 
povežemo z vsemi.

Želimo vsem vesel in blagoslovljen Božič, srečno in zdravo Novo leto, s 
prošnjo, da bi nam novorojeni Jezus prinesel toplino, mir in veselje, 
ki ga podelimo bližnjemu in z veliko prošnjo za zdravje nas vseh.

Vera in luč Radlje

IZRAVNAJTE POT GOSPODU
 

Gospod je blizu. Jaslice bodo 
kmalu postavljene po naših 
domovih. Ob njih se vedno 
spomnimo, da je Bog postal 

majhen, da bi mi ob njem mogli 
biti veliki. Pripravimo jaslice tudi 
v svojih srcih ter pustimo, da se v 

njih rodi pravi Jezus. Le tako 
bomo rasli skupaj z njim. 

Veliko blagoslova ter veselja v 
božičnih praznikih pa tudi srečno 

novo leto vam, dragi lučkarji,
 

želimo  člani Šentjurske skupine



PAVEL JE  PRAZNOVAL SVOJ 67. ROJSTNI DAN

Vsem želimo blagoslovljen božič in več veselja v novem letu 2021!

Z veseljem pričakuje svoj rojstni dan, ki ga praznuje v mesecu oktobru.
Najbolj se veseli torte in res je dobil najboljšo torto, ki mu jo je prinesla 
iz Maribora nečakinja z družino.
Dobil je razna darila in skupaj smo se poveselili ob zelo veliki pici.
Tako smo zaključili dan, bil je poln lepih doživetij.

Miklavž ni pozabil na nas, obiskal nas je in prinesel nekaj dobrot, Pavel 
je vedno vesel, kadar ga obišče Miklavž. 

       
Tomšičevi, Vil Radlje ob Dravi 



LUČKA ALENKA IZ TOLMINSKE SKUPINE 

JE OPISALA ČAS KORONAVIRUSA

To leto je nekaj posebnega, ker je ta Koronavirus. In je vse postavljeno 
naglavo samo zaradi Koronavirusa.
Te praznike, ki prihajao praznovala tako, da sem si v sobi naredila jaslca in 
tako bom priživela praznične dni. Naj to mahno bitje, ki se je rodil v 
Betrehemu, moli še za nas, ki letos imamo Kronovirs v Slovenji. In da bi 
čimprej lahko spet svobodno gibalji po naši lepi Slovenji. Zato, te prosmo 
Sveto Marijo, Svetga Jožefa in Jazusa, prosite za nas, da bom pogubni in 
močni v sebi, da bomo ozdraveli to bolezen Kronavirus, ki zdaj rasaja po 
sem svetu.
Zdaj, ko je v Slovenji in po sem svetu, Kronavirus je tako vse smešano. 
Tudi ljudje ne vejo več, kaj naj naredijo. Si smo to želimo, da bi bilo enkrat 
konec tega Kovivrusa.  Jaz gerem vsaki dan v naravo. Jaz grem tudi če je 
slobo vreme naredim en sprehod v naravi. Tako pozabim, da je sproh 
Kovivirus okli nas.

Prošna:

Sveti Jožef in Marija postita za nas ljudi.
Ko se nam vsako leto znova in znova
rodi Jezus v jaslicah tudi prosi za nas ljudi.



KAKO POGREŠA VERO IN LUČ LUČKA MARIJA

Nazadnje smo imeli anomatrski sestanek 11 febuarja v nedeljo smo imeli 
vero pa luč marca je blo pa že korona virus jaz prov pogrešam vero pa luč. 
Pogrešam prijatelje maso pa ko smo bili razdeljeni v skupino da smo kaj 
ustvarjal delavnice mene je povabu na vero pa luč br Stane Bešter 2015 in 
sem tako rada hodila prej je bila voditeljica vere pa luči Ivana zdaj je pa 
Mojca Arlič pa tako prijazna pa Jana sestra od Mojce pa Lapanja Marija je 
tudi prijazna sestra Slavica je tudi prijazna br Mirota bomo pogrešal ko je 
biv pri veri pa luči imeli smo maso zdaj prov pogrešam letos je odpadu 
letovanje pod zemlje bilo mi lan prov všeč župnik  Stanko iz carnuc je biv 
je biv zelo prijazen prvič sem bila letos pa za korone virus vse drugač pa 
lan ko je prisev Miklavž je bila tako lepa prestava ko je Mina Božič zaigrala 
da smo se prov nasmejal letos pa vse drugač za okrepov pa prenosno 
tablico sem si kupila na Kolpi je biv Miha prov všeč mi je bilo imeli smo 
delavnico animatorji so bili vsi prijazni pa internet imava ko prej nisva 
imele zdaj sem pa vesela ko imam prenosno tablico da kaj pogledam na 
tablici letos smo se vidl na animatorskem 13 oktobra smo mislili da bomo 
imeli potem je bilo že okrepi da ni bilo več mase zdaj pa po televiziji iz 
mariborske stolnice.

Rotar Marija iz skupine Vil Štepko



LUČKARSKI PASTIRCI PRIDEJO K JEZUŠČKU, MARIJI IN JOŽEFU 

V BETLEHEM

1. 

2.  

3.

4. 

5.

6.

7. 

8. 

9.

Sem pregledal lučkarske albume in glejte, kaj najdem: 
 
Slike po vrsti:

 
    Od Svete Magdalene, poglejte, kako je Andrejček vesel, Bojana, Peter,   

Marijica in vsi po vrsti. In mali cvetki Ana in Klara.
   Iz Dravelj, Tine, Danica, Mojca, njen ati je pri Jezusu v nebesih, med 

angelci, tu je še Lojze Zalesnik, Anin ati, ki je tudi šel k Jezusu v nebesa in je 
tam med angelci.

     Lučkarji v Stični leta 2005, ko je prišel Jean Vanier, Mojca, mami Nika, 
ki je tudi že med angelci pri Jezusu v nebesih, in vsi drugi.

   Lučkarji v Dravljah, Danica, njena mami je tudi pri Jezusu med 
angelci, Kmetovi, prvi David, in glej no, glej, tudi jaz sem zraven.

       Si voščimo za rojstni dan, vesele praznike in Jezusu za rojstni dan, 
Rok, Ana, Dejan, Tine.

       Rok vošči Jernejevi mami Miji Mursa, ki je tudi pri Jezusu v nebesih 
med angelci, pri vratih je Diana, njen ati je tudi pri Jezusu med angelci, in 
drugi draveljski lučkarji.

      Potem je pa gostija pri oživljanju – vesel božič in srečno novo leto! 
Rok, Danica, Stanko.

      Draveljska umetnica Vesna je pa naslikala slike in eno je dala p. 
Egonu.

       Na koncu pa samo še srečno in zdravo novo leto, da bomo premagali 
koronavirus, Andreja na sliki pokaže, kako.  Jaz sem ponosen na 
draveljsko mlado lučkarko Andrejo iz Kmetove družine in tudi nase, ki 
sem to fotografijo naredil.  Druge fotografije so od različnih lučkarjev.
 

Naj bo vsem toplo z lučkarji v jaslicah ob Novorojenčku Jezusu in srečno, 
brez virusa, v novem letu!

p. Franc





SVETI ADVENTNI ČAS

NA SVETI VEČER 

Prihaja najlepši in najsvetejši čas v letu, ki se ga vsi že zelo veselimo. 
Midva z Otekom se pripravljava na sveti adventni čas tako, da na 
mizo, kjer vsak dan skupaj obedujeva, postaviva adventni venček. 
Število prižganih lučk na venčku nama naznanja koliko časa je še do 
božiča, ko se je dan pred tem na sveti večer rodil Jezus v ubogih 
jaslicah, kjer ga je v hlevčku grela toplota kravice in oslička. Sveta mati 
Marija in sv. Jožef stojita ob Njem in ubogi pastirci, ki so ga prvi prišli 
pozdravit, ko so videli skrivnostno zvezdo nad hlevčkom, kjer se je 
rodil Jezus naš Odrešenik.
Jezušček je prišel na ta kruti svet, da bi nam ogrel srca, da bi lažje videli 
kakršno koli stisko bližnjega , da bi znali kot pravi papež Frančišek:  
“Poišči Gospoda tam, kjer ga nihče ne išče, v ubogem, preprostem, 
majhnem..” V svetem adventnem času ne pozabiva na molitev pred 
obroki in pred spanjem ter zjutraj, ko se zbudiva. 
Zbudimo se v lepši in prijetnejši čas, samo zaupajmo in verujmo in bo 
vse dobro.
Vesele božične in novoletne praznike vsem lučkam, staršem in 
prijateljem, našim duhovnikom iz srca želiva in vas lepo pozdravljava.

Metka Prohart z Otom Toplerjem

Prelepe imam spomine na svoje svete večere. Ko sem bila še čisto 
majhna, se seveda ne morem spomniti, spomnim pa se jih že iz nove 
hiše v Vuzenici. 
Nekega božičnega popoldneva je prišla k nam v goste mamina teta Ita 
Verdnik in mi smo že imeli v bicini sobi postavljen krispam in teta Ita je 
bila tako vesela, da se je z mano in bratom Jankom lovila po sobi okrog 
lepega dreveščka. Letali smo jaz, Janko in sivolasa ljubezniva tetka. 
Nato pa so skupaj z mamo in atanom odšli k polnočnici. Jaz sem takrat 
seveda že sladko spala, in zjutraj, ko sta ata in mama bila že doma, sva 
z bratom vsa vesela in presenečena gledala, kaj nama je Božiček lepega



prinesel. Naslednja leta smo imeli božično drevo - krispam kar v 
kuhinji v kotu, skupaj z jaslicami. 
Z Jankotom sva bila že v osnovni šoli in toliko večja, da sva lahko šla k 
polnočnici, čeprav je bila drugi dan šola in sva vsa zaspana nato drugi 
dan v šoli sedela in mislila, kako lepo bi bilo sedaj doma. Doma je 
ljubezniva babica kuhala božično kosilo, starša pa sta bila v službi. 
Prav posebej se rada spomnim božične maše, otroške božičnice, kjer 
sem včasih tudi sodelovala, saj sem pela v otroškem zborčku. Tam 
smo otroci tudi igrali igrico, kako se je Jezušček rodil v sveti družini. 
Spomnim se, kako nam je ena gospa takrat prinesla sladkarij, ker smo 
tako lepo peli in igrali. Ko sva se leta 1992 z možem Tonijem pri sveti 
maši spoznala in se kmalu za tem poročita, je postal božični večer ob 
pričakovanju sineka Matjaža spet nepozaben. Ker je bil Matjažek še 
majhen, sem bila jaz ob njemu doma, ob živih jaslicah, mož Toni pa je 
z domačimi šel k sveti maši za uro in pol v dolino, k polnočnici. 
Spomnim se tudi, kako sem za sveti večer spekla lepo in dobro potico. 
V današnjem času pa tudi grem k polnočnici na Remšniku, potem pa 
gremo včasih drugi dan k Canku, kjer imamo skupno družinsko 
večerjo s sorodniki in je prav veselo vzdušje.

Prohart Metka, Radeljska skupina



MILČIJU V SPOMIN 

Dragi naš Milči, 
še danes se zelo rad spominjam našega skupnega vikenda v Stični. Bil 
si gonilna sila ritem sekcije našega ansambla, imenovanega 
OBRODIMO SAD. Tvoji prsti so tako čutno in precizno poudarjali 
ritem na bobnu, ki te je spremljal na vsakem koraku. S Heleno in Tanjo 
smo skupaj slavili Gospoda in pri tem neizmerno uživali. Hvala ti za 
vsak udarec, vsak pogled, vsak nasmeh… 
Tiste dni si se večkrat rad za nekaj trenutkov umaknil v samoto. Tudi 
danes ne vem natanko zakaj, vendar sem prepričan, da je bilo tako 
prav. To je vedel tudi naš Gospod. 
Pri skupni večerji smo govorili o veliko rečeh, najbolj mi je ostalo v 
spominu, ko si razložil potek sušenja sadja, ki smo ga lahko po zaslugi 
tvoje zlate mame Jožice tako slastno 'uničili'. 
Veš, v teh dneh veliko mislim nate in na tvojo mamo. Oprosti mi, ker te 
nisem mogel pospremiti na tvoji zadnji poti. Če je kaj vredno: nate sem 
se v teh trenutkih spomnil ter te priporočal in pospremil v molitvi. 
Prepričan sem, da te je Gospod sprejel v svoje naročje, naša mati Marija 
te je nežno pobožala in te sprejela v varno zavetje svojega plašča,  z 
Jezusom pa prav gotovo že 'špilata' kakšno domačo po bobnih ali 
drugem inštrumentu.

Ti igraš bobne, Jezusu pa 
prepuščam inštrument na 
izbiro. 
Milči, na svidenje do 
nekoč… 

Damijan Mlinarič



BOŠTJANU V SLOVO

V petkovem jutru, 23. oktobra, ko se kristjani spominjamo Jezusove 
smrti na križu, je pristopil angel k Boštjanovi bolniški postelji in rekel: 
“Dovolj je trpljenja!” Jezus ga je z odprtimi rokami sprejel v svoje 
naročje. 
Boštjan se je rodil pred šestintridesetimi leti mami Rafki in očetu 
Jožetu. Skupaj z njim pa sta odraščala še brata Gregor in Luka. Vera in 
luč je bila tista, ki nas je združila v prijateljstvu. Skupaj z Boštjanom in 
njegovo družino smo doživeli mnogo veselih trenutkov, hkrati pa z 
žalostjo opazovali, kako mu je bolezen jemala moč. 
Lučkarji se dobro spominjamo Boštjanovega prvega srečanja z 
Jezusom v svetem obhajilu. Na Olševku so zvonovi praznično 
zvonili, Boštjan pa je izžareval posebno veselje. Srečanja z Jezusom se 
je veselil prav pri vsaki sveti maši. Čeprav ni mogel prepevati z nami, 
pa je prepevalo njegovo srce, kar je znal pokazati z rokami in 
nasmehom.
Na srečanjih je bil vedno pripravljen sodelovati po svojih najboljših 
močeh. Čeprav je s težavo držal barvico ali škarje v rokah, se je vedno 
potrudil in se ni pritoževal. Bil nam je velik zgled v potrpežljivosti, 
vztrajnosti in prijaznosti. Rad je poromal ali pa se udeležil duhovnih 
počitniških tednov v Kančevcih. Leta 2011 so Boštjan, mama Rafka in 
brat Luka poromali v Lurd. Fotografija s tega romanja je Boštjana 
spremljala tudi na njegovi zadnji poti. Na njej je opaziti njegov iskren 
nasmeh, poln veselja in hvaležnosti. S tem nasmehom nas je 
vsakokrat razvedril in nas spomnil na najpomembnejše v življenju, 
ljubezen do vsakogar. Boštjan nas je rad  zbral skupaj. Kljub poletnim 
počitnicam smo bili na god sv. Ane večkrat povabljeni na 
praznovanje njegovega rojstnega dne. Razveselil se je prav vsakega 
in mu želel, čeprav z veliko napora, stisniti roko. Ob vsakem snidenju 
smo lahko začutili brezmejno ljubezen in skrb njegovih staršev in vse 
družine. To ljubezen pa je znal pokazati in deliti tudi z nami. 
Rad je molil. V veliko veselje so mu bila lučkarska molitvena srečanja, 
še posebno kadar smo se zbrali na Lužah. 



Boštjana pogrešamo, a ostaja z nami v lepih spominih in molitvi. Postal 
je naš priprošnjik v nebesih.

Počivaj v miru, naš dragi Boštjan.
Lučke in prijatelji Vil Šenčur



BOŠTJAN, ODSLEJ SI NAŠ ANGEL VARUH

Dokler človek sam ne doživi izgube svojega otroka, ne more razumeti 
kolikšna je bolečina in praznina v maminem srcu.
Tako kot si ga pred 36 leti napolnil z neizmernim veseljem, si ga 23. 
oktobra letos obdal z veliko žalostjo. Za teboj je ostala praznina, ki se je ne 
da zapolniti. Tvoja prisotnost ni bila nikoli moteča, kaj šele zahtevna. Če 
se izrazim po gorenjsko, si bil ena velika dobričina.
In tudi zato smo te imeli vsi radi.
Boštjan, hvala ti, ker si bil član naše družine, si nas povezoval in zbiral v 
krogu molitve. Prav po tvoji zaslugi odkrivam vrednote, ki sva jih skupaj 
odkrivala pri Veri in luči. Tam sva spoznala tudi veliko prijateljev, ki so 
nam v težkih dneh tvoje bolezni stali ob strani, z nami molili in nas 
tolažili.
Veš, Boštjan, prav tebi sem namenila teh nekaj besed, ker vem, da nas 
spremljaš in bdiš nad nami.
Boštjan, bil si ljubljen od vsega srca, sedaj pa si ljubljen v objemu Boga. 
Mati Marija pa naj bo odslej tvoja mamica.

Tvoja starša Rafka in Jože



MATEJKI V SLOVO

Draga Matejka!

Spoznali sva se pred mnogo, mnogo leti na letovanju v Soči. Tja si 
zahajala z mamo Angelco in očetom Ludvikom ter nečakinjo Sabino. 
Najprej je bila Sabina majhno dekletce, potem že veliko dekle. In ves ta 
čas smo leto za letom prihajali v Sočo in se družili, navezovali stike, 
doživeli mnogo nepozabnih dni. 
Zakaj smo se tako radi vračali v Sočo? Izredni ljudje, prelepa narava, 
družil nas je Jezus. Ostalo pa je nešteto prekrasnih spominov. 
Velikokrat se spomnim, kako si se rada smejala, kako si se razveselila, 
ko sem zjutraj stopila v sobo, kako si se rada vozila z menoj v avtu, ko 
smo šli na izlete, kako sem te po dnevu polnem prijetnih doživetij vsak 
večer pripravljala na nočni počitek, da se spočiješ za dogodivščine v 
novem dnevu, ti zaželela lahko noč in odhitela še na refleksijo. 
Matejka, dajala si mi moč, energijo ... 
 
Hvala ti za to! Hvala, da sem te imela čast spoznati.
Ob koncu enega od teh lučkarskih letovanj si mi ob slovesu podarila 
eno svojih čudovitih mojstrovin, ki si jo naslikala s čopičem in modro 
tempero. Na njej je tvoj podpis z letnico 2005. Matejka, še danes jo 
zvesto hranim. Drznila sem si jo pa skenirati in poslati, da jo vidijo vsi, 
ki berejo Lučko. 
Te dni pa je prišla novica, da si odšla k večnemu počitku, da se spočiješ, 
da si sedaj srečna pri Jezusu, kot je rekla Sabina. Naj ti bo lepo. Tvojim 
dragim, ki te bodo sedaj pogrešali, izrekam iskreno sožalje, sem v 
mislih in molitvah s teboj. Matejka, tebe pa prosim, da prosiš Jezusa kaj 
tudi zame. Velja? 
Se vidimo, nasvidenje, Matejka!

Valerija





V sredo, 2. decembra, se je s tega sveta 

poslovil MIJO VORAČEK, oče naše lučke 

Petra. Pri Vil je sodelovala cela družina, 
mama Fani Voraček  je bila tudi narodni 
zakladnik Vil. Oba pa sta Petra spremljala 
na srečanja Vil.  Bilo nam je hudo, ker 
nismo mogli biti v teh trenutkih skupaj.  
Ko sem Petra poklicala po telefonu, sva se 
kar nekaj časa pogovarjala. Pripovedoval 
mi je celotno  življenjsko zgodbo očeta 
Mija in mame Fani,  o lepih in tudi težkih 
trenutkih, ki jih je preživel  z njima in o 
času, ki ga je preživel nato sam z očetom. 
Po smrti mame Fani Voraček je Petra na 
srečanjih spremljal oče, tudi zadnja leta, ko 
je zaradi posledic bolezni že sam 
potreboval pomoč. Tu jima je bila v pomoč 
sestra Kristina, ki je včasih oba pripeljala 
na srečanje. Ko pa je oče potreboval stalno 
oskrbo,  mu  je tudi  Peter  stal ob strani. Ni 
več vsak dan obiskoval VDC, ostal je 
doma, mu pomagal po svojih močeh ter s 
tem bil v veliko oporo tako očetu kot sestri 
Kristini.  Zelo veliko časa sva se 
pogovarjala in čutila sem veliko ljubezen 
in povezanost Petra tako z očetom kot 
mamo, ki je odšla že pred mnogimi leti in 
navezanost s sestro Kristino, ki mu tudi 
ves čas stoji ob strani in ga vodi na srečanja 
Vil.   
Bog mu daj večno veselje in naj počiva v 
miru. Sedaj sta skupaj s Fani v 
Gospodovem naročju. 

Evgenija in Goriška skupina Vil



NAŠA PRIJATELICA GA. ROZIKA ZLATAR JE PRAZNOVALA 

90 LET

Čas, ki res hitro mineva, je za našo slavljenko Roziko bil dan veselja, saj  je 
praznovala svoj devetdeseti rojstni dan. Za  njeno dobro in široko srce, ki  
lučkam velikokrat pomaga,  naj ji Bog nakloni še zdravja, sreče in božjega 
blagoslova, za vso njeno dobroto smo ji zelo hvaležni.
Želimo ji še veliko  lepih trenutkov, Marijinega varstva, ostanimo 
povezani z lučkami iz Radelj. 
Hvala za vse.

Ge. Roziki čestitamo vsi 
prijatelji in lučkarji iz Radelj

 




