




Na 5. postno ali tiho nedeljo je bil tudi mednarodni dan
 , s katerim so se rodile mnoge naše lučke. 

Prav zato je bila ta nedelja za nas stolniške lučkarje še prav posebna. Bili 
smo namreč skupaj – Jezusa smo spremljali na križevem potu z besedami 
Jeana Vanierja. In potem smo skupaj slavili Jezusa pri lučkarski sv. maši. 
Bogu hvala za to milost, ki nam je bila dana.
Pri sv. maši smo razmišljali o tem, kako različno ljudje slišimo Gospodov 
glas, eni kot grmenje, drugi kot angelov glas, spet drugi v tihem šepetu. 
Eno pa nam je vsem skupno – vsi želimo videti Jezusa.
O tem, kako je videl Jezusa štiriletni deček (danes že odrasel mož), nam je 
g. Marko povedal tole zgodbo: pri sveti maši je neki duhovnik nadvse 
zavzeto pridigal o tem, kje vse lahko vidimo Jezusa. Prav goreče je govoril 
o beli hostiji in Jezusu v njej. Deček ga je zavzeto poslušal in lezel proti 
oltarju, kar je bilo za tiste čase dokaj nesprejemljivo. Pri povzdigovanju se 
je pojavil čisto poleg duhovnika in veselo mahal in na glas pozdravljal 
Jezusa. In prav take so naše lučke. Iz srca in z vso preprostostjo čutijo 
Njegovo bližino.
Dragi lučkarji, naj vas ta Lučka razveseli in popestri čas, ko smo le redko 
skupaj. Res ne prinaša samih veselih strani,  saj se je h Gospodu odpravilo  
kar nekaj lučkarjev, a vendar bo vsak našel v njej nekaj zase. Našli boste 
kar štiri nagovore naših lučkarskih duhovnikov. Bog jim povrni.
Spomnim pa vas na uganko na predzadnji strani, za pravilen odgovor vas 
čaka skromna nagrada.

DOWNOVEGA SINDROMA

Vsem želim blagoslovljene praznike in 
veselo ALELUJO!
Danica



UPANJE NA POHODU

Kam pluje ta svet, se sprašujemo. Naša srečanja so močno okrnjena. 
Nekatera so omejena na zoom, drugi se srečate pri sveti maši ali samo 
zunaj. Nekateri ste preživeli mesece zaprti za vašimi zidovi. Kam pluje ta 
svet? Ne vem kako so se počutili naši predniki v različnih begunskih 
taboriščih ali celo v čem hujšem. Vendar se včasih dozdeva, da je naše 
življenje ali življenje nekaterih naših lučk skoraj približek vsemu temu.
Marsikomu kopni volja, se prekomerno predaja strahu in vsepovsod vidi 
nevarnost. Za vsakim grmom tiči. Ali iskrenje rečeno, za vsakim obiskom 
tiči. Kaj naj storimo? Kako naj se borimo? Vse je tako zmedeno.

Vendar Gospod Jezus Kristus nas ni 
poklical k strahu. Da, poklical nas je k 
previdnosti. Ne pa k strahu.
Moji ljubi bratje, ljube sestre v 
Kristusu in v našem gibanju. Ne bojte 
se, ne pozivam vas k nespoštovanju 
koronskih pravil. Povabim pa vas k 
pogumu. Ne ustrašimo se skrivnosti 
tega časa.            Če je za nas ena sama skrivnost, to prav gotovo ni za našega 
Odrešenika. Če nas sedanja situacija navdaja z nelagodjem in strahom, 
naš Odrešenik pozna vzroke, potek in prenehanje pandemije in vsega 
povezanega z njo.
Bodimo močno povezani z Gospodom in izkoristimo vsako priložnost, 
da se povezujemo z njim. Naše zaupanje v preblaženo Sveto Trojico je v 
teh dneh življenjskega pomena za nas vse. Bodimo podobni budnemu 
stražarju, ki ne spregleda nevarnosti, ne očitne, ne prikrite.
Na srce vam polagam veselo, velikonočno sporočilo: UPANJE JE, 
KRISTUS ŽIVI! Premagal je najhujšega sovražnika človeštva. Oklenimo 
se Kristusovega upanja. V naših srcih naj se razplamti. Nihče naj se ne 
predaja obupu. Zmaga že pripada Kristusu, vstalemu!

ALELUJA! 

Br. Jurij, narodni duhovni asistent



DRAGE LUČKE, DRAGI LUČKARJI,

tokrat se vam oglašava prevzeta in ožarjena od mednarodne formacije, 
srečanja provincialnih koordinatorjev Vere in luči. Več o samem srečanju 
priča prispevek v tej Lučki, a tudi v uvodniku ne moreva mimo te iskre, ki 
sva jo prejela. 
Ljudje smo pogosto osamljeni, koronski čas je ta občutek še poglobil. Pri 
Veri in luči se nekatere skupine niso srečale celo leto. Tudi po svetu je 
podobno. A geslo mednarodne formacije pove veliko: Ohranimo plamen! 
Plamen torej je, ni usahnil, nam pa je zaupano, da ga ohranjamo. Dragi 
lučkarji, ko bi vam lahko z besedo opisala radost, živost in energijo 
mednarodne Vere in luči, ki smo ji bili priča. Pa ne moreva, lahko le 
pričujeva v upanju, da v vas in v vaših skupinah kresava iskre, stiskava 
meh in pomagava ohranjati plamen. V isti sapi pa vam morava sporočiti, 
kakšen ponos sva občutila, ko sva pripovedovala o dogajanju v slovenski 
Veri in luči in ob tem podoživela, kako predana je naša provinca. Ko smo v 
skupinah delili ideje, sva hitela pripovedovati, kako se povezujemo v tem 
času, kar Lučko sva vzela v roke, jo kazala v kamero, približevala 
fotografije in trosila ideje, ki so jih ostali skrbno zapisovali. Bogu hvala, da 
lahko podelimo toliko dobrih zamisli, ki prihajajo od vas. Bog vam 
povrni.
V okviru letošnjih duhovnih vaj Vere in luči, ki se odvijajo na Zoomu, sva 
imela priložnost slišati, kako je prijateljica pripovedovala o srečanju, ki so 
ga izvedli v skupini po večmesečnem premoru. Bila je v strahu, kako bo, 
spraševala se je ali so pozabili drug na drugega, ali jo bodo lučke sprejele z 
zadržanostjo. A snidenje je bilo nepopisno lepo, čutili so, kako so se 
pogrešali in prevzel jih je občutek, kot da so prišli domov. Posebej se je to 
čutilo pri sv. maši. V času korone se nam pogosto zdi, da smo pri sv. maši 
sami, upoštevanje razdalje in maske so nam odvzele občutek topline 
občestva. A pri Veri in luči je v trenutku začutila, da sv. evharistijo 
obhajajo skupaj. 
Želiva si, da bomo kmalu vsi doživeli to, kar je opisala ta prijateljica. Ne 
pozabimo, le Bog je večen, korona pa ima svoj konec. In naj traja kolikor 
dolgo hoče, plamen Vere in luči je močnejši. 
V tem upanju in žaru, podprtim s skorajšnjo veselo alelujo, vas toplo 
pozdravljava in vam kličeva blagoslovljeno veliko noč.
Kristina in Damijan



VSTALI JEZUS NAS KLIČE PO IMENU

Odločilnega pomena je, da na osebni ravni odgovorimo na vprašanje 
vstalega Jezusa, ki ga postavi ženi: “Žena, zakaj jokaš? Koga iščeš?”

 (Jn 20,15)

Gre za retorično vprašanje Mariji Magdaleni. Lahko bi tudi rekli: Žena, ti 
nekoga iščeš. Iščeš njega, ki bo obrisal tvoje solze, ki te bo v polnosti 
sprejemal in ljubil, ki te bo varoval. Morda niti ne veš, koga iščeš, toda ti 
iščeš svojega Boga.
Velikonočna skrivnost tudi nam danes postavlja vprašanje: Koga iščete? 
Prisluhniti temu vprašanju, ustvariti  v sebi razpoloženje, da bi nanj 
poskušali  odgovoriti, to je moja in tvoja velika noč, to pomeni, da je 
odvaljen kamen od našega srca, ki tako postane odprto za živega Boga. Če 
bomo to storili, bomo tudi mi, tako kot Marija, mogli prisluhniti glasu 
Njega, ki nas kliče po imenu (prim. Jn 20,16). Marija prepozna Jezusa šele 
takrat, ko jo pokliče po imenu, ko v njej ponovno odkrije njeno notranje 
bitje, ko ponovno odkrije v njej svobodo bivanja, ko v njej odkrije 
bogastvo življenja darov, po katerih Bog kliče vsako osebo v življenje in ji 
daje posebno poslanstvo.
Zato je tudi za nas danes tako odločilnega pomena, da se srečamo z vso 
resničnostjo življenja, da se “zjokamo pred grobom razočaranj, padcev, 
nemoči, trpljenja”, kajti le tako bomo mogli prisluhniti Jezusovemu 
vprašanju: Koga iščeš? Prisluhniti, iskati, to pa že pomeni biti odprt za to, 
da nas Jezus pokliče po imenu, po osebnem imenu. To je velika noč danes, 
to je moja, to je zares tvoja velika noč, to je nov začetek, je tisto skrito, tiho 
osebno dogajanje v odprtosti živemu Bogu.
Stojimo pred težko nalogo, toda upanje nam daje Jezusova obljuba, »da 
nas bo Duh resnice uvedel v vso resnico« (prim. Jn 16,13), torej da bomo v 
moči te obdarjenosti od zgoraj na vse dogajanje, stvarnost kot tako, 
bogastvo različnosti gledali v luči celote odrešenjskega dogajanja, kot je 
to znala storiti božja Mati Marija. V tej zavesti in veri lahko polni upanja 
zremo v prihodnost in si zaželimo veselo veliko noč!

Dr. Anton Jamnik 
Velika noč 2021



MEDNARODNA FORMACIJA – SREČANJE 

KOORDINATORJEV PROVINC
OHRANIMO PLAMEN

26.-28. februar 2021

Korona nam je preprečila potovanje v Egipt, kjer je bila načrtovana 
mednarodna formacija Vere in luči. Namesto ob piramidah smo se družili 
preko Zooma. 
V petek, 26. 2., smo imeli 2-urno uvodno srečanje. Najprej sta nas 
pozdravila Raul in Maria Silvia, mednarodna koordinatorja, ki sta nas v 
duhu objela in prosila, da ta objem posredujemo svojim skupnostim. 
Kljub naši raznolikosti (različni kontinenti, barva kože, starost, jezik, 
kultura) imamo pomembni skupni točki: Vero in luč ter Jezusa, ki nas 
združuje v tem gibanju. Zato smo bratje in sestre, kar pomeni, da je 
formacija družinsko srečanje. Na formaciji nismo zase, ampak za svoje 
skupnosti in tako smo bili povabljeni, da smo ustvarili tišino, v kateri se je 
vsak od nas spomnil na svojo provinco, na konkretne ljudi, ki jih 
zastopamo. In tako sva se spomnila na vse vas, dragi lučkarji. Nato smo se 
spomnili tudi vseh, ki so koordinirali Vero in luč pred nami in se jim 
zahvalili za njihova poslanstva. S tem smo odprli srca, ušesa in roke, da 
smo bili pripravljeni sprejeti, kar nam je Sv. Duh želel podariti.
Hoda Elturk, predsednica mednarodnega društva Vera in luč, je med 
svojim pozdravom dejala: »Ne pozabimo, v VIL ni pomembno kako 
velika so naša dela, ampak koliko ljubezni dajemo v to, kar delamo.«
Sledil je še bogat duhovni nagovor mednarodnega duhovnega asistenta 
Don Marca Boveja, ki nas je spodbudil, da ohranjamo plamen Vere in luči. 
»Tako kot je Jezus našel učence za zaprtimi vrati, najde tudi nas, ki se v teh 
koronskih časih pogosto skrivamo za zaprtimi vrati. Tudi družine, ki so se 
zbrale v Lurdu, so živele za zaprtimi vrati, a Jezus jih je našel in v njih 
zanetil ogenj upanja. Jezus je namreč močnejši od naših strahov in 
razočaranj. Vabi nas na romanje skupnosti in veselja, daje nam jadra!«
Uvodno srečanje smo sklenili s čudovito molitvijo, ki so jo pripravile 
italijanske province.
Sobota, 27. 2., je bila namenjena delitvi izkušenj v skupinah. Želja je bila, 
da si izmenjamo ideje, kako bolje spremljati svoje skupnosti. Uvodoma 
smo prisluhnili pričevanjem štirih provincialnih koordinatorjev iz 
različnih koncev sveta (Libanona, Brazilije, Ruande in Rusije), ki so 



pričevali o izzivih, priložnostih, idejah, kreativnosti, predanosti in 
organizaciji v času pandemije.  
Nedelja, 28. 2., je bil dan slavljenja, dan praznovanja. Vsak provincialni 
koordinator je na zaključno srečanje povabil še tri osebe, na Zoomu nas je 
bilo čez 200. Midva sva povabila br. Jurija, Alena Šošterja, lučko z 
Downovim sindromom, ki je zaigral na harmoniko ter družino Peternel, 
ki se je oblekla v narodne noše in ob njegovi glasbi zaplesala. Glasbeno-
plesni video, ki smo ga pripravili, je doživel izjemen odziv in v nedeljo so 
ga v okviru zaključnega srečanja predvajali v celoti, napovedali pa so ga 
kot presenečenje iz Slovenije. Videoposnetek najdete na Youtube kanalu 
pod naslovom Faith and light, province Slovenia (Vera in luč, provinca 
Slovenija).
Na zaključnem srečanju nas je pozdravila tudi soustanoviteljica gibanja 
Marie-Helene Mathieu, ki je pri svojih častitljivih 92 letih prvič sodelovala 
v videokonferenci in nas popeljala skozi začetke Vere in luči, korenine, ki 
jih ne smemo pozabiti. 
Seveda smo zapeli tudi himno praznovanja, poslovili pa smo se z 
zdravljico, vsak si je pripravil pijačo, s katero smo nazdravili lučkarskemu 
Abrahamu. Srečanje se je končalo z rajanjem, ki je trajalo še poldrugo uro 
po uradnem zaključku formacije.
Posnetke celotne formacije najdete na mednarodni spletni strani Vere in 
luči. 
Dragi lučkarji, lahko smo brez skrbi, Vera in luč živi! Tudi v času korone! 
Vabljeni, da skupaj še naprej ohranjamo njen plamen.

Kristina in Damijan

Marie-Hélène Mathieu,
soustanoviteljica 
Vere in luči





LEPA PREPROGA

Ko se je papež Frančišek ob svojem obisku v Iraku srečal s posvečenimi 
osebami v sirsko-katoliški katedrali Naše Gospe zveličanja,  jim je posebej 
položil na srce oblikovanje bratske skupnosti z vsemi ljudmi. Predstavil 
jim je podobo preproge, kjer so po zamisli umetnika čudovito prepletene 
posamezne barvne niti. Tako Božji Umetnik iz nas tke čudovito preprogo, 
če se mi odpovemo sebičnosti in tekmovalnosti. Ker smo slabotni ljudje, 
se srečujemo s svojimi slabostmi-vozli, ki jih lahko razrešujemo z 
milostjo, pomnoženo ljubeznijo, odpuščanjem in bratskim dialogom.
Papeževe besede sem si vzel k srcu in jih bom poskušal v tem postnem 
času uresničevati. Isto želim, da to storimo vsi v Vil. 
Velika noč nam bo potem svetila v pomnoženi svetlobi.

Vsem želim rodoviten postni čas in prežarjeno Veliko noč!        

P. France Zupančič

“Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz 
ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste 
moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.” Jn 13,34-35



 

LUČKE SVETIJO

50 LET SVETOVNE VERE IN LUČI (1971)

38 LET SLOVENSKE VERE IN LUČI (1983)

V naši vasi so bili: Ekarjev Franc in Micka, brat in sestra, Blažev Janko in 
Angela, tudi brat in sestra. V sosednji vasi, naši podružnici, je bila Štofova 
Cilka. Janko in Angela sta ob nedeljah redno hodila k maši, Micke sem se 
bal, še bolj sem se pa bal Cilke, ki je pobirala kamne in jih včasih metala, ko 
smo šli k sv. Marku k maši. To so bile naše lučke, ki so vedno svetile, tudi 
če sta se mi Micka in Cilka zdeli hudi. Najbolj sem se spoprijateljil z 
Ekarjevim Francem, ki me je bil vedno vesel, me trepljal po rami “gaspot, 
gaspot” in mi vedno obljubljal: “Bom paršo u Lublana, bom.” In pa, da se 
bo oženil, to je bila pa večna novica.

Leta 1983 sem imel novo mašo in sem prišel v Dravlje za kaplana. Takrat 
sem bil priča dogajanju nastanka slovenske Vere in luči. Zraven nisem bil, 
sem pa opažal in spremljal prva lučkarska srečevanja, ki jih je organiziral 
in vodil p. Jože Mihelčič. Mojo pozornost so tako pritegnili, da sem s p. 
Jožetom za Slovenske jezuite, ki sem jih urejal, naredil intervju. P. 
Mihelčič je že kot kaplan v Dravljah (1980-1982) začel z veroukom 
posameznih »lučk« po domovih, »poleti leta 1983 pa je neko mamo hudo 
prizadelo, ko sta dva fanta pretepla njenega sedemletnega prizadetega 
otroka (se oproščam, sedaj se o »lučkah« lepše izražamo, takrat pa se je še 
tako govorilo, op. F.K.) (eden izmed njiju mu je na prsih ugašal cigareto). 
Milica se za to ni kaj dosti zmenila. Le nekaj dni kasneje je z otrokom prišla 
med mašo v cerkev. Fant je šušljaje spraševal to in ono. Ljudje so se začeli 
ozirati. Pristopil je duhovnik in predlagal, da gredo iz cerkve, ker motijo 
bogoslužje. To je bil zanjo drugi udarec. – Tedaj sem videl, da tako ne bo 
šlo naprej in če ne drugače, bomo imeli mašo za prizadete posebej. – 
Oktobra 1983 je bilo prvo tako srečanje. Od tedaj se redno, vsako tretjo 
nedeljo v mesecu, srečujemo v Dravljah v Ljubljani, Mariborčani pa vsako 
drugo pri Sv. Magdaleni. Tudi na Tolminskem se dobivajo občasno.«
Vidimo, da se je tudi slovenska Vera in luč rodila iz trpljenja, podobno kot 
svetovna, da bi postala znanilka vstajenja – Jezusovega in vstajenja “lučk” 
in njihovih staršev.



31 LET MOJE LUČKARSKE ZGODBE (1990)

Ko sem se leta 1990 prišel s študija v Parizu, so me v Mariboru pri Sv. 
Magdaleni kar določili, da bom za p. Markom Mohoričem jaz duhovnik 
za Vero in luč. Dve leti za tem, ko sem bil v Ljubljani na Zrinjskega ulici, 
sem se pa sam ponudil lučkarjem, ko je p. Franček Kramberger, ki je bil 
duhovnik pri draveljski skupni Vere in luči, odšel od tam. 
Čisto čisto na začetku sem bil nejevoljen, da me kar določajo, ne da bi me 
vprašali. Čutil sem tudi negotovost in nekaj strahu, kajti z lučkami se 
razen z vaškimi doma še nisem srečal iz oči v oči. Že prvo srečanje pa me je 
sprostilo in od takrat mi lučke že trideset let svetijo kot dobri, pristni, 
preprosti, veseli, ta pravi ljudje, ki imajo Jezusa za prijatelja in jih ima 
Jezus posebej rad, z njim pa tudi njegova Mama Marija.

P. Franc Kejžar



SREČANJE KOORDINATORJEV DOLENJSKE REGIJE

Na koncu je sledilo še povabilo na formacijo in povabilo, ki velja vsem 
vam: Vabljeni na naše vseslovensko romanje Vere in luči v Brestanico, 
ki bo 11. 9. 2021.

Vesela sporočam, da smo se 26. 2. 2021 prvič po zoomu srečali 
koordinatorji skupin Dolenjske regije. Srečanje je bilo sproščeno in res 
lepo.
Začeli smo ga z molitvijo, ki jo je vodil p. Egon, naš duhovni asistent 
Dolenjske regije. V molitvi smo se spomnili družine naše Marije in 
njenega sina Nejca, ki je po dolgem boju z boleznijo odšel v naročje h 
Gospodu, kjer sedaj počiva v Njegovi ljubezni.
Sledila je podelitev naših izkušenj in delovanja v tem zadnjem letu in 
moram reči, da sem bila resnično vesela in prevzeta, ko sem slišala, kako 
se naši koordinatorji trudijo za svojo skupino in so aktivni na mnogo 
načinov. Hvaležna sem za ves trud in vzdrževanje stikov z lučkami in 
družinami.

Srečanje smo zaključili z blagoslovom p. Egona in se veseli poslovili z 

željo, da bi se kmalu lahko videli v živo!

Kaja Šoštarič



REGIJSKO SREČANJE SEVERNE PRIMORSKE 

SESTANEK VODITELJEV GORENJSKE REGIJE 

V soboto 6. 3. dopoldne smo se po dolgem času videli in slišali voditelji 
severno primorskih skupin. Pozdrav in duhovni nagovor je za nas 
pripravil g. Janez Kržišnik, pozdravile pa so nas tudi Kristina, Klara in 
Ana Mlinarič. Prisotne so bili predstavniki in predstavnice iz vseh 
skupin: Evgenija iz Goriške, Nada iz Tolminske, Saša in Janez iz Črnega 
Vrha in Marjanca iz Cerkna.
 Predvsem smo se pogovarjali o trenutni situaciji, kako so se skupine 
znašle in ostajajo v stiku z lučkami. Vsi smo se strinjali, da komaj čakamo, 
da bomo spet lahko imeli srečanja v živo. Pomembno je, da ostanemo v 
stiku, da smo na vezi z lučkami, starši in prijatelji in da se tudi voditelji 
med sabo povezujemo in delimo izkušnje. 
Hvala primorskim lučkarjem in g. Kržišniku za udeležbo. 

Petra Lapanje 

Korona kriza je povzročila veliko dodatnih težav tudi voditeljem  
gorenjskih skupin Vere in luči. Niso se mogli srečevati na sicer rednih 
sestankih večkrat na leto. Celo leto 2020 se niso sestali in so čakali na 
sprostitev ukrepov za zajezitev širjenja korone. 
Ker se pandemija Covid-19 nikakor ne zaustavlja, so v marcu 2o21 
uporabili možnost, da se povežejo z aplikacijo Zoom in so se lahko 
pogovorili o delovanju svojih skupin v okoliščinah, ki jih povzroča 
korona kriza.
Ugotovili so v pogovoru, da so zadnja srečanja v živo imele nekatere 
skupine februarja lani, tiste najbolj korajžne pa tudi čez poletje in celo v 
septembru tik pred drugim valom epidemije.
Obdarovanja sv. Miklavža so bila inovativna, od dostave daril na dom s 
pomočjo prijateljev, poštnih paketov, do obiskov pravega Miklavža in 
angela.
Po novem letu se je večina skupin povezovala  z lučkami na domovih s 
pomočjo telefona, voščilnih kartic za praznike, pisem spodbude, v kar 
nekaj večjih skupinah pa so pričeli z mašami preko interneta po Zoomu.



Mengeška skupina pa ima celo srečanja skupine preko Zooma.
Vsi močno pogrešamo objeme na pravih srečanjih, posebno še naše drage 
lučke.
Dragega Gospoda Jezusa zato neprestano prosimo, naj s svojo Božjo 
močjo, ki dela čudeže, ozdravi vse okužene in zaustavi to nesrečno 
pandemijo v svetu.

Franc Bavec

Bila je sobota 30. januarja 2021. To ni bila za nas običajna sobota. Ta dan je 
bil poseben za nas, saj smo pričakovali ekipo televizije za snemanje 
prispevka za oddajo Obzorja duha. Od začetka sem mislila, da se bosta 
naša fanta  znašla pred kamero. Da bosta povedala, kako sta 
doživela spomladanski val te korone in letošnje leto. Kako sta se po 
novem letu spet lahko vrnila v šolo. Ko je ekipa televizije pozvonila pri 
nas, sta dobila tako tremo, da sem morala sama predstaviti našo družino 
in kako živimo s korono.

SNEMANJE PRISPEVKA ZA ODDAJO OBZORJA DUHA

Miha in Peter

Drugače sta fanta zelo vesela in zgovorna. 
Samo snemanje je potekalo zunaj pred 
našo hišo. Od začetka sem imela masko na 
obrazu, vendar so rekli s televizije, da bo 
boljše, če bom govorila brez maske, tako 
da se me bo bolj slišalo in videlo. Celo 
vreme je sodelovalo pri snemanju. Zjutraj 
je bilo megleno. Ko so prišli k nam, je celo 
posijalo sonce. Posneli so nas, kako 
prihajamo s sprehoda, kar smo tudi videli 
14. marca v oddaji Obzorja duha na 
televiziji Slovenija. Zahvaljujem se za čas, 
ki nam je bil namenjen in želim veliko 
uspehov v tem letu. 

Ana Mrak



BLAGOSLOVLJEN ZADNJI STOPAJ

 
Papež Frančišek je letošnje leto posvetil svetemu Jožefu, zato se mu še 
posebej priporočamo, da poskrbi za Jezusa med nami in za srečno zadnjo 
uro vsakega izmed nas.

Gospa Jožefa je svojo pozno starost preživela v Domu starejših v 
Grosupljem. Pogosto je ponavljala, da je v življenju pomembno samo 
dvoje:
-  iskreno izreči svoj zgodi se in
-  prositi za srečno zadnjo uro.
Tako je tudi živela. Vse preizkušnje je vdano sprejemala in se rodila za 
nebesa, še preden je gospod župnik, ki ji je ob koncu prinesel Sveto 
popotnico, odšel skozi glavna vrata.
Bogu, Brezmadežni, sv. Jožefu in vsem svetim hvala.

Tudi gospa Marija Mohorčič, bivša voditeljica skupine Vera in luč Stična,  
je na priprošnjo sv. Jožefa živela svojo vero. Z vdanim zgodi se in zaupno 
molitvijo je izprosila blagoslovljen zadnji stopaj za svojega moža Todorja.
Gospa Marija praznuje rojstni dan na god svetega Janeza evangelista, kar 
je lani pomenilo tudi nedeljo svete družine, svoj god pa na svečnico, ki je 
bila letos zaznamovana ne le z epidemijo koronavirusa ampak tudi s 
slovesom od Marijinega moža Todorja. Marijin mož Todor je naredil svoj 
zadnji stopaj doma v naročju svoje ljubeče žene Marije.
Kot medicinska sestra se je predčasno upokojila zaradi nege bolnega 
moža, zato se je odločila, da začasno prekine tudi z vodenjem skupine 
Vera in luč, da bi se lahko možu popolnoma posvetila. 
Marija je globoko verna žena, ki ji je molitveno življenje pomagalo, da je v 
molitvi dobivala moč za ljubeč odnos z Bogom in ljubečo skrb za bolnega 
moža. Možev odnos do vere je bil sicer drugačen, bolj skrit, a ženi Mariji 
ni nikdar branil moliti, zato je lahko ob njegovi bolniški postelji veliko 
molila, prebirala Božjo besedo,  molila rožni venec Božjega usmiljenja 
ipd. Nemalokrat se ji je pri molitvi pridružil tudi mož. 
 Spomini prebudijo zavest, da je očitno njuna molitev segla do nebes, od 
koder je bilo poskrbljeno  za blagoslovljen zadnji stopaj njenega moža.
Gospa Marija je deset let skrbela za svojega moža. Večinoma je bil doma, 
le zadnje leto malo več tudi v bolnici. 



Avgusta 2020 je moral zaradi zapletov v bolnišnično nego. Zaradi 
epidemije so bili obiski prepovedani, kar je bila zelo težka preizkušnja za 
oba. Dva tedna ni smela k njemu, nato pa je poklicala njegovega 
zdravnika in ga prosila za izrecno dovoljenje, da bi šla k možu na obisk. 
Zdravnik ji je dovolil. Ko je prišla k možu in se sklonila k njemu, ji je izza 
vratu zlezla verižica s križcem. Mož je  prijel križec in ga začel z vso 
ljubeznijo poljubljati. Marijo je to zelo ganilo. Kot bi se hotel zliti v eno s 
Križanim.
V bolnici ga je potem obiskovala vsak dan. Kmalu se je sicer vrnil domov, 
a kar nekajkrat se je bilo potrebno zaradi zapletov vračati v bolnico.  Ko se 
je novembra končno ustalil doma, se mu je stanje kar izboljšalo. Marija je 
skrbela za nego, hrano, ob njem molila… Vsako nedeljo mu je delilka 
svetega obhajila prinesla sveto popotnico, ki jo je vedno sprejemal z 
velikim spoštovanjem.
Ko je proti koncu opazila, da je zelo slaboten, ga je povprašala, če sme 
poklicati duhovnika za sveto popotnico. Strinjal se je. Marija je poklicala 
duhovnika, ki je takoj prišel in Todorja okrepčal z zakramenti. Todor je bil 
po duhovnikovem obisku zelo srečen in je duhovniku v slovo ponavljal: 
Bog vas blagoslovi. On je blagoslavljal duhovnika, Gospod pa je 
blagoslovil njegov zadnji stopaj v četrtek zvečer, 28.1.2021. Ker se je 
Teodor poslovil zvečer, je imela Marija možnost ostati  do jutra ob možu. 
Vso noč je ob njem molila, za nekaj ur sta se ji je pridružili tudi njena sestra 
in dobra soseda. Slovo od Todorja je Božja Previdnost določila ravno na 
lučkarski praznik svečnico in Marijin god 2. februar. Ob Marijinem 
pričevanju zaslutimo sadove njene globoke molitvene povezanosti z 
Bogom. Iskala je in našla. Trkala je in se je odprlo.
Tudi Marija Mohorčič nas vabi, da se na blagoslovljeni zadnji stopaj nas 
samih kot naših bližnjih pripravljamo z vztrajno molitvijo in močnim 
zaupanjem v Božjo pomoč. Letos, na leto svetega Jožefa, izročamo skrb za 
blagoslovljen zadnji stopaj kar v njegovo oskrbništvo.
Hvaležna Bogu, Brezmadežni in vsem svetim za vse milosti, ki sta jih z 
možem sprejela iz Božjih rok, se gospa Marija po moževem odhodu 
pripravlja, da se bo spet bolj posvetila lučkam, ki jim želi posvetiti vse 
priznanje, pozornost in pomoč.
Božja pomoč bodi vedno pri nas.

Mojca Kastelic



MISLIM NA VAS

NAJ VAM VELIKONOČNI PRAZNIKI PRINESEJO ZDRAVJE, MIR IN 
RADOST V SRCU!

Rada bi vam povedala, da vas vse pogrešam in mislim na vas.  Pogrešam 
naša srečanja, pogrešam svobodo in brezskrbne dni! Še dobro,  da imam 
telefon, da klepetam s Sašo, Alenko, Nino in ostalimi. V delavnico hodim 
od 28. januarja, pridno upoštevam vsa navodila, je pa luštno, ker nisem 
ves čas doma. 
Božični prazniki so bili čisto drugačni, pridno sem pomagala mami, 
izdelovali sva voščilnice, pekli potico. Jaslice sem postavila tudi v svoji 
sobi in naredila  okraske iz slanega testa.  Jaslice sva postavili tudi na 
vhodu v našo podružnično cerkev.  V Ljubljano sva šli v času, ko je bilo 
manj ljudi in smuknili v skoraj vse večje cerkve. Veliko sem premišljevala, 
kakšen bo Sveti večer. Polnočnico smo spremljali  po televiziji. Veliko 
sem igrala in poslušala glasbo na  telefonu.
Še dobro, da so se začele ustvarjalne delavnice v Pionirskem domu, prej 
smo dobili navodila po mailu in delali s pomočjo mam!
Komaj čakam pravo pomlad, ker me rado zebe! Obiskali sva tudi Boštjana  
in mu prižgali svečko, polno angelčkov ga pazi, pogrešamo ga!

Še majhno skrivnost vam povem, mogoče se pa v nedeljo z lučkami 
dobimo pri maši! Pazili bomo na vsa pravila!
JOJ, KAKO RADA BI VAS VSE OBJELA!

Pomladni pozdrav,
Urša z mami, 
Vil Sončna pesem

Jaslice pred cerkvijo 
Povišanje sv. križa





SUZANA 
iz mariborske Stolne skupine preživlja čas 
korona epidemije doma. Vesela je  bila obiska 
iz Pule, hodi k  telovadbi in rada riše.
Zelo se je razveselila srečanja na 5. postno 
nedeljo, ko smo skupaj molili križev pot in 
nam je bilo zelo lepo pri lučkarski sv. maši.



FEBRUARSKO SREČANJE SKUPINE 

MARIJE POMOČNICE RAKOVNIK

Ko gledam nebo, delo tvojih prstov,

luno in zvezde, ki si jih utrdil:
 kaj je človek, da se ga spominjaš,

sin človekov, da ga obiskuješ? 
 GOSPOD, naš Gospod,

kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji!
(Ps 8)

Blagoslovljene, upanja in veselja polne velikonočne praznike
 želimo vsem lučkarji mariborske Stolne skupine

V dneh, ko smo praznovali praznik svečnice, smo se s skupino Vera in luč 
po dolgem (predolgem) času prvič  zopet srečali v živo. Vsak od nas se je 
doma prav posebej pripravil na slovesno obhajanje  skupne svete maše, 
cerkev pa smo imeli samo zase, tako da je lahko vsak varno našel svoj 
prostor.
Naš lučkarski duhovnik, gospod Janez, nas je vesel pozdravil in nam med 
pridigo povedal, naj s svojo pristnostjo izžarevamo, da smo Božji otroci in 
naj vztrajno svetimo v vsakdanjem življenju bližnjih. Seveda sveta maša 
ni minila brez oživljanja evangelija, ki smo ga pripravili prijatelji z 
lučkami.
Po koncu svete maše smo si izmenjali pozdrave in lepe želje ter se veseli 
poslovilli v upanju, da se kmalu zopet vidimo.

Kaja Šoštarič



POZDRAVLJENI VSI LUČKARJI IN PRIJATELJI!

Vsem želimo blagoslovljene velikonočne praznike in bodite zdravi, 
da se čimprej srečamo.

V tem času, ki ga preživljamo, se lahko spominjamo lepih trenutkov naših 
skupnih srečanj.
Veseli smo vsakega, ki se z njim lahko pogovorimo po telefonu. To je naša 
povezanost na daljavo, nekateri nas prosijo za molitev za zdravje in tako 
se  v Jezusovem imenu združimo in molimo skupaj s Pavlom, ki zelo rad 
moli. Sedaj molimo križev pot in se priporočimo sv. Jožefu.  Upajmo, da 
bo kmalu drugače, da se vidimo. 
Ko se narava prebuja, se dogovorimo s Pavlom, da gremo na sprehod in se 
odpeljemo z avtomobilom, kjer se lahko v miru sprehajamo, tam kjer je 
moja rojstna hiša. Veselimo se naše družine, ko se lahko družimo in smo 
veseli trenutkov srečanja v ožjem krogu.
Bil je lep trenutek srečanja z Metko in Otom, ki sta bila na obisku pri nas na 
dan sv. Jožefa. Med pogovorom smo se  spomnili praznika in koncu 
zapeli Angelčka z radiom Ognijšče.
Pavel ustvarja razne risbe, pomaga pri lažjem delu, glada televizor, vedno 
se veseli lepe domače glasbe,  posebno v petek zvečer.  Nekaj vizitk sem 
ustvarila  za prihajajoče praznike in tako minevajo dnevi zelo hitro.
Kmalu bo cvetna nedelja in Velika noč. Pripravili bomo skupaj s Pavlom 
zelenje za blagoslov.
Veliko noč, ki je največji krščanski praznik, bomo praznovali po navodilih 
duhovnikov.

Srečko,  Jožica in Pavel Tomšič, 
Vil Radlje







NAJIN SVETI POSTNI ČAS

V času svetega posta se midva še bolj potrudiva za skupno molitev pred 
obroki, zjutraj in zvečer. Več časa nameniva tudi pomoči potrebnim, ki jih 
povabiva na obisk.
Manj gledava razne filme in oddaje in se več posvečava drug drugemu. 
Danes sva bila na lepi likovni razstavi na gradu na Ravnah na Koroškem.
V tem svetem postnem času se tudi trudiva, da jeva manj sladkarij in manj 
mastno hrano in ne pijeva alkoholnih pijač. Pomisliva tudi na ljudi, ki 
živijo v kakršni koli stiski in zanje moliva.
Moliva tudi za ljudi, ki so oboleli za korono, da bi si opomogli in se vrnili k 
svojim vsakdanjim opravilom. Jaz tudi  namesto, da bi gledala TV, 
opravljam razna gospodinjska dela, Oto kuri centralno ter pišem razne 
zgodbe.
Upam, da mi bo začrtano o deklici z mamico lepo uspela. Se priporočam v 
molitev za navdih pisanja zgodbe.
Enkrat na teden greva tudi k sveti maši.
Upam, da bova lepo sodelovala na lučkarskih duhovnih vajah od 21. do 
27. marca, da bo na naju naredilo vtis.

Metka in Oto, Vil Radlje

Vse lučkarje, starše in prijatelje lepo pozdravljava in
 želiva blagoslovljene velikonočne praznike.







POZDRAV IN MENGŠA

Iz Mengša vsem lučkarjem pošiljamo ljubeče pozdrave. Komaj čakamo, 
da bi se že lahko  srečali v živo, pogrešamo naša druženja.
Lučka Matija je predlagal, da bi se tudi lučkarji srečali preko ZOOM-a in 
naša dobra ga. Meta ga je uslišala. Tako smo se 10. februarja dobili 
preprosti lučkarji. Za uvod je vsak od enajstih kaj povedal, potem pa smo 
zmolili eno desetko rožnega venca, zapeli lurško pesem in s srcem 
obiskali Lurd. Seveda smo kar precej prepevali. Zame je bilo to prvo 
takšno srečanje in sem se šele proti koncu sprostila.
Upamo, da smo Mengšani razveselili vipavske lučkarje, katerim že dve 
leti dolgujemo obisk, sedaj pa smo na pobudo ge. Mete pripravili majhna 
darilca, vsak pač kar zna in smo poslali paket s temi darilci v Vipavo, da se 
malo povežemo. Drugače pa se mengeški lučkarji slišimo po telefonu, si 
kaj napišemo ali se na kratko obiščemo, kar pa ni pogosto, predvsem pa 
nas povezuje molitev. Vsako sredo se po desetki rožnega venca v duhu in 
s srcem srečamo. Pač poskušamo najti način za medsebojna druženja.
V molitvi mislimo na prav vse skupine po naši lepi Sloveniji in vse iz srca 
pozdravljamo.

Sestra Majda





PRETEKLOST IN 

Minilo je že leto dni, odkar smo se lahko družili vsako tretjo nedeljsko 
popoldne.
Srečanje se je začelo s pozdravom voditelja g. Franca Bavca. 
Sledila je kateheza s. Magdalene, kako neverjetno lepo so naše lučke 
sledile vsaki njeni besedi in si jo vtisnile v svoja srca, ko je govorila o 
Jezusu in Mariji, bilo jih je veselje gledati. Tudi nam staršem so njene 
besede segle v srce.
Po končani katehezi so lučke imele delavnico, po navadi so barvali 
pobarvanko, ki je bila vezana na katehezo. Mi starši pa smo imeli pogovor 
s p. Francem Kejžarjem, toda bilo je premalo časa za kakšno resno debato.
Sledila je sv. maša s p. Francem in p. Egonom. Lučke pod vodstvom p. 
Egona so oživljale Evangelij. Res, naše lučke imajo izredne talente, kako 
so se vživeli v svoje vloge. Za glasbo pa so poskrbeli prijatelji Franc B., 
družina Kmet in Tea.
Po sv. maši je bilo praznovanje rojstnih dni, bilo je veselo. Ob slovesu je 
bila želja, da se naslednji mesec ponovno srečamo. Prišla je pandemija in 
žal naših srečanj je bilo konec.
Ponovno smo se srečali avgusta, ko smo se poslovili od našega p. Franca 
Kejžarja, ki je odšel v Maribor. Toda zopet je prišla epidemija.
Od novembra naprej pa imamo srečanja preko ZOOM-a. Žal pa nismo vsi 
prisotni, ker nekateri nimajo računalnika, toda v duhu smo vsi povezani 
med seboj.

SEDANJOST



Tako srečanje smo imeli tudi v februarju. 
Pred sv. mašo je imela s. Magdalena katehezo o pepelnici, ki je začetek 
posta in o usmiljenem Samarijanu. Pred srečanjem smo zvedeli, da nas je 
zapustil in odšel k svoji mamici v objem Jernej Mursa. Zato je p. Egon 
daroval sv. mašo za pokojnega Jerneja Mursa  in za pokojnega očeta naše 
lučke Ane Lojzeta Zalesnika, ki nas je zapustil februarja 2020 in odšel v 
objem svoji ženi.
Sv. mašo pa so polepšali naši prijatelji Kmetovi in Tea s glasbo in petjem. 
Po maši pa je dobil vsak še besedo.
Ta srečanja nam veliko pomenijo hvala p. Egonu in s. Magdaleni in 
pevcem.
Želimo in prosimo Boga,  da se vsi čimprej vidimo in srečamo v živo.

Helena Furar, Draveljska skupina

Ves svet je sredi koronskega časa postal drugačen in vsak človek to stanje 
dojema in doživlja drugače.  Posebo smo prikrajšani  in  v stiski  tudi  mi, 
ki smo že dolga leta zaznamovani z drugačnostjo  in smo  že veliko let  
združeni  v  gibanju  Vera in luč. Mesečna srečanja vsem nam, posebno pa 
našim otrokom, pomenijo zelo veliko . 
Od novembra lani našo skupino Vil  v  Dravljah  p. Egon  Hriberšek  
enkrat mesečno poveže  s sv. mašo  po ZOOMu,  a njegove molitve so za 

JANUARSKO  SREČANJE  SKUPINE  VIL DRAVLJE



vsakogar od nas lučkarjev, čeprav osebno  takrat nismo prisotni.  Žal so 
na tak način povezani samo tisti, ki so vešči in imajo možnost take  
povezave. Prav vse nas pa  povezuje  tudi naša zvesta sestra Magdalena z 
gradivom za katehezo  enkrat mesečno  po mailu in po pošti. Sestra 
Magdalena in p. Egon, kličemo vama Bog lonaj! 
Na virtualnem srečanju  januarja 2021 smo sodelovali  že bolj ubrano in 
bili zelo veseli sv. maše. Najmanjši iz družine naših prijateljev, David, se 
je že skušal na klavirju vključiti v družinsko spremljavo naše maše.  
Spominjamo se, ko je za Svečnico preteklo leto kot najmlajši sodeloval v 
igrici oživljanje Evangelija.    
In skoraj je tu že februar 2021! Tesnobnost, nemir ob ostrih ukrepih, 
čakanje na cepljenje proti  virusu, a  kljub vsemu  ostajajo naše velike 
željepo srečanjih, sv. maši v Dravljah in po njej veselem druženju, smehu 
brez mask, objemih …
Svečnica je praznik Vil in  vsako leto  ga  praznujemo pri dopoldanski  
družinski  sv. maši . Vsi prisotni uživajo z nami pri  “po naše” obarvani  
sv. maši.  Ob  vsakoletnem februarskem dogodku se  Vil zlije skupaj z 
župnijskim občestvom.  In  naše tako  zadnje mirno, neovirano srečanje   
je bilo februarja  2020,   potem pa se je začela pandemija virusa Covid 19.
Čas hiti  in žal vsakogar zaznamuje po svoje, a naše upanje ostaja!
Draveljski lučkarji skupaj z vami vsemi  plujemo v jutrišnji dan.  Jezus 
čuti našo nemoč, miri naša srca, naš strah  in  je  z nami,  ko se   v čolnu 
življenja borimo z valovi. Z molitvijo in prošnjami se  obračajmo nanj,  On 
nas čaka, da mu zaupamo. 
Pred očmi naj nam ostaja  slika  Jezus ustavi vihar.

Marina Lubšina,
Draveljska skupina



DOBRODELNI POHOD ERMINA OBLAKA

Ermin Oblak je kljub invalidnosti že trikrat prehodil znameniti Camino. 
Tokrat pa si je zadal nov cilj, ne tako obsežen, kot je Camino, ampak 
vseeno velik in pomemben tudi za nas cerkljanske lučkarje. 
Naš lokalni radio Primorski val je v začetku letošnjega leta praznoval 50-
letnico obstoja in Ermin se je odločil, da bo prehodil desetkrat toliko 
kilometrov, kolikor let šteje naš radio. Ljudi je preko socialnih omrežij in 
radia pa spodbujal, da darujejo prispevek za delovanje naše skupine, za 
kar smo mu izjemno hvaležni. 
Veseli smo, da nas lokalna skupnost podpira in smo v kraju prepoznani 
kot skupina, ki je vredna zaupanja. Na eni etapi sva se mu pridružili tudi s 
koordinatorko Cerkljanske skupine Marjanco.

Petra, Vil Cerkno





Ljubezen je tista, ki nas povezuje v temnih časih. Le njena oblika je 

mogoče nevidna na prvi pogled. Čas v živo so zamenjale maše preko 
spleta in telefonski pogovori. Pisana voščila in skrita darila. 
Smo si BLIZU, čeprav na daljavo. 
In po dolgem čakanju se bomo v teh dneh zopet zbrali v naši cerkvi.

 
Vsem lučkam, domačim in prijateljem želimo VESELO ALELUJO

v vaših malih mehurčkih. 
Naj se imamo radi med seboj, ker On nas vodi skozi temo in pravi:

 “Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, 
če boste med seboj imeli ljubezen.” 

(Jn, 13, 35)

VIL Bela Krajina





PRIPRAVA NA VELIKO NOČ

V postnem času se pripravljamo na praznovanje Velike noči, ko se 
spominjamo vstajenja našega Jezusa Kristusa. Zato smo na tretjo postno  
nedeljo  šli  na  Sveto  goro, ki je  naš najbližnji  romarski  kraj. Jaz, mama  
in  moj  sodelavec Leon smo  hodili  in  molili  križev pot skoraj  eno uro. 
Imeli  smo se  lepo in  v miru preživeli  sončno popoldne. 

Ves čas ukrepov, ko se ne moremo družiti, tudi sodelujem kot strežnica 
pri  sveti  maši v naši fari v Šempetru.  

Marjetka Jurgec, Goriška skupina 

Želimo vam vesele in blagoslovljene 

velikonočne praznike. 
Naj bo to praznik našega upanja in Božje ljubezni.

Vera in luč Stična

Šesta  postaja:  Veronika  poda 
Jezusu potni  prt . – Sočutje



ADVENTNO PISMO ZA LUČKO 

Na prvo adventno nedeljo smo prižgali prvo svečko na adventnem     
venčku. To  leto   se   hitro obrača.   Naši    duhovniki, ki  nas  spodbujajo,  
se že oblačijo   v  vijoličaste  plašče,  ki so znamenja pričakovanja. 
Letošnji adventni koledar, ki   govori o  misijonarju Janezu Janežu rada  
berem in  tako tudi kaj darujem za Misijonsko središče Slovenije. Vsako 
leto  sodelujem tudi  pri   koledovanju. Nekaj članov Vil smo se srečali ob 
godu Sv. Miklavža.  
Dobila  sem dve  darili,  eno   sem  prejela  od Vere  in  luči,   drugo  sem 
dobila ponoči  pri  meni  doma. Nekaj sladkih dobrot in lepo uro budilko.  
      
Lučka Marjetka Jurgec, 
Goriška  skupina  

Op.ur.: Tole pismo je prispelo na moj naslov v adventnem času, vendar je 
bila božična Lučka že v tisku.
Ker se je Marjetka tako lepo potrudila, sem ga prihranila za to Lučko.



NA OBISKU PRI GORIŠKIH LUČKAH

Obisk z namenom  fotografiranja je bilo posebno doživetje. Z Darkom 
Cijanom sva prav s tem namenom obiskala te, ki jih vidite  zadovoljne 
na fotografijah.

Janko Fornazorič

Ivo Malič 

 rad odnaša 
ljudem smeti v skupni kontejner, 
si sam kuha kavo in uživa ob 
cigaretu.

v Domu  starejših na 
Grdišču na obisku pri najboljšem 
prijatelju Janku.

Matija Schwed je sam sebi 
gospodar in gospodinja kljub 
močni okvari hrbtenice, se 
povezuje s prijatelji na Fejsbuku in 
je vesel klica, obiska in rad 
p o m a g a  d r u g i m  v  m e j a h  
sposobnosti.

Darko Gajser hodi z berglami, z 
invalidskim vozičkom po opravkih, 
bratu Toniju pomaga v kuhinji, čisti 
stanovanje in lepo in rad riše cvetove.



Toni Gajser kuha zase in za brata 
Darka, mu pomaga pri hišnih 
delih in živi z njim v lepem sožitju. 
Priložnostno rad naredi določena 
fizična dela tudi drugim.

Jožka Pereno živi srečna v svoji hiši 
z bratom Andrejem, ki je njen dober 
skrbnik. 
Vesela sprejema obiskovalce, 
posebno na god  sv. Jožefa in  za svoj 
rojstni dan.

Bogdan Ličen hodi s kolesom na 
fitnes, kljub težjemu izgovarjanju 
zelo rad moli in z modro besedo 
poslušalcu razjasni obraz.



Matej Leban  je slep in sam 
pravi, da gleda globlje z 
notranjimi očmi. 
Hodi ob pomoči drugih,  z  
mamo, s spremljevalko in 
prijatelji. Redno hodi na fitnes s 
pri jatel jem Bogdanom ;  je  
vedoželjen, vesel, premišljen v 
govorjenju.

To je en delček Goriške skupine Vil. V prihodnje obiščeva še druge in vam 
fotografije pošljeva za naslednjo Lučko.

Besedilo: s. Ancila Kladnik
Fotografije: Darko Cijan

Sestra Ancila Kladnik, Matej 
Leban in Bogdan Ličen



VSEM LEP LUČKARSKI POZDRAV

Srečanj je sedaj v tem "korona času" bolj malo, vendar se člani animacijske 
skupine srečujejo z nekaterimi lučkami in člani animacijske skupine. 
Kontakte vzdržujemo telefonsko. Družina Jurgec vzdržuje kontakte z 
Marijo Vuga in lučko Mojco, Jožico Pereno,  Ivanko in Boštjanom in z 
nekaterimi člani animacijske skupine.  V božičnem in novoletnem času 
sem dala pobudo, da pošljemo voščila vsem našim lučkam in članom 
animacijske. Nekaj članov animacijske skupine  se je odzvalo in akcija je 
stekla.  
Tudi sestra Ancila z Mirenskega gradu je mnogim lučkam poslala 
božična in novoletna voščila, ki ni bilo samo voščilo,  ampak osebni 
nagovor lučki in sicer na način, kot ona vidi vsako lučko. S. Ancila se je 
tudi  srečevala in obiskovala lučke v Mirnu, Vrtojbi, Šempetru, Rožni 
dolini, Novi Gorici in Stari Gori. Sporoča, da nekatere lučke pogrešajo 
mesečna srečanja Vil. Vsi so obiskov zelo veseli, saj si lahko povedo več 
kot na skupnih mesečnih srečanjih. Iz pogovorov pa zazna tudi njihove



potrebe, strahove  in probleme in jim skuša pomagati. 
Vera in luč v Varstveno delovnem centru Nova Gorica enota Stara gora 
tudi v času korone ni prenehala s tedenskimi srečanji. Nista jih več 
obiskovali naša  katehistinja  Ana Živec in lučka Marjeta Jurgec, vodenje 
skupine pa je prevzela  v celoti varuhinja Andreja. Udeleženih je okoli 10 
varovancev. Ker so vsi v istem mehurčku, so lahko nemoteno peli, igrali, 
slavili, molili, poslušali kateheze, Božjo besedo tudi v času, ko je bil 
povsod prepovedan verouk, pouk, maše, kasneje petje pri mašah... Kot 
čudež. S prostovoljko so bili tudi duhovno povezani preko video klica. 
Praznujejo  rojstne dneve, se obdarujejo, s kitaro spremljajo petje, 
preberejo del evangelija, se pogovorijo, zmolijo desetko za vse iz zavoda, 
in ves svet, prebirajo zgodbe, spoznavajo praznike, svetnike, svete čase, se 
učijo vero spraviti v dejanja, sporoča Andreja. Pogrešajo duhovnika in 
maše ter mesečna srečanja Vil v Šempetru.
Tudi sama sem telefonsko v kontaktih s člani animacijske skupine. 
Posredujem jim vse novice in obvestila, ki jih prejemam od naših 
voditeljev, včasih pa pokličem tudi starše naših lučk in jim kaj pošljem po 
e-mailu. Vsi so zdravi, prišlo je tudi  do okužb naših lučk, ki niso imele 
večjih težav, ena je bila tudi na zdravljenja v bolnišnici, a je lepo okrevala. 

Dogovorili  smo se tudi za sestanek animacijske skupine po dolgem času. 
Kar veseli smo bili, da smo se ponovno srečali. Pregledali smo vse novice, 
si podelili izkušnje in razne težave s katerimi se srečujemo in se 
dogovorili, da bomo vzdrževali tako kontakte še naprej, potem pa bomo 
videli, kaj nam prinese čas. Dogovorili smo se še, da omogočimo našim 
lučkam spovedovanje, če bodo želele. G. Sašo bo na razpolago ob 
določenem času. 
 
Evgenija, Goriška skupina Vil

V drugačnih okoliščinah kot smo jih bili vajeni, vam želimo, da smo v 
tem velikonočnem času in sicer povezani  z vedrino v  ustvarjalnosti 

vedno novega povezovanja z vstalim Jezusom, Marijo, Jožefom 
in med seboj.

Goriška skupina 



 

VELIKA NOČ PRINAŠA UPANJE

   Drage lučke, starši in prijatelji, v imenu skupine Vil sv. Magdalena 
iz Maribora vam želim veliko veselja in notranje radosti, naj vas 
velikonočni prazniki napolnijo z blagoslovom in obiljem milosti. 

Aleluja, aleluja, aleluja.

Pred nami je veliki teden, ki je vrhunec praznovanja velikonočnih 
praznikov. Postni čas smo preživeli v senci koronavirusa, ki nas omejuje 
na vseh področjih in nam grozi z boleznijo ali smrtjo. 
Z nami hodi Jezus, tudi v težkih trenutkih in nas opogumlja: “Ne boj se! 
Jaz sem s teboj in te varujem. Samo veruj!” Ta korona čas je čas, ki bi nas 
lahko še tesneje povezal z Jezusom, toda mi se tako radi predamo 
javnemu mnenju in skupaj z drugimi godrnjamo, češ, saj vsi ti ukrepi nič 
ne koristijo, maske nas utesnjujejo, ne smemo se družiti, si podati roke, se 
objeti in videti nasmeha na ustnicah. Toda ostaja nam še veliko: prijazna 
beseda, očesni stik in če nosimo drug drugega v srcu, je to neskončno 
bogastvo.
Prazniki bodo drugačni, lepši in bolj veseli od lanskih, saj verjetno ne bo 
takih omejitev kot lani. Ostaja nam upanje, da se kmalu spet srečamo v 
skupinah in se skupaj poveselimo in zapojemo. Jezus blagoslavlja vsa 
naša prizadevanja. Brez velikega petka ni velike noči, zato bo tudi naša 
odpoved in trpljenje, ki ste ga nekateri izmed nas v tem času še posebej 
občutili, obrodilo svoje sadove. Velikonočno jutro nam naznanja: Jezus je 
vstal, premagal je smrt in nas pelje v veselje svobode in odrešenosti. Zato 
se veselimo, saj je v vstalem Gospodu naša moč, s katero moremo 
premagati tudi najhujše trpljenje.

 Jože Čonč,  Sv. Magdalena Maribor



Če pšenično zrno pade v zemljo in ne 

umre,  ostane samo. 
Če pa umre, obrodi obilo sadu.   

(Jn, 12, 24 b)
Oglej si risbo, o njej malo razmišljaj in 

prosi jezusa, da bi to  razumel.

VIRTUALNO SREČANJE DRAVELJSKE SKUPINE

V nedeljo, 21. 3., se je Draveljska skupina Vera in luč zbrala že tretjič k sveti 
maši po zoomu oz. virtualno. To je dragoceni dar. 
Vsi se Bogu zato zahvaljujemo. Močno in dragoceno je doživetje videti 
nasmejane in srečne obraze, da smo skupaj.  
Kateheza je bila utemeljena na misli iz evangelija po Janezu Jn 12, 24 – 25 . 
Vse to lepo pokaže risba, katero so prejeli vsi po e-pošti, ostali pa po 
navadni pošti. 
Ob sklepu svete maše pa smo vnaprej doživeli cvetno nedeljo in tako že 
duhovno vstopili v praznovanje velikonočnih praznikov.

s. Magdalena Cimerlajt



POSTNO SREČANJE V MARIBORSKI STOLNICI

1. postna nedelja in 1. srečanje Stolne skupine pri križevem potu in sv. 
maši v letošnjem letu. Pol leta se nismo srečali v živo, zato je bilo to nadvse 
prijetno doživetje. A tudi tokrat smo upoštevali varnostne ukrepe in se 
kar hitro razšli.
Veseli del smo skrajšali na nekaj minut pred cerkvijo, pecivo pa je bilo 
tokrat pripravljeno za "to go". Ko smo se doma sladkali, smo bili v mislih 
skupaj. Bogu hvala za čudovito popoldne.

Danica





Kdor hoče ljubiti, živeti, ta mora poljubiti križ. 
(S. Kosovel)

Te vrstica nas opominja, da se do resničnega odrešenja in polnosti 
življenja lahko dokopljemo le za ceno trpljenja in preizkušenj. 

V pričakovanju praznika vseh praznikov vam kličemo: 
Bodite polni veselja in upanja, bodite velikonočni kristjani!

Blagoslovljene velikonočne praznike! 

Vipavska skupina Vere in luči



POSTNI VEČERI V NAŠI DRUŽINI

O sveti križ, življenja luč, o sveti križ, nebeški ključ….Tako se naša 
družina  s pesmijo  vsak večer zbere ob križu, ki v postnem času krasi 
našo mizo. Kot v adventnem času, ko smo na venčku prižigali svečke, 
tako na našem križu v postnem času vsak teden prižgemo novo svečko. 
Križ ima pet svečk, kar ponazarja pet Kristusovih ran.
Idejo za križ nam je na lanskem srečanju Vere in luči podal g. vikar Silvij, 
tata Davorin pa ga je naredil. Tako se naša družina že drugo leto v postu 
ob večerih zbere ob tem križu.
Po zapeti pesmi zmolimo desetko rožnega venca, ki  jo včasih vodi naša 
najstarejša lučka Tilen. Zelo je ponosen, da mu je zaupana ta naloga.
Po molitvi pa prevzame naloge za izbiranje pesmi mlajša lučka Tadej. 
Največkrat zapojemo pesem: Jezus, ti si Luč, Jezus, ti si Luč, ti si Luč za 
moje srce.
Želimo, da bi ta Luč, ki odseva v naših srcih, prišla do vseh, jim odprla oči 
in da bi ob Velikonočnem jutru zapeli:

Tu sem, da te hvalim,
da se Ti poklonim,

da Ti rečem:
Bog in moj Gospod!

Zame si edini, neizmerno vreden,
Jezus moj prijatelj čudovit.

Družina Jelinčič, 
Vil Tolmin



V grob ta vsakdanji 

svetloba nam sije,
pot čisto nova pred nami se vije:

Vstali Gospod iz groba hiti,
v Evharistiji podarja nove nam dni.

Z Rešnjim Telesom krepimo se mi,
da daritev Gospoda v nas zaživi.
Evharistija - Božji dar za življenje,

naj daje pogum za veselo vstajenje.

Hvala za vaše premnoge daritve,
naj Bog vam podarja vstajenja 

rešitve.

Vil Ilirska Bistrica

Zlati žarki velikonočnega jutra naj 
bodo vir luči in moči 

za vse vaše dni. 
ALELUJA!! 

Vesele, blagosljovene velikonočne 
praznike želi 

Draveljska skupina 



OHRANJAMO PLAMEN

Čas korone lahko imenujemo čas negotovosti, strahu, prepovedi, 
osamljenosti, bolezni, karanten in še kaj bi se našlo negativnega v 
povezavi s tem neznanim virusom.
Bogu hvala, da znamo razmišljati tudi pozitivno, da smo lahko iz tega 
potegnili tudi tisto, kar je dobro za nas.
Hvaležna sem našemu g. župniku Urbanu za spodbudo in povabilo na 
lučkarsko srečanje. Zadnjič smo se srečali septembra v Adergasu in še to v 
majhnem številu. Izjema je bil le še sv. Miklavž, ki je lučkarje obiskal po 
domovih. Drugače pa smo ostali povezani preko telefona in pošte, ki jim 
jo pošiljam ob praznikih.
Čeprav je bila nedelja mrzla in deževna, se nas je na 4. postno nedeljo 
zbralo v cerkvi lepo število lučkarjev.
Najprej smo zmolili križev pot, ki je bil lep uvod v sv. mašo.
Mašni namen je bil za našega lučkarja Boštjana in vse pokojne lučkarje, ki 
se že veselijo v nebeškem kraljestvu. Med sv. mašo nam je župnik podelil 
bolniško maziljenje, ki nas z našo vero varuje in ozdravlja bolezni. Čeprav 
smo se držali določenih omejitev, pa naši obrazi niso mogli skriti 
zadovoljnih pogledov ob srečanju s svojimi prijatelji. Ob tem spoznaš, da 
nobena pošta ali druge vezi na daljavo ne morejo zasenčiti pristnih srečanj 
in to v cerkvi z živim Jezusom v tabernaklju.
Po končani maši smo se dotaknili tudi praznikov, ki so pred nami, začenši 
s sv. Jožefom ter nato Gospodovo oznanjenje oz. materinski dan.
Vse prisotnim sem posredovala tudi poročilo naših “šefov” Mlinarič z 
mednarodnega srečanja Vere in luči.
Vsem nam je jasno, da če hočemo ohraniti plamen Vere in luči, moramo 
ostati aktivni člani še prav posebej v teh težkih časih. Pozornost do staršev 
smo izkazali s trobenticami, lučkarji pa so prejeli za s seboj zavitek krhkih 
flancatov.
Res hvaležna sem najprej Jezusu, ki nam vedno znova pokaže kako nas 
ima rad. Vsa pohvala našim lučkam, njihovim staršem in prijateljem za 
zvestobo.
Ostanimo zdravi in se potrudimo, da ohranimo plamen Vere in luči.

Rafka, Šenčurska skupina





Dragi lučkarji, tole lepo pismo je napisala Luku ob izgubi ljubljenega 
brata Boštjana Urška z mamo. Ker se je tako potrudila, ga objavljam v 
originalu.





Še malo veselega dela.
Luka je voščil svakinji Mateji za 
njen osebni praznik - rojstni dan. 
Hvaležen ji je za vso pomoč in 
prijazne besede. Dobro se razumeta 
in se imata rada.

Luka ob Boštjanovem grobu. Solze 
in žalost na obrazu povesta vse. 
Zelo ga je imel rad in močno ga 
pogreša, kot mi vsi... 

Milostni postni čas ob premišljevanju 

velike skrivnosti in blagoslovljeno ter 
veselo Veliko noč vam vsem skupaj

 želimo šenčurski lučkarji.



KDOR IŠČE, TA NAJDE – Z BOŽJO POMOČJO

Vipavska skupina tudi v času epidemije in spoštovanja preventivnih 
ukrepov išče potke in stezice, kako priti do skupnih srečanj. Animacijska 
skupina se redno srečuje na zoom-srečanjih, naše lučke smo ob božičnih 
praznikih in praznovanju praznika Luči, svečnice, razveselili s 
spodbudnimi besedami in lepimi željami, da se kmalu zopet srečamo v 
živo. 
Kot miška vztrajno iščemo in oprezamo za vsako špranjico in luknjico, da 
bi se povezali med seboj in srečali v živo. In z Božjo pomočjo nam to tudi 
uspe! Tako smo na predlog g. Janeza v soboto in nedeljo (20. 3. in 21. 3.) v 
skladu z vsemi trenutnimi preventivnimi ukrepi pripravili postno 
srečanje v manjših skupinah s križevim potom, sveto spovedjo in sveto 
mašo. Kako smo se razveselili drug drugega! Nasmeh, pa čeprav za 
masko, in objem na daljavo, zakrament svete spovedi, ki ozdravlja in nas 
opogumlja za težke čase preizkušenj – bodimo hvaležni za vsako 
špranjico, za vsako spodbudno iskrico, ki nam zasveti in vliva korajžo v 
trenutnih razmerah. 

Polona iz Vipavske skupine





Poljčanski lučkarji 

želijo  vsem blagoslovjene in zdrave 
velikonočne praznike.

Ne, zaradi  Jezusovega vstajenja nimamo nič manj ran.

Toda zaradi Njega je vsaka človekova rana postala sveta. Ker je postala 
pot do groba, praznega groba. Pot do spoznanja, da je naš Gospod ljubeči, 
ker je trpeči in da je živ, ker je ljubeči. In to lahko spoznamo samo ranjeni, 
ker namreč vsaka rana naredi človeka za iskalca Boga. Živega Boga, ki mu 
bo dal dom, upanje in življenje, ki ga bo sprejel in ga ljubil, pa čeprav ni 
več mogoče upati in živeti. Ker nas vsaka rana uči ljubiti. In kdor ga najde 
v svojih ranah, ta živi, kajti kdor ljubi Boga, ta trpi in kdor trpi, ta ljubi. 
Kdor pa ljubi, živi.

Vsem lučkam širom Slovenije, 
prijateljem, staršem, duhovnim  

voditeljem želimo globoko doživeto 
obhajanje velikonočnih skrivnosti ter 

blagoslovljenih dobrot.
Moral je vstati, da bomo vstali tudi mi.

 Vil Sveti duh Celje



NAŠA LUČKA MARJAN 

ODSLEJ SVETI V NEBESIH

V začetku februarja je Vipavsko skupino 
pretresla vest, da je v prometni nesreči 
tragično preminil naš Marjan, lučka naše 
skupine, ki je prebival v Domu starejših 
občanov Ajdovščina. Redno je prihajal na 
naša srečanja, pri vsaki sveti maši je bila 
obvezna njegova prošnja za zdravje škofa 
Metoda Piriha, rad nam je pripovedoval 
zgodbe iz svojega življenja in nas znal 
presenetiti s poznavanjem Svetega pisma 
in življenja svetnikov. Z otroškim 
zaupanjem in vero je dospel v Božje naročje 
– naj kot lučka sveti tudi v nebeškem 
kraljestvu, spomnimo se ga v molitvi. 

MARJAN ŠTOKELJ

Bil je rojen v Stomažu, a se je kasneje s starši preselil v Novo Gorico. 
Obiskoval je poklicno šolo, a dela kasneje ni zmogel.
Pred 25 leti je prišel v naš Dom. Rad je ves čas hodil za hišniki in jim 
pomagal ali morda včasih oviral pri delu. Vedno je bil olikan, nikoli pa ni 
ločil na moje in tvoje, vendar pa zaradi tega ni bil nikoli užaljen, mi pa tudi 
ne. Če smo kaj iskali, se je vedno našlo v njegovi sobi. Rad se je učeno 
pogovarjal, predvsem z gostujočimi duhovniki, ki so obiskovali naš 
ajdovski Dom. Pri srečanjih Vere in luči je bil zelo rad v družbi staršev. 
Zelo rad se je »prekladal«, hodil je po Domu in bližnji okolici, vendar ni bil 
begav. A je le mrzlega večera odtaval iz Doma in postal žrtev prometne 
nesreče.
Božja pota niso naša pota.

Nada Kostanjevic

Marjan, vsi iz Vipavske skupine te bomo pogrešali.



NADI V SPOMIN

Na začetku marca smo se poslovili od najstarejše članice naše lučkarske 
družine NADE KOSTANJEVIC. 

Nada se je rodila leta 1928 na Sušaku pri Reki, v Vipavo pa se je priselila 
leta 1959, ko se je poročila z vdovcem in takoj prevzela skrb za njegovo 
hčerko Mijo, našo lučko. Poskrbela je za njeno šolanje v šoli s prilagojenim 
programom in prejem svetih zakramentov. Veliko sta doživeli, se 
udeleževali različnih izletov in romanj, lahko rečemo, da je svoji pastorki 
omogočila polno življenje. 
Ko smo v Vipavi ustanovili skupino Vero in luč, se je kmalu odzvala in ob 
pomoči drugih prijateljev sprejela vodenje skupine za en mandat. Bila je 
prava lučkarska Mati, pa ne le Miji, ampak vsem lučkam, še posebej 
domskim lučkam, kot jim je rekla. Ko sta se Mijo preselili v dom 
upokojencev v Ajdovščino, je prevzela skrb za vse lučke v domu, tiste, ki 
so že bile del naše lučkarske družine, pa tudi za druge – kar nekaj jih je 
povabila na naša srečanja. 
Bila je tudi zvesta dopisnica našega glasila Lučke, redno je poročala o 
dogodivščinah, ki sta jih imeli z Mijo, pa tudi o življenju domskih lučk. 

Nada, počivajte v miru in bodite naša priprošnjica pri naši nebeški Materi 
Mariji. 

Danica in Sonja, 
Vipavska skupina Vil



DRAVELJSKA SKUPINA VIL ŽALUJE

V  pol  leta  je Bog poklical k sebi k večnemu počitku 

MIJO MURSA IN NJENEGA SINA JERNEJA. 

Oba sta bila 30 let vključena v Draveljsko skupino Vere in luči.
Mama Mija je prihajala na srečanja vedno dobre volje in Jernej, miren, tih 
mladenič, ki  je bil najbolj zadovoljen na veselem delu srečanja, ko smo  
ob glasbi vili kačo po učilnici ali pa ob vsakoletnem  srečanju s sv. 
Miklavžem. Že ob smrti Mije avgusta smo obnemeli, ko pa je nenadoma  
februarja umrl  še Jernej, komaj en mesec po tem, ko je v VDC praznoval  
50. rojstni dan, nam je bilo jasno, da mu brez mamine ljubezni ni bilo moč  
živeti. Nevidna nit, ki ju je vezala 50 let,  se je za pol leta pretrgala. Sedaj 
pa sta v objemu za vedno skupaj.Naj počivata v miru!  Hvaležni smo 
Bogu za naša skupna druženja in ostajajo nam spomini nanje.
Zaradi ostrih ukrepov ob pandemiji covid 19 se od pokojne Mije niti od 
pokojnega Jerneja nismo mogli posloviti, lahko pa jima prižgemo svečo 
na pokopališču v Štepanji vasi.

Marina Lubšina

V mesecu decembru 2020 se je od zemeljskega življenja poslovil naš 

                
Karlo je srečanja Vere in luči obiskoval 
skoraj od začetkov delovanja naše skupine v 
Ilirski Bistrici. Rad je molil in zbiral različne 
“križce” in podobice. Jezusa je z veseljem 
prejemal v svoje srce pri svetem obhajilu. 
Verjamemo, da bo pridno bdel iz nebes nad 
vsemi lučkarji. 
Naj počiva v miru.

Vil Ilirska Bistrica
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Uganka 3: Kaj prikazuje risba?

Risba je prikazovala rožni venec. Čestitke Mariji in Klemnu iz Vil Črni 
vrh. Nanizala sta zanimive ideje, med njimi tudi pravilen odgovor. Mini 
nagrado prejmeta po pošti. 

Dragi lučkarji,
na formaciji 2020 smo v sklopu zabavnega večera odigrali igro Activity, ki 
pa je bila lučkarsko obarvana. Danes vam posredujemo tretjo risbo, ki je 
pri tej igri nastala. Risarka Suzana je skušala narisati skrivno geslo, ostali 
člani skupine pa so ugibali. Boste uganili kaj prikazuje?

Vaše odgovore pošljite v uredništvo Lučke   
in med pravilnimi odgovori bomo izžrebali tri bralce, ki boste po pošti 
prejeli mini nagrado. Veliko sreče!

danica.knuplez@gmail.com

mailto:danica.knuplez@gmail.com


Lurška Marija
brestaniške

 je zavetnica 
 župnije, v kateri 

stoji ena največjih cerkva v 
Sloveniji, bazilika Lurške 
Marije. 
Kip Marije je bil blagoslovljen 
v lurški votlini v Lurdu in 
potem pripeljan v to baziliko.

Če bo Božja volja, se bomo prav tukaj v slovenskem Lurdu  

11. septembra letos zahvalili za 50 let Vere in luči 
na vseslovenskem romanju.




