


POMLAD

Pomlad se veselo prebuja,
sončne žarke nam z veseljem ponuja,

v košu cvetja nam prinaša čudno bolezen, 
ki se ji reče ljubezen.

Ta je velikokrat slepa, 
toda zato zna biti sladka in lepa.

Le včasih se zmoti
in k drugemu srčku steče naproti.

Takrat me globoko nekje zaboli,
a kadar iz daljave zaslišim njen glas,

od veselja zavpijem naglas.

Saša Rolih, Vil Sončna pesem



LEPO POZDRAVLJENI, DRAGI BRALCI LUČKE!

Tokrat z nekaj zamude prihaja med vas, vem pa, da bo vsakogar, ki 
jo bo vzel v roke, razveselila. Z njo smo ohranjali plamen živ, ki se je 
v mesecu juniju razplamtel v čudovita srečanja. Ves čas pandemije 
nas je povezovala, nas seznanjala z življenjem v skupinah, prinašala 
veselje in upanje. Upanje, da bo čez nekaj časa tako lepo kot je bilo 
prej, da bo čas prinesel tudi stisk rok in objeme, kar  vsi pogrešamo, 
naše lučke pa najbolj ohranjajo. 
Stolniški lučkarji iz Maribora smo imeli tudi v korona času 
privilegij, da smo se vsako nedeljo preko ekranov lahko povezali z 
našim duhovnikom Markom, ki je skupaj z nadškofom Cviklom 
daroval sv. maše. Predvsem naše lučke so se navdušene 
udeleževale teh svetih obredov. Sicer smo pa bili, kot je napisala 
Vesna, privilegirani tudi v času, ko so bile pod strogimi proti 
koronskimi ukrepi dovoljene sv. maše, saj je naša stolnica zelo 
velika in smo lahko držali veliko medsebojno razdaljo. Z veseljem 
smo se zbirali, čeprav niso prihajali vsi, pa smo bili v mislih in 
molitvi združeni. 

Še enkrat se vsem zahvaljujem, ki ste pripravljeni sodelovati pri 
ustvarjanju Lučke, da prispevate besedila in fotografije, da vsako 
Lučko napolnimo do zadnjega kotička. O nekaterih skupinah res ne 
vemo veliko, kako živijo in kaj se pri njih dogaja, bili bi pa nadvse 
veseli, če bi se tudi te skupine opogumile in s celo slovensko 
lučkarsko družino delile svoja doživetja. 

Vsem, ki se boste udeležili DPT-jev, želim veliko veselja in 
razigranosti, prav tako tudi ostalim, ki boste kako drugače 
preživljali poletje. Obilje Božjega blagoslova, se vidimo septembra 
pri Lurški Mariji v Brestanici.

Danica



DRAGI LUČKARJI!

Ne vem, če vas tele vrstice še pravočasno dohitijo na vaši poti do 
lučkarskega srečanja.

Če da, sem vesel.

Preprostost naših srečanj, ki smo jih praznovali vsak mesec, se je za 
dolgo zavila v preproste stike s posamezniki, ki pa jih ni zapustilo 
veselje in ljubezen do vsakega izmed nas. Hvala za vse vaše 
pozornosti v teh koronskih časih.

In sedaj prihaja veselje, čisto veselje.  Prav vsaka skupina je v tem 
mesecu povabljena, da organizira srečanje. Mogoče bodo edino 
lučke vedele, kolikšno bo veselje ob ponovnem srečanju. O ja, pa 
tudi starši in prijatelji se bomo razveselili ponovnega snidenja. 
Jezus, ki bo sedel nekje med nami in nas opazoval, bo vedel 
kolikšna je radost naših src in kako smo pogrešali ta naša srečanja.

Zato vam voščim velikonočno veselje v srcih, povezano z veseljem, 
ki ga vaša skupina že tako ali tako pozna na svojski način. Bodimo 
hvaležni.
Plamen Vere in luči naj v nas ponovno zagori z nezmanjšano močjo 
in še bolj pogumno kot doslej.

Gospodov blagoslov naj bo nad 
vami in vam daje poguma, 
volje in radosti!

Mir in dobro!

br. Jurij Štravs



DRAGE LUČKE, DRAGI LUČKARJI,

tokratno Lučko sva še posebej nestrpno pričakovala. Tako kot 
vsaka, nam tudi ta prinaša obilo veselja in nasmejanih obrazov. A 
tokrat je veselje še posebej živo in nasmehi še širši. 
Brali bomo namreč o tem, kako so skupine po dolgi koronski pavzi 
znova oživele. Spet je bilo moč slišati lučkarske pesmi, rajanje, 
iskreno veselje. Pa četudi z maskami v zaprtih prostorih. Pa četudi z 
varno medsebojno razdaljo. Pa četudi z večkrat razkuženimi 
rokami. Pa četudi z malce strahospoštovanja do gospoda virusa. 
Videti nekoga po dolgem času je tako lepo, kajne? Še posebej v 
lučkarskih skupinah, kjer so vezi med nami močne, nevidne, a 
neuničljive. Te vezi, ki smo jih stkali v predkoronskem času, so nas 
držale skupaj skozi korono. Ko smo se po dolgih mesecih znova 
srečali, smo vezi, če bi se izrazili po računalniško, posodobili. 
Poletje, ki prinaša sprostitev ukrepov, pa bo služilo kot ponoven 
zagon računalnika, da bodo posodobitve zaživele v praksi. Obetajo 
se namreč trije duhovno-počitniški tedni, ki ob sprostitvah in 
upoštevanju PCT pogoja že malce dišijo po predkoronskih. Z 
zaključnimi srečanji in prihajajočimi letovanji smo poskrbeli, da bo 
naše gibanje še naprej alfa in omega, ne oziraje se na delto. A da ne 
bova postala preveč filozofska, vas povabiva, da skrbno preberete 
opise snidenj v tokratni Lučki in podoživite lučkarsko veselje. 
Lučka nam hkrati prinaša tudi vest o tem, da se je nekaterim lučkam 
zemeljsko življenje  izteklo in nadaljujejo z življenjem v večnosti. 
Podpirajmo skupine, ki so se soočile z izgubo, skozi molitev, 
prežeto z upanjem na večno življenje. Ohranimo spomin na te 
lučke, ki so s svojim sijem plemenitile naše gibanje, sedaj pa so v 
nebesih naši veliki priprošnjiki.
Kot veste, mednarodna Vera in luč letos praznuje 50 let. 
Velikonočno mednarodno romanje v francoski Lurd in s tem 
povezano praznovanje smo morali zaradi korone prestaviti na 
splet. Več o tem, kako iznajdljivi so bili mednarodni koordinatorji 
pri spletnem praznovanju, lahko preberete v nadaljevanju. 



V slovenski provinci pa še vedno goreče upamo in zaupamo, da 
bomo lahko praznovali v živo, z romanjem v Brestanico, slovenski 
Lurd, ki bo 11. 9. 2021. Toplo povabljeni!
Želiva vam lepih poletnih dni in pošiljava prisrčen lučkarski pozdrav.  
Kristina in Damijan

V letošnjem Velikem tednu smo lahko občudovali iznajdljivost 
mednarodnih koordinatorjev. Če ne bi bilo korone, bi od Velikega 
četrtka do Velikonočnega ponedeljka v Lurdu potekalo svetovno 
romanje Vere in luči, kjer bi oživeli trenutke prvega romanja in 
slavili 50 let tega čudovitega gibanja. Ker v Lurd nismo mogli, je 
mednarodna Vere in luč pripravila posebno dogajanje v Velikem 
tednu.

 Pripravili so vnaprej posneta praznovanja v obliki 
videoposnetkov za Veliki četrtek, Veliki petek, Veliko soboto in 
Veliko noč. Povezave do teh posnetkov so nam pošiljali po e-pošti, 
midva sva jih takoj posredovala do koordinatorjev, ki so poskrbeli, 
da so posnetki dosegli vas.

 Na Veliki četrtek in na Veliko noč, obakrat ob 13.00, pa sta bili 
izvedeni Zoom srečanji v živo. Na vsako srečanje sva lahko 
povabila 4 osebe/družine, skupaj torej 8 in vesela sva bila, da so se 
mesta zapolnila. Tako ste lahko kot zastopniki slovenske province 
praznovali v številni mednarodni družbi.
Najpomembnejše pri omenjenih presenečenjih je bilo, da dosežejo 
čim več lučk, staršev in družin. Ves trud mednarodne ekipe bi bil 
namreč zaman, če posnetki ne bi dosegli vas, drage lučke, starši in 
prijatelji. Ob tem se zahvaljujeva vsem koordinatorjem za hitro 
odzivnost in pomoč v Velikem tednu.
V kolikor kdo ni prejel povezav ali bi si posnetke želel pogledati 
znova, so še vedno na voljo na spletni strani mednarodne Vere in 
luči.

PRESENEČENJE MEDNARODNE VERE IN LUČI 

V VELIKEM TEDNU 2021

1.

2.



Najdete jih tako, da v brskalnik na internetu vtipkate 
https://www.faithandlight.org/, nato kliknete na See all news (droben 
napis na spodnji levi strani ekrana) in poiščete naslov Faith and Light 
50th anniversary (9. april 2021). Našli boste zapise in videoposnetke 
nagovora mednarodnih koordinatorjev, obred umivanja nog, križev pot 
(14 skupin VIL je oživljalo 14 postaj), oživljanje Marijinih prikazovanj 
Bernardki z gestami za molitev Zdrava Marija, nagovor Marie-Helene 
Matthieu, fotografije voščil iz vseh koncev sveta, … Ogromno gradiva, ki 
priča o tem, kaj pomeni Vera in luč mnogim po svetu. Vabljeni k ogledu, 
da dobite občutek o mednarodnih razsežnostih našega gibanja.

Kristina in Damijan Mlinarič

 smo prejeli tudi 
sporočilo in blagoslov papeža Frančiška! 
Bogu hvala za te blagodejne papeške besede.

”Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti. In Kristusov mir 
naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu, in 
bodite hvaležni.” (Kološanom 3,14-15)
Ob 50. obletnici ustanovitve mednarodnega gibanja Vera in luč papež 
Frančišek pošilja svoje prisrčne očetovske pozdrave in izraža globoko 
veselje za vaše odgovorno in sočutno delo v dobro za osebe z motnjo v 
duševnem razvoju, njihove družine in prijatelje.
Sveti Oče upa, da bo ta pomembna obletnica še bolj pritegnila pozornost 
za to hvale vredno delo in bo priložnost za bolj odgovorno ljubezen do 
življenja do tistih, ki živijo v velikih težavah.
Ob svetih velikonočnih praznikih prosi papež Frančišek obilnih darov z 
nebes vsem, ki bodo sodelovali pri praznovanju tega dogodka. Naj bo to 
priložnost milosti in pristnega pričevanja evangelija.
Papež Frančišek srčno podeljuje svoj apostolski blagoslov vsem članom 
skupnosti in njihovim družinam, kakor tudi celotnemu gibanju.

Kardinal Pietro Parolin, državni sekretar njegove svetosti

VOŠČILO PAPEŽA FRANČIŠKA

Ob 50-letnici Vere in luči



DUHOVNE VAJE 

OHRANIMO PLAMEN

V prvem tednu meseca marca se mi je med pregledovanjem 
obvestil na družabnem omrežju Facebook pogled ustavil pri 
naslovu Ohranimo plamen. V naslednjem hipu se mi je prikradla 
misel, da je ohranjati plamen v mojem srcu v teh težkih časih skoraj 
nemogoče, saj se že več kot leto dni vsi ljudje sveta trudimo 
premagati nevidnega sovražnika z imenom koronavirus in mi vse 
skupaj že malce preseda. Sklenila sem, da bom omenjeno obvestilo 
prebrala do konca. Pravzaprav je bilo to prijazno vabilo gibanja 
Vere in luči, ki nas je s pestrim programom nagovarjalo, naj se 
udeležimo duhovnih vaj na daljavo preko zoom programa. Te 
možnosti sem se sprva zelo razveselila, ker so mi bile lanske 
duhovne vaje v mesecu januarju v Kančevcih tako všeč, da sem si 
obljubila, da se jih bom ob prvi priložnosti spet udeležila.

Tudi za letošnje duhovne vaje je bila potrebna prijava. Spreletel me 
je rahel dvom, saj se nikoli pred tem nisem srečala z zoom 
programom in nisem vedela, kako le-ta deluje; vendar zmagala sta 
želja po duhovni hrani in druženje z vsemi udeleženci duhovnih 
vaj. Naposled sem se končno prijavila in obenem zaupala Petri 
Lapajne, da zoom programa ne poznam in o njem posledično 
ničesar ne vem. Prijazno mi je ponudila pomoč in tako sva meni 
neznano področje raziskali in preizkusili želeni program. Po 
elektronski pošti mi je poslala povezavo, na katero sem kliknila. Tej 
je sledil še en klik in prišla sem »noter« v program zoom. Yes!

Od tistega trenutka naprej sem nestrpno čakala na 21. marec 2021 
20. uro zvečer, ko se je naše prvo srečanje začelo. Tako smo se 
povezovali vsak večer do 27. marca.
Duhovne vaje so bile razdeljene na dve glavni temi, in sicer na 50 - 
letnico svetovne Vere in luči ter na pripravo na veliko noč.





Ne boj se, naša druženja niso bila tako suhoparna kot je videti na 
prvi pogled. Vera in luč je veselo gibanje, zato smo vsak dan pred 
začetkom duhovnih vaj skupaj z družino Mlinarič veselo prepevali. 
Ko smo bili vsi “priklopljeni” na zoom, smo zmolili lučkarsko 
molitev, ki jo je vsak dan prebral nekdo drug. Sledili so nagovori 
duhovnikov: O rojstvu upanja nam je na cvetno nedeljo 
spregovoril p. Franc Kejžar. Nagovor je posvetil mamam lučk. O 
usmiljenem Samarijanu nam je v ponedeljek pripovedoval g. 
Janez Kržišnik, p. Marko Novak nas je v torek spomnil na križ in 
uboštvo v Veri in luči. S toplo besedo in z žarom v očeh je objel nas, 
lučke. G. Alojz Vicman nas je v sredo s svojim nagovorom popeljal 
z Jezusom na goro spremenjenja. Plamen evharistije je v četrtek 
zagorel s pomočjo besed p. Egona Hriberška, v petek pa nas je br. 
Jurij Štravs ogrnil z upanjem velike noči. 

Petra Lapajne nas je nato vsak večer razdelila v manjše skupine – 
zoom “sobe” in nas virtualno peljala vanje. Vsaka “soba” je imela 
svoje ime. Največkrat sem bila v “sobi” Usmiljenja. Rdeča nit 
našega razmišljanja in pogovorov po skupinah so bili nagovori oz. 
misli duhovnikov, ki so se zagotovo na poseben način dotaknile 
vsakega izmed nas.
Po tridesetih minutah prijetnega klepeta nas je računalniška 
tehnologija vrgla ven iz skupin in nas vklopila v glavno skupno 
sobo, kjer smo prisluhnili tudi našima narodnima voditeljema 
Kristini in Damjanu Mlinarič. Pobliže sta nam na kratko in 
zanimivo pripovedovala o nastanku svetovne Vere in luči.
Ob koncu večerov so sledile sklepne misli in blagoslov. Nismo se 
razšli, ne da bi zapeli Angelčka.
Sobotni večer pa je bil rezerviran za sveto mašo. Lepa je bila tudi 
zato, ker jo je družina Sajevic obogatila z oživljanjem evangelija, ki 
ga je posnela vnaprej. Videli smo, kako je Božji Sin obudil svojega 
mrtvega prijatelja Lazarja. Evangelij je bil prikazan čudovito, zelo 
čuteče odigran in prebran. Ja, močna in trdna vera v Boga nam vliva 
upanje, da bomo z Njim vstali tudi mi.



 



V mojem srcu je s pomočjo teh duhovnih vaj ponovno zagorel 
plamen upanja. Ohranjala bom njegovo moč in toploto ter jo 
podarjala vsem. 
Dragi vsi: lučke, starši, prijatelji in vsi duhovniki, lepo vas je bilo 
videti in se srečevati z vami. Hvala vsem, ki ste se potrudili, da so 
duhovne vaje stekle, pa čeprav na daljavo. Lepo smo se imeli, a ne? 

Saša Rolih, Vil Sončna pesem



DUHOVNE VAJE VIL 

OHRANIMO PLAMEN

Poklical si nas,
da se priklopimo na ZOOM...

da uporabimo pogum,
da zaupamo v Njega, ki je resnično vstal

in živi  – z lučkami.
V Njega, ki prihaja, da bi ostal

med nami, z nami in v nas, 
v novi DRUŽINI - Vera in luč.

Ko se združimo v skupini – si podelimo 
razmišljanja, doživljanja, spomine in opomine,

in se zavemo, 
da enkrat vse mine in se trpljenje v radost spremeni.

Vesela ALELUJA med nami zadoni,
ko srce v objemu Njegove darovane Ljubezni 

(za)gori - znova zaživi.

Nič besed več treba ni.
Luč, ki sije iz oči, 

ko plamen v srcu tli – zgovorno govori.
Ljubljeni smo od Njega, ki zna in zmore

ljubiti do konca.
Amen! Aleluja!

Hvala za Življenje, ki se nadaljuje, Luč...
Hvala za vse - njega, tebe, mene, nas.

Hvala Ti za srečanja.

Zapisala: Vida, Novo mesto                                                                                                



VIL VIPAVA PRAZNUJE!

Drage vipavske lučke, starši, prijatelji, bivši koordinatorji in 
duhovni asistenti skupine ter sedanji krmarji, koordinatorici Ana in 
Polona ter duhovni asistent g. Kržišnik!
Zelo sva se razveselila novice, da se v Vipavski skupini obeta 
praznovanje. Ponosna sva, da ste zbrali pogum in se srečali v živo. 
Med letošnjimi e-duhovnimi vajami Vil je g. Kržišnik v svojem 
nagovoru rekel, da moramo biti kot mačke, pripravljeni v zasedi, 
čakajoč na trenutek, ko bomo lahko skupaj. Že v marcu ste začutili 
priložnost in imeli generalko v dveh delih, danes pa že slavite 
skupaj. Bravo vsi!
Z zanimanjem sva prebrala zgodovino vaše skupine, ki ste jo 
pripravili ob 30-letnici slovenske Vil in tam ste zapisali:
“Vsak začetek je težak, pravimo. Tudi naši prvi koraki so bili 
negotovi, nismo vedeli, kam nas bo vodila pot, kaj vse na njej čaka 
našo kočijo.”
Danes ste priče vztrajnemu delovanju Sv. Duha, ki je spremljal vašo 
kočijo, tako po asfaltnih kot po kolovoznih poteh. In vaš današnji 
jubilej ni kar tako. 35 let že gori plamen Vil v Vipavi, kar vas uvršča 
med staroste v slovenski Veri in luči. Ta status je zahteval svoj 
davek in tako nekaj vaših lučk, prijateljev in staršev spremlja ta 
čudovit trenutek iz nebes, kjer so in ostajajo vaši najzvestejši 
priprošnjiki. Z globoko hvaležnostjo sva prebrala vaše zapise v 
zadnji Lučki in verjameva, da vse, ki so odšli, živo čutite v vaši 
skupnosti, v vašem občestvu pri tej sv. maši, kjer ste skupaj v 
objemu Marije tolažnice.
Veste, vaša skupina ima prav posebno mesto tudi pri nama. Ko sva 
oktobra 2019 sprejela poslanstvo provincialnih koordinatorjev, ste 
bili prvi, ki ste nama poslali besede podpore po klasični pošti. Vaša 
čestitka še danes krasi naš hladilnik in s svojimi sončnimi žarki sveti 
na našo družino. Nanjo ste zapisali: “Jezus je pot in skupaj smo 
trdni!!” Kako resnično, hvala vam za to!



V imenu vseh 37 slovenskih skupin Vere in luči, vam, skupaj z br. 
Jurijem Štravsom, našim narodnim duhovnim asistentom, 
čestitava in voščiva obilje Sv. Duha ter Božjega blagoslova vaši 
kočiji tudi v prihodnje. Če bi ne bilo korone, bi bila danes z vami, 
skupaj s Klaro in Ano bi peli: “Naše veselje ne bo se končalo, ne bo se 
končalo in se ne konča!” Tako pa sva z vami v duhu in molitvi, dragi 
vsi v vipavski skupini, in hkrati srčno upava, da se septembra 
vidimo v Brestanici.
Bog vas živi!

Kristina in Damijan Mlinarič
v imenu slovenske Vil





VIPAVSKA SKUPINA VERE IN LUČI PRAZNUJE 35 LET

Gospod, na naš svet si prišel, da bi nam odkril Očeta, 
Tvojega in našega Očeta. 

Prišel si, da bi nas naučil ljubiti drug drugega.

Na god svetega Marka smo se vipavski lučkarji zbrali v romarski 
cerkvi Marije Tolažnice žalostnih v Logu, da bi se skupaj veselili in 
praznovali 35 let naše skupine. Naši začetki segajo v leto 1986, ko je 
v Vipavi zasvetila najprej drobna lučka, ki je z leti prerasla v 
plamen, danes pa v vsem svojem sijaju žari in s svojo ljubeznijo 
greje naša srca. Sveto mašo v zahvalo in priprošnjo je daroval naš 
gospod Janez Kržišnik, ob našem jubileju nam je čestitala 
odgovorna za našo regijo Petra Nabergoj, zelo smo se razveselili 
tudi voščila Kristine in Damijana Mlinariča v imenu slovenske Vil 
ter številnih čestitk iz vseh skupin Vil po Sloveniji.
Ana in Polona sta zbrane lučke nagovorili z besedami: Naše lučke 
so srce naše skupnosti in imajo v njih posebno mesto. Poklicani 
smo, da okrog njih ustvarimo prijetno okolje, da se bodo počutili 
sprejeti, ljubljeni, cenjeni – vsak s svojimi darovi, pomanjkljivostmi, 
težavami. Ljubiti kot Bog ljubi nas pomeni, da smo med seboj 
prijatelji, da se poslušamo, sprejemamo, spoštujemo. 
Vera in luč se je rodila iz ljubezni do oseb s posebnimi potrebami, iz 
ljubezni do lučk. Že 50 let negujemo in med ljudmi širimo sporočilo 
ljubezni in veselja, saj naše korenine segajo že 50 let nazaj k Mariji v 
Lurd. Skozi teh 50 let smo postali močnejši in se naučili ljubiti še 
bolj. Ta čudoviti zaklad, da je pri Veri in luč najpomembnejša oseba 
lučka, ki se dotakne naših src, skrbno čuvamo tudi v Vipavski 
skupini Vere in luči. In to že 35 let! Nadaljujmo z oznanjevanjem, da 
bodo ljubezen, spoštovanje in sprejemanje drugačnih premagali 
brezbrižnost. Naj bodo naše lučke še naprej neskončen vir milosti in 
miru v naših skupnostih in v celem svetu.
V Vipavski skupini Vere in luči smo hvaležni, da smo že 35 let kot 



ena velika družina, ki povezuje lučke, njihove starše, prijatelje, 
duhovnike. 
Ohranimo iskreno prijateljstvo, imejmo radi drug drugega kot nas 
ljubi nas nebeški Oče. Veselimo se – še na mnoga leta!
Hvala vsem, ki ste se nas ob našem praznovanju 35-letnice spomnili 
s spodbudnimi besedami in v molitvi!

Polona, Vipavska skupina



VERA IN LUČ V VDC TOLMIN 

V zavodu se večkrat pogovarjamo o Božji besedi, svetnikih in 
imamo mašo in molimo rožni venec. Vsak sodeluje po svojih 
zmožnostih in so zadovoljni.
V marcu sem se udeležila duhovnih vaj Vere in luči preko zooma. 
Tam sem spoznala prijatelje, lučke in starše iz več delov Slovenije. 
In zamisel o srčku, na katerem je datum duhovnih vaj in znak za 50 
let Vere in luči, mi je dala lučka Sara, ki je vsak dan pridno 
pripravljala darila za svoje prijatelje.
Na srčku so narisane rožice, ki jih riše Davorin, lučka iz zavoda, 
geslo Ohranimo plamen in datum duhovnih vaj. Nastal je lep 
spomin na duhovne vaje. 

Tudi letos smo v zavodu pripravili in molili križev pot. Tako smo se 
pripravljali na Veliko noč. Postaje križevega pota smo plastificirali 
in jih ob molitvi pritrjevali na pano. 



Na slikah so Davorin s sestro Melanijo in Andrejka, na vozičku pa je 
Andrej. Mašo smo imeli 18.4.2021, daroval jo je g. Silvester Čibej.
Z vnukinjo Lejlo sva  barvali pirhe, pekli potico, žegnanco, menihe 
in ptičke.



V maju smo prebirali šmarnice in spoznavali našo lepo Slovenijo. 
Bili so dnevi polni zaposlitve, da nam je ostal čas za šmarnice šele ob 
večerih pred spanjem. Ampak vseeno smo z  veseljem poslušali in 
včasih dodali kakšen komentar ali spomin, da so tam nekoč že bili s 
starši, prijatelji. Kraje, ki smo jih prebrali v knjigi, smo si ogledali 
tudi na zemljevidu. V maju smo imeli tudi mašo, ki jo je daroval g. 
Silvester Čibej.
V juniju smo se pogovarjali o sv. Antonu Padovanskem in Luka ga 
je celo narisal. 

Darinka Pervanje, Tolminska skupina





LUČKE IN ČEBELICE V KONJICAH

Čas hitro beži in že je bila tu Velika noč, ko je Jezus vstal in nam 
prinesel blagoslova in veselja, čeprav s covid ukrepi in smo 
praznovali doma.
Pri naših lučkah ni tako, saj  voditeljice pripravijo mesečno srečanje 
kar v Čebeli, kjer so naše lučke doma. Pripravijo si temo meseca, 
oltarček in popoldan je takoj drugačen. Pojejo pesmice, ki smo jih 
prepevali v preteklosti pri Veri in luči že veliko let skupaj z njimi. 
Sedaj delajo tako naprej kot majhna družinica in popoldan je 
drugačen kot običajen dan. Takrat jim je Jezus še bližje, ker je z njimi 
v njihovih srcih. Čeprav jih večina ne more govoriti in se lahko 
izražajo le s pogledi in objemi, ki pomenijo radi se imamo. 
Starši smo zelo hvaležni voditeljicama, da lahko to poslanstvo 
nadaljujeta naprej tudi v Čebeli, kjer je večina naših lučk. 
Obiskal jih je že Abraham in so nekoč črni lasje postali srebrni, a so 
kljub letom še veno naši otroci – svetle lučke in trdna vez z nami. 
Iskrena hvala Anici in Bredi ter ostalemu osebju doma Čebela, saj 
smo skupaj na tem čolničku življenja. 
Ostanite zdravi!

 Dragica Pavrič,
Slovenke Konjice





SKUPINA VERA IN LUČ  ČRNI VRH

 v času koronavirusa

Letošnje lučkarsko leto je tako kot povsod tudi v naši skupini 
zaznamoval, in ga še, pojav koronavirusa in s tem povezani ukrepi, 
zaradi česar so vsa srečanja in druge dejavnosti, ki smo jih bili 
navajeni, odpadli. Nekateri člani skupine in njihovi domači so v 
tem času tudi zboleli zaradi virusa, a k sreči so covid tudi vsi 
uspešno preboleli. Kljub vsemu pa smo iskali možnosti, kako bi 
vsaj minimalno ohranjali stik med seboj.
V mesecu decembru smo se vseh lučk spomnili na god sv. Miklavža 
in jih ob tej priložnosti po njegovem zgledu tudi obdarili. Z dobrim 
sodelovanjem in organiziranostjo so darila našla pot preko vseh 
občinskih meja in prispela do vsakega posameznika.
V skrbi za dobro duhovno pripravo na praznike, zlasti božič in 
veliko noč, smo za vse člane skupine v adventu in postu 
organizirali spovedovanje v skladu z vsemi priporočili. Br. Luka se 
je velikodušno odzval in prišel prav s tem namenom, da se je mogel 
vsakdo, kdor je želel, tudi na ta način srečati z Bogom in svojo 
notranjost otresti vsega, kar nas vodi stran od Njega.
Povezanost v tem času pa skušamo po svojim zmožnostih in željah 
ohranjati tudi s kakšnim telefonskim klicem, SMS sporočilom ali 
pismom, voščilom in še čim. To so drobna dejanja, ki nas 
povezujejo in nam krepijo zavest, da niso sami.
Bogu hvala za vse ideje in možnosti, s pomočjo katerih, čeprav vsak 
na svojem koncu, vseeno skupaj plovemo na barki življenja.

Nataša Hvala, Črnovrška skupina





KRATKA  KRONIKA SKUPINE  VIL LJUBLJANA  DRAVLJE 

V LETU 2021

 Velikonočna sobota in virtualni blagoslov jedi

Draveljska skupina  je imela prve mesece srečanja po zoomu

Tudi letos nas je pandemija prikrajšala za cerkvene obrede in 
pokvarila vzdušje velikonočnih praznikov.  Na cvetno nedeljo sva 
z Mojco še bili v cerkvi pri blagoslovu butaric in oljk, potem pa so 
razglasili karanteno in blagoslov jedil je že bil zopet samo  
virtualno. Pripravili sva košarico z jedili in ob 16h  bili z mislimi in 
virtualno pri blagoslovu v cerkvi Žalostne Matere Božje v Breznici 
pod Stolom. Župnik gospod Marjan Lampret je opravil blagoslov 
jedil, nato šel po prazni cerkvi, blagoslovil prazne klopi, šel do vrat 
cerkve in s praga blagoslovil jedila v domovih vaščanov Breznice in 
Prešernove Vrbe.

Žal se vse lučke virtualnih srečanj niso mogle udeležiti.  Prva sv. 
maša v živo  je bila šele  maja. Čeprav smo morali imeti maske in 
razmik med družinami, smo bili snidenja neizmerno veseli.  
Pandemija nam je onemogočila  izvolitev novega vodje skupine,  g. 
Franci Bavec, naš dosedanji vodja, je namreč prevzel koordinacijo 
Gorenjske regije.  



Že  meseca aprila  je koordinatorka Dolenjske regije ga. Kaja 
Šoštarič v naši skupini vodila pisno glasovanje. Ga. Kaja se je te 
majske sv. maše udeležila in povedala, da smo se soglasno  odločili, 
da bo našo skupino odslej vodila Tinetova mama Helena Furar. V 
času pandemije nas je mama Helena skupaj s Francijem in sestro 
Magdaleno že zavzeto povezovala in razveseljevala z  njenimi 
izdelki – čestitke za božič in za velikonočne praznike. Z željo za  
Božjo pomoč pri povezovanju in skrbi za vso skupino ji je  naš 
duhovni voditelj p. Egon Hriberšek podelil blagoslov. Zaradi še 
zelo resne  kovid situacije smo se morali raziti takoj po maši.  Nič 
veselja, nič petja.  

Srečanje kot v časih pred pandemijo.  Sicer še z maskami in 
razmikom med družinami, ampak s katehezo pred mašo,  nato sv. 
maša  z ministranti  in na koncu veseli del.   Bil  je  vroč dan, uvod v 
prvi letošnji vročinski val.  Za veseli del  smo našli senco kar na  
vrtu župnišča:  miza, klopi, voda in vesela družba…. In 2 jubilanta : 
Jani 60 let in Igor 50 let.  In  Angelček varuh moj  in Rokove 
zahvalne besede na koncu srečanja.

Srečanje  Draveljske skupine  junija 2021

Draga Helena, 
hvala ti, da si 
prevzela vodstvo 
naše skupine!  

Prosimo 
lučkarsko Marijo 
romarico naj tebi 
in vsej naši 
skupini stoji ob 
strani.



Vse je bilo tako kot v starih časih, tako kot mora biti! Razšli smo se z 
veliko željo, da bi zdravi in brez omejitev preživeli počitnice in 
sproščeno dočakali vseslovensko romanje v Brestanico 11. 
septembra.

Mojca in mama Marina



ODMEV O ŽIVLJENJU DRAVELJSKE SKUPINE VIL

 
Vsekakor je Jezus tisti, ki povezuje skupino v takšnih in drugačnih 
časih. Tudi korona ni pretrgala naših vezi. Nasprotno, poglobila jih 
je, saj smo komaj čakali, da se spet vidimo v živo.
To nam je v tem šolskem letu uspelo dvakrat- v maju in juniju. Bogu 
hvala za tehniko, da smo se prej lahko videli po zoomu. Z vsemi pa 
smo bili vedno duhovno povezani.
V nedeljo 13. junija smo se ob 16. uri zopet zbrali v draveljski cerkvi, 
pred sveto mašo smo imeli razmišljanje o HIŠI NA SKALI. ( prim Mt 
7, 24-28)  Kdo je skala našega življenja? Če na Njem in z Njim 
gradimo hišo našega življenja, ki je polna ljubezni do Jezusa, se ne 
bo zrušila ob raznih viharjih. ON je naša LUČ, mi pa smo lučke 
okrog Njega. Če pa hišo našega življenja gradimo na pesku, nismo 
varni. Naj vam slike pomagajo bolje spoznati naše razmišljanje. O, 
kako lepo in prijetno je bilo naše druženje po maši na župnijskem 
vrtu!
V medsebojni povezanosti po molitvi gremo pogumno skozi 
počitniški čas. In upajmo, da bodo naša srečanja jeseni zopet v živo. 

s. Magdalena Cimerlajt



KONČNO SPET SKUPAJ

Bil je vroč 20. junij. Nekdo bo rekel, dan kot vsi drugi, nič 
posebnega. A je bil poseben, saj smo se po dolgem času zopet sestali 
na našem srečanju Vil. In vsako srečanje je nekaj POSEBNEGA!
                                                                                                                                  
Vse od septembra nas je povezoval le telefon, pa morda na cesti 
bežen pozdrav ter nasmeh, četudi skrit pod masko, glasilo Lučka in 
seveda molitev drug za drugega. Kot sedaj radi  rečemo: na daljavo.
V juniju smo se pa v živo zbrali v župnijski cerkvi Sv. Križa v Zg. 
Poljčanah. Vsi polni pričakovanj in veselja ter hrepenenja po 
prijateljih in še posebej po našem prijatelju Jezusu, ki nas je ves ta 
čas zvesto čakal.

Sledila je lepa, vesela in preprosta sv. maša, kot so vedno vse 
lučkarske maše. Nato, ko smo se pred sončno pripeko skrili v 
hladni veroučni učilnici in se pogostili z odličnimi picami, smo tudi 
kaj spregovorili. Vsak je prišel na vrsto, da je lahko povedal, kako je 
preživel ta korona čas, o vsem kaj je novega v njihovi družini in 
okolici, česa vse se veseli v prihodnje. Lepo je bilo deliti pričevanja, 
še prijetneje je bilo poslušati ostale in se veseliti sreče drugih, ter 
sprejeti tudi to, da je kdaj koga tudi strah, kako bo v prihodnosti.                                                 
Igrali smo se takšno igrico, da smo ob koncu bili vsi obdarovani. 
Lepo, kaj? Pa ne samo z darili, ampak tudi z vsem nematerialnim 
(nasmehi, prijaznimi besedami ...), kar smo prejeli drug od drugega 
in pri maši od zvestega prijatelja Jezusa.

On že ve, kaj je za nas najboljše. Nekaj časa nismo smeli biti skupaj, 
pa je bilo potem toliko bolj vznemirljivo, prijetno! No, na lučkarskih 
srečanjih je vedno prijetno, a tokrat je bilo še bolj.

Valerija, Poljčanska skupina







MAJSKO SREČANJE V ŠENČURJU

Po dolgem času, ko se zaradi korona ukrepov nismo družili, smo se 
lučkarji iz Šenčurja v nedeljo 9.maja razveselili ponovnega 
snidenja.
Tako kot po stari navadi, smo srečanje pričeli s sveto mašo, ki jo je 
daroval župnik Urban Kokalj. Lučkarji smo pri maši zavzeto 
sodelovali. Pred oltar smo postavili tablo, na katerem je bilo 
nalepljeno veliko srce, ki je sporočalo Ljubite drug drugega. Vsak 
izmed nas je prejel manjši srček s svojim imenom. Te manjše srčke 
smo potem nalepili  v veliko srce, ki nas je povezalo v eno samo 
medsebojno ljubezen. Na koncu smo si srčke naključno razdelili in 
si obljubili, da se bomo v molitvi spomnili na tistega, katerega ime 
je bilo napisano na srčku, ki smo ga prejeli.
Po sveti maši smo skupaj obiskali grob našega dragega Boštjana, 
mu prižgali svečko, ter ob njegovem grobu skupaj zmolili. Tako 
povezani smo se vrnili v župnijsko dvorano in nadaljevali srečanje 
ob kavici in pecivu. Ob iskreno sproščenem  vzdušju in veselju ob 
ponovnem snidenju smo prijetno poklepetali drug z drugim. 
Nismo pozabili na slavljence, ki so praznovali osebni praznik in jim 
z voščilom in pesmico polepšali dan.
Na koncu nas je naša Rafka
seznanila z vsemi potrebnimi
 informaciji v skupnosti Vil
 ter predstavila  skupne
 načrte in predvideno romanje
 ob mednarodni obletnici Vil.

Družina Podgoršek, 
Šenčurska skupina





ZAKLJUČNO SREČANJE 

IN POTRDITEV NOVEGA STAREGA VODSTVA

Letošnje pastoralno leto je ponovno močno zaznamovala epidemija 
koronavirusa, zato se nismo redno srečevali. Pri sveti maši smo se 
prvič srečali v nedeljo, 23. maja, zaključno srečanje pa smo imeli v 
nedeljo, 4. julija. Kot običajno smo se zbrali ob 14. uri in se vsi veseli 
pozdravili. Tokrat je bila z nami tudi regijska voditeljica Petra 
Lapajne, ki je v nadaljevanju vodila srečanje s starši in prijatelji. 
Pogovorili smo se o dosedanjih voditeljih Saši in Janezu. Ker sta oba 
še vedno pripravljena v skupini sodelovati na tak način, smo ju 
samo ponovno potrdili. V tem času sta skupaj z lučkami 
pripravljala vse potrebno za pogostitev, ki je sledila po maši.
Sledila je sveta maša, med katero je br. Luka Modic voditeljema 
podelil blagoslov, ter jima izročil Sveto pismo kot znamenje, da je 
bistvo in posebnost Vere in luči prav naša vera, oznanjanje Božje 
Besede in duhovna hrana našim lučkam ter predpasnik v znamenje 
služenja. Pred Gospoda smo prinesli tudi zahvale in prošnje za 
naprej. 
Po sveti maši smo še 
prijateljsko poklepetali
 in se okrepčali ob
številnih dobrotah in pijači. 
V upanju, da se bomo 
ponovno srečali že jeseni,
smo se poslovili
in odpravili počitnicam 
naproti.

Nataša Hvala, Črni vrh





ZAKLJUČNO SREČANJE VIL ŠENČUR

Šenčurski lučkarji smo pohiteli in smo že prvo nedeljo v juniju 
zaključili naša srečanja.
Res se letos nismo veliko srečevali, saj se tudi drugje niso, a kadar 
smo imeli priliko srečati se, smo bili več ali manj vsi. Janez in Jožko, 
ki sta v bivalni enoti, sta šele sedaj lahko prišla med nas. Res smo ju 
bili veseli.
Srečanje smo začeli s sveto mašo na podružnici Luže, kjer je doma 
naša voditeljica Rafka. V uvodu nam je voditeljica na hitro 
predstavila oz. obnovila dogodke iztekajočega  se leta. Sveto mašo  
v živo je daroval g. župnik Urban Kokalj in nas prijazno nagovoril 
in opogumil za delo v naslednjem letu.
Potem pa piknik. Zaradi dežja smo se zbrali na pokritem dvorišču 
doma pri Rafki. Cela njena družina je bila v akciji in nas lepo 
pogostila. Ker smo vsi tudi sladkosnedi, smo vedno veseli sladkih 
dobrot, ki jih pripravimo starši in prijatelji, piko na i pa je dodala še 
družina Betke in Boštjana s slastnimi domačimi kremšnitami, tudi  
njuni hčerki sta vedno pripravljeni pomagati na srečanjih.
Po »suši«, ki nas je oddaljevala skoraj celo leto, smo ugotovili, kako 
radi smo skupaj.
Tudi drugim skupinam želimo radosti, lepe počitnice in ne 
pozabimo drug na drugega.

Agica, Vil Šenčur









JUNIJSKO SREČANJE V MENGEŠKI SKUPINI

V  nedeljo, 20. 6.,  smo se lučkarji, bilo nas je okrog 40, zbrali na lepo 
pripravljenem  Vrhovnikovem vrtu k sveti maši. Ozadje oltarja je 
bilo čudovito aranžirano - z lučkarskimi simboli in fotografijami  iz 
romanja v Lurd. Sveto mašo je daroval naš župnik g. Marko Košir 
in nam nazorno prikazal vihar na morju, Jezusov spanec na čolnu in 
boječnost njegovih učencev. Po zares doživeti sveti maši pa smo 
imeli skupni piknik. Dva lučkarska prijatelja sta nam pekla meso, 
ostali smo narezali zelenjavo, pecivo pa smo prinesli s seboj, vsak je 
prinesel kaj. Ob tej priložnosti smo čestitali lučkarjem za rojstni 
dan, njim na zdravje pa smo se vsi počastili s sladoledom in 
lubenico.
Da je bila sprostitev še lepša, nam je Gregojeva mami igrala na citre, 
Lucijin očka pa na harmoniko. Vsi smo se jima pridružili z 
navdušenim petjem. Sveto mašo smo začeli ob 12. uri in ura je bila 
že krepko čez 16.00, mi pa smo še kar preprevali in se veselili, a 
morali smo zaključiti in se polni lepih doživetij odpravili domov. 
Razšli smo se v upanju, da bomo septembra znova začeli z našimi 
srečanji.

S. Majda Habjan, Vil Mengeš





 

KO SE SREČAMO PRI LUČKI, JE VEDNO LEPO

Tako je bilo tudi pri ponovnem srečanju magdalenskih lučkarjev 
13. junija. Poglejte sliko (ali slike, če jih bo več) in boste takoj videli, 
da je to res. 
P. France Zupančič je maševal pod nadstreškom Magdaleninega 
doma, jaz sem somaševal, vsi pa smo bili zbrani okrog Jezusa, ki je 
naš veliki Prijatelj. Jezus nas že dolgo povezuje, povezujejo pa nas 
tudi naša skupna doživetja, izkušnje, preizkušnje in vse, kar si 
lahko podelimo v sproščenem prijateljskem pogovoru in druženju 
po sveti maši. Pred mašo sta voditelja skupine Jože in Nives vse 
uvedla v temo meseca, po maši pa je beseda ob prigrizku, pecivu in 
soku tekla sama od sebe, saj si imamo magdalenski lučkarji veliko 
za povedati in se radi vidimo. 
Upamo, da se bodo jeseni naša srečanja “v živo” v veselje vseh 
nadaljevala.  Tega želimo tudi vsem drugim lučkarskim skupinam, 
saj verjamemo, da se imate prav tako lepo, kot mi.

Pater Franc







VIHARJE 

iztekajočega se lučkarskega leta smo stolniški lučkarji kar dobro 
prejadrali. Z Jezusom, ki je mirno počival na krovu, seveda. Takoj 
ko so predpisi dovoljevali, smo se srečali. Sicer samo za sveto mašo, 
oznanila in kratek klepet, pa saj to je najbolj nepogrešljivi del 
lučkarskih srečanj. Če je bilo dovolj toplo, smo bili na župnijskem 
dvorišču, v hladnih mesecih pa v stolnici. V veliki lepi stolnici se je 
teh naših nekaj teles sicer kar izgubilo in zelo smo pogrešali 
običajno lučkarsko bližino, ampak srečali smo se pa le. Mislim, da 
smo izpustili samo eno priložnost; precej upravičeno, kar nekaj 
članov vključno z duhovnikom Markom ni moglo priti zaradi 
zdravstvenih težav.
Naše junijsko srečanje pa je že dišalo po starih dobrih časih. Vroče je 
bilo, da smo komaj dihali. Tako hvaležni za veter, kaj veter, za vsako 
najmanjšo sapico že dolgo nismo bili. In hvaležni za Vero in luč, 
drug za drugega, za stolno faro, ki je tudi naš dom. Za Janeza 
Krstnika, ki smo ga takrat praznovali. Za besede iz duhovnikovih 
ust, ki gredo do srca in spreminjajo kamen v meso. Pa malo smo se 
že veselili in se dogovarjali za septembrsko romanje v Brestanico. 
Jupiii.
Ranko je že na prejšnjem srečanju povedal, da za konec leta pa mora 
biti piknik. Da bi piknik mojstru Andreju prišparala vroči ples 
okrog žara, sem Marku predlagala, da bi kar pice naročili. Marko je 
predlog odločno zavrnil. Pice niso piknik. On in Ranko že vesta. In 
potem je Andrej brez slabe volje ob siceršnji izdatni kurjavi še malo 
dokuril. In spekel naš piknik. Je imel pa privilegij, da je med peko 
'med mašo' tu in tam šluknil požirek piva. 
Pogrešali smo Marjo, Ido in Jožeta, Sebastijana, Sonjo, Boštjana in 
Lucijo. No, saj so bili z nami, povezani smo, tudi ko nismo skupaj.
Ko smo čisto na koncu srečanja z Jelko in Marijo pomile posodo, 
smo še malo posedele v župnijski kuhinji. Prišel je še Marko in smo 
mu rekle, da je bilo spet eno lepo srečanje. Marko je odgovoril: “Pri 
maši je vedno lepo!” Amen. Pri maši je vedno lepo.
Vesna, Stolna skupina







POKORONSKO SREČANJE CERKLJANSKIH LUČKARJEV

V soboto, 28. 6., smo se po enem letu spet dobili cerkljanski lučkarji 
pri sveti maši  in na pikniku za cerkvijo. Veseli smo bili, da smo se 
lahko ponovno srečali, se objeli in malo poklepetali in tudi 
zaplesali. Upamo, da se ponovno vidimo septembra na srečanju. 

Petra, Vil Cerkno



LUČKA SIMONA JE SREČALA ABRAHAMA

5. maj je bil za Simono in njeno mamico velik dan, saj je Simona 
srečala Abrahama. Že par dni prej so ji hodili čestitat. Simona je 
simpatična deklica z otroškim srcem, ima zelo rada živali.
Mamica ji je pripravila lepo in prijetno praznovanje. Pet lučkarjev 
nas je prišlo istočasno čestitat. Že pred hišo nas je pozdravila velika 
številka 50 vsa v rožicah, na stopnišču in v sobi pa je bilo tudi vse 
okrašeno. Simona je bila slovesna kot rožica, ki nas je z nasmehom 
in velikim veseljem sprejela. Naša skupina jo je presenetila, za kar je 
bila vsa vzhičena. Sedli smo za praznično mizo, polno drobnih 
dobrot in se veselo pogovarjali. Seveda ni pa manjkalo 
fotografiranja, saj je bil z nami lučkarski fotograf, gospod Janez 
Vrhovnik. Simona je bila vsa prevzeta od praznovanja in našega 
obiska. Navdušena nam je prinesla pokazat dva čisto mlada mucka 
in svojo lepo punčko. Zares smo lepo praznovali, z vso nežnostjo in 
prisrčnostjo.
Simona in mami Tončka, hvala vama za tako čudovito urico 
prijateljskega srečanja.
Na praznik Svete Trojice smo se Mengeški lučkarji zbrali v župnijski 
cerkvi sv. Mihaela pri sveti maši. Gospod župnik Marko Košir se je 
zelo potrudil, da je bila sveta maša nadvse slovesna. Prisrčno, 
preprosto in globoko je v pridigi nagovoril vse lučkarje. Preprosto 
in nazorno nam je predstavil Sveto Trojico — Očeta, Jezusa in 
Svetega Duha. Vsi smo navdušeno sodelovali.
Po sveti maši smo se zbrali v atriju župnišča in z veseljem pričakali 
g. župnika. Ker je imel rojstni dan, smo mu zapeli in čestitali in vsak 
po svoje mu izrazil čestitko. On pa nas je častil s pico in sokovi. Na 
srečanju se nas je zbralo kar lepo število lučkarjev. Lepo je bilo videti 
to druženje in veselje, domači klepet in smeh po tolikem času in tako 
toplem soncu.
Gospodu župniku smo se zahvalili za lep sprejem, saj je on naš pravi 
lučkarski duhovnik. Ob vsakem srečanju nam daruje svoj čas in 
lepo pripravi sveto mašo.



Zares smo bili veseli, saj smo se srečali po dolgem letu in se poslovili 
v upanju, da se v juniju dobimo pri zaključni sveti maši in pikniku.

S. Majda Habjan, Vil Mengeš



VESELE NOVICE IZ POLJČANSKE SKUPINE

Rebeko Marijo  
Marjetka,

Andrej, sestrica Zofija in štirje srečni bratci: Martin, Danijel, 
Frančišek in Štefan. 

Kljub temu čudnemu času,  času epidemije koronavirusa, ko se 
marsikdo srečuje s strahom, stisko in osamljenostjo ter obupom, 
postnemu času, ko se spominjamo strašnega trpljenja Jezusa 
Kristusa, v času, ko v Lučki beremo, da se je veliko lučkarjev 
preselilo v Očetov objem, se kristjani zavedamo, da ni vse slabo, da 
je na koncu Luč, sreča in veselje!
V poljčanski skupini smo se v tem času, v obdobju enega tedna, 
razveselili rojstva treh deklic.
Na dan sv. Jožefa je vesela in hvaležna Bogu v svoje naročje sprejela 
šestega otroka, hčerko  naša lučkarska prijateljica

 ki jo je ljubezen iz našega kraja odpeljala na gorenjski 
konec. Male Rebeke Marije so se razveselili tudi ponosni očka 



Le par dni kasneje je še druga naša lučkarska prijateljica, bivša 
koordinatorka skupine, Natalija, srečna povila dve hčerkici, 
dvojčici Z njimi se veseli presrečni ati Jože.

Spoštovani , tudi vsi 
poljčanski lučkarji  se iskreno veselimo z vsemi vami, vam iz srca 
čestitamo, želimo obilo božjega blagoslova in varstva, zdravja in 
sreče ter veselja v družini. Vse dobro in kmalu nasvidenje na 
srečanjih!

Valerija, Vil Poljčane

Aljo in Lejo. 

Marjetka in Andrej ter Natalija in Jože



POROKA V VIL MAGDALENA

NEVENKO in FERDA BERANIČA. 

50 letih njunega 
zakona

Zadnja leta smo v naši skupnosti opazili veseli ter preprosti par 

Predvsem Nevenka se redno udeležuje svete maše in srečanj 
molitvene skupine ter Vere in luči. Ob pogovoru o 

 smo ugotovili, da sta samo civilno poročena. Zato ju je 
župnik povabil, naj to njuno skupno pot potrdita tudi pred Bogom. 
In res se je zgodilo, da sta si na praznik Svetega Rešnjega Telesa 
popoldne, v cerkvi Svetega Rešnjega Telesa v Mariboru, ob pričah 
Jožeta Čonča iz Vil ter Marije Mirt iz molitvene skupine izrazila 
zvestobo in spoštovanje tudi pred Božjim oltarjem. Skupaj z njima 
se veselimo in ju spremljamo v molitvi.
                                                                      
P. Franček Bertolini



90 LET P. FRANCETA

 Naš duhovni asistent p. France Zupančič je 28. aprila praznoval 90. 
rojstni dan. Kljub pandemičnim časom smo mu v župniji pripravili 
praznovanje. Bilo je zelo lepo praznovanje. Ob tej priložnosti smo 
mu pripravili knjigo, v katero smo zapisali svoj občutja ob liku 
našega Franceta. Zbranih je 53 odmevov raznih ljudi iz naše župnije 
in tudi širše. Poleg naju z Vladom Voduškom so tri odmeve napisali 
tudi naši lučkarji. Prilagam nekaj misli iz njihovih prispevkov.

Zdenka Korat:  Gospod pater je v pravem pomenu duhovnik, saj 
nam zna približati Jezusa, Božjo mater in vse v nebesih, tako da 
znamo hoditi po pravi poti. Našim lučkam je predan,  jim vedno 
pokaže, kaj mu pomenijo in
 jih ima resnično rad.  

Družina Mlinarič: Njegova neizmerna ljubezen in sočutje do naših 
lučk v gibanju Vera in luč ter njihovih staršev je vzor vsakemu 
izmed nas. Pristen odnos, topel nasmeh in brezpogojna pripadnost 
so lastnosti, zaradi katerih ga lučke obožujejo. Ima izjemen dar 
poslušanja, zaradi česar je krasen sogovornik. Nalezljiva je tudi 
njegova brezmejna energija, s katero nas vedno znova opominja, 
kakšno moč ima vera in kako nam v življenju pomaga, ko se 
znajdemo v preizkušnjah. Tudi pater France jih je imel in jih ima, pa 
ostaja trden in neomajen.  

Natalija Polajžer: Pater France Zupančič je duhovni vodja naših 
srečanj Vera in luč pri sv. Magdaleni. Pri vsakem srečanju je zraven 
in nam lepo razlaga Božjo besedo. Ima zelo lepe in poučne pridige. 
Rada poslušam njegove pridige. Je pomemben član naše skupine. 
Lučkarji ga imamo zelo radi, ker nam na preprost način razlaga 
Božjo besedo.  



Magdalenski lučkarji smo zelo veseli, da 
imamo p. Franceta za duhovnega 
asistenta. Hvaležni smo mu za njegovo 
neizmerno ljubezen do nas vseh, posebej 
še do naših lučk. Predvsem pa smo 
hvaležni za vse njegove molitve, ki nas 
opogumljajo in nam dajejo moč za hojo po 
poti našega učenika Jezusa. 

                   
 Jože Čonč, Magdalenska skupina

Gospod naj ga ohranja zdravega in ga 
blagoslavlja še na mnoga leta.



Naša lučka

je imel v mesecu juniju god skupaj 
s svojo mamo , za katero 
smo ravno na god sv. Petra in 
Pavla praznovali 1. obletnico 
njenega odhoda v nebesa.  
Kresničke smo običajno na 
predvečer godu Janeza Krstnika 
23.6.  odnesli  na nj ive,  j ih 
blagoslovili z blagoslovljeno vodo 
in so bile znamenje Božjega 
blagoslova. 

 

IVAN ILNIKAR 

IVANKO

Letos so malo zamujale, zato zamujamo tudi s šopkom.  

Mojca Kastelic, Stiška skupina

ČASTNA OBČANKA OBČINE VIPAVA

DANICA REHAR23. junija 2021 je naša  prejela priznanje častne 
občanke občine Vipava. 
Danica je bila pred 35 leti soustanoviteljica Vipavske skupine Vil in 
je od takrat njena zvesta članica ter srce naše skupine.
V vseh teh letih ni manjkala skoraj na nobenem srečanju ali 
animacijski skupini, vedno pomaga pri organizaciji srečanj, 
poskrbi za pogostitev in finance, Miklavževanje. Obenem že vrsto 
let pomaga tudi na letovanjih (Portorož, Soča) kot kuharica.  Danica 
nas s svojo srčnostjo povezuje in nam s svojo skromnostjo daje 
svetal zgled dela v Božjo čast. Tako lučke, starši, prijatelji in 
dosedanji duhovni asistenti smo ji iskreno hvaležni za njeno delo 
ter zvesto predanost naši skupini ter slovenski Vil. 



Poleg pomoči v naši skupini je Danica veliko let pomagala tudi na 
planinskih taborih PD Vipava kot kuharica in pri nudenju nujne 
zdravstvene pomoči. Lokalna skupnost je tako Danico prepoznala 
v njeni dobrodelnosti in ji podelila častni naziv. Na podelitvi je 
dejala, da so jo starši vedno učili delati dobro in z veseljem komu 
polepša dan.
Danica Rehar bo letos dopolnila 80 let življenja, za kar ji iskreno 
čestitamo ter želimo obilo zdravja in Božjega blagoslova pri 
nadaljnjem delu.

Vipavski lučkarji



Z žalostjo v srcih sporočamo, 

da nas je za vedno zapustila 
naša zlata lučka

 JOŽICA. 
Molimo za njo in za vse njene, 
Gospod pa naj ji podari večno 
življenje.
Bog,  da j  nam moč i ,  da  
sprejmemo, česar ne moremo 
spremeniti. Jožica... Brez nje 
naša srečanja nikoli več ne bodo 
to, kar so bila. Praznina je že in 
bo vedno večja.

Žalostni pozdrav iz skupine 
Vil Nova Cerkev.

Katarina Kotnik z vsemi 
lučkarji



V novo življenje odhaja Božji ljubljenec,  lučka 

JOŽE NOVLJAN iz Žalne.

Umrl je v četrtek, 24. 6. 2021, rojen je bil 29. 4. 1957 v Ljubljani.
V sklopu fatimske pobude Imena zapisana v nebesih, kjer nekateri 
kot fatimski pastirčki molijo za posamezne lučke, se je zanj posebej 
daroval bolniški duhovnik p. Marko Novak in ga kljub veliki 
razdalji med Novim mestom in Loškim potokom skupaj s. sestro 
Mirjam tudi obiskal.
Kdor ima še posebej rad lučke, naj se po svojih močeh pridruži.
Gospod, podari mu večno življenje!

Mojca Kastelic, Stiška skupina

ANDREJU V SLOVO

V torek, 6. julija 2021, je v Šempetrski bolnišnici v 58. letu starosti 
ugasnila lučka življenja našega dolgoletnega  zvestega prijatelja 
Andreja Kogoja.
Rodil se je v Dolenji Trebuši. Najprej je obiskoval šolo v Idriji, 
kasneje pa se je vključil v Varstveno delovni center Tolmin, kamor 
se je dolga leta dnevno vozil od doma. Doma sta živela skupaj z 
mamo. Bila sta nerazdružljiva.  Mama si je želela, da z Andrejem 
čim več časa preživita skupaj. Ko je zbolela in spoznala, da bo za 
Andreja tudi v Tolminu zelo lepo poskrbljeno, ga  je vključila v 
institucionalno varstvo VDC Tolmin. Mama je kmalu zatem umrla, 
Andrej pa je svoj drugi dom pred  5 leti dobil  v Tolminu. V vsem 
tem času so ga obiskovali njegovi sorodniki in ohranjali z njim 
sorodstvene vezi. Kmalu po nastanitvi v  Tolminu smo ga vključili 
v srečanja Vera in luč. Neizmerno je užival na teh srečanjih in se 
vsakič znova veselil, ko smo se začeli odpravljati, da gremo v 
župnišče. 



Andrej je bil vedre narave. Vedno je opazoval svet okrog sebe in ga 
dojemal na njemu poseben optimističen način. Zelo rad je imel 
muziko. Takoj ko je zaslišal glasbo, je tudi sam zaigral,  kot da bi 
imel kitaro v roki. Največkrat pa je vstal in zaplesal in bil v tem 
neutrudljiv. Rad je imel vse okrog sebe, tako  uporabnike kot tudi 
zaposlene pa tudi vse v skupini Vera in luč.  To svojo naklonjenost 
je izkazoval  s toplim nasmehom, kakšnim komentarjem in pa tudi 
s kakšno fizično gesto. Seveda pa se je znal tudi razjeziti in to tudi 
pokazati.  
Redna  mesečna srečanja Vere in luči so bila tudi prav po njegovi 
zaslugi redno polna doživetij, optimizma, sproščena in  prisrčna. 
Tu je sodeloval po svojih močeh. Program smo prilagajali tako, da je 
v tem užival, rad delal in se radostil svojih uspehov. Bil je zmeraj 
vesel, nasmejan fant. Pogrešali ga bomo. Radi smo ga imeli prav 
takšnega kot je bil. Hvaležni smo mu za čas, ki smo ga skupaj 
preživeli, predvsem pa zato, da smo se med seboj radi imeli. V 
molitvi se bomo povezali in ohranjali spomin nanj in naše skupne 
lepe trenutke.
In sedaj počiva v zavetju svoje  mame, 
ki ga je imela zelo rada in zanj skrbela  
skoraj do konca svojega življenja. 
Bog mu nakloni večni mir in pokoj v 
Njegovem objemu.

Darinka, Vera in luč Tolmin



OHRANIMO PLAMEN!

Vseslovensko romanje ob 50-letnici mednarodne Vere in luči
11. 9. 2021, bazilika Lurške Marije v Brestanici

Z velikim navdušenjem sporočamo, da že nestrpno pričakujemo in 
se veselimo našega vseslovenskega romanja Vere in Luči v 
Brestanico k Lurški Mariji.

Naslov letošnjega romanja bo Ohranimo plamen!, ki se lepo 
povezuje s temo programa, ki ga je letos pripravila mednarodna 
Vera in Luč ob praznovanju 50-letnice. 
Prav vsi smo poklicani, da ohranjamo plamen živosti, plamen 
veselja, plamen sočutja, plamen Vere in Luči. Praznik Binkošti, ki 
smo ga praznovali v teh dneh, nam govori, da je Sveti Duh prišel 
med nas, zato se ga ne bojmo sprejeti in prisluhniti njegovemu 
šepetu, kot večkrat pravi naš lučkarski škof Anton Jamnik.

Sveti Duh naj nas vodi tudi v pripravah na naše romanje, še posebej 
pa na samem romanju, ko resnično upamo in se veselimo, da se 
bomo videli v velikem številu.




