




DRAGI LUČKARJI,

začeli smo z novim lučkarskim letom, srčno upajmo in molimo, da 
bi bilo drugačno kot leto, ki je za nami. Prineslo je veliko 
preizkušenj in stisk. Še posebej so to občutile lučke v bivalnih 
skupnostih in njihovi starši, ko so se lahko slišali in videli le na 
daljavo ali pa še to ne. Korona  je zelo spremenila naše navade 
preteklih let, dopovedati lučkam, da se ne smemo objemati in ne 
imeti srečanj, je bilo srce parajoče. 
Kako bi bil ta čas težek, če nas na vseh poteh ne bi spremljal naš 
prijatelj Jezus. Njemu smo lahko potožili in zaupali vse svoje težave 
in skrbi in potem nam je bilo lažje. Res ni vedno naša volja tudi 
Božja volja, niso bile naše želje in prošnje vedno uslišane, ampak 
On že ve, kaj je za nas najboljše.

Letošnje leto bo naše vodilo programski zvezek z naslovom Pridite 
in poglejte. Pripravile so ga mlade skupine lučkarskih prijateljev po 
vsem svetu, ki z veseljem hodijo za Jezusom v gibanju Vera in luč. 
Spoznavali bomo osebe, ki so živele v Jezusovem času in so na 
njegovo vabilo šle za njim. Tudi tem ljudem ni bilo vedno lahko, 
vendar so vztrajali.
Prav tako vztrajajmo tudi mi v ljubezni do Jezusa in pojdimo za 
njim, ko nas kliče. On nas bo tolažil in pomagal nositi težko breme, 
ko se moramo poslavljati od dragih, ki so v boju z nevarnim 
virusom ali kako drugače izgubili boj za življenje. Molimo za vse 
naše preizkušane lučkarje, da bodo lažje prenašali težko breme 
osamljenosti in izgube. Po celi Sloveniji se bomo združili v molitvi 
26. oktobra, podrobneje vas bodo o tem seznanili koordinatorji 
skupin.
Skupinam želim blagoslova in čim lepša srečanja, vsem pa veliko 
užitka ob prebiranju Lučke.

Danica



NEKAJ IZ ZAKLADA FRANČIŠKOVE LJUBEZNI

izpred 800 let z dodatkom 2021

Sončna pesem
Svetega Frančiška Asiškega

 

Tukaj se dvigajo hvalnice stvarstva, 
ki jih je v božjo čast spisal sv. Frančišek, 
ko je bolan ležal v san Damjanu.
Cod. 338 ass.

Naj hvali, moj Gospod, zato te stvarstvo tvoje: najprej Gospod, 
preljubi brat naš sonce, ki dan prinaša in z njim nam luč daješ, in 
lepo je in se blešči na moč žareče in tebe je Najvišji prispodoba.

Naj hvalijo, Gospod te sestra luna, zvezde, na nebu si jih ustvaril 
svetle, mične, lepe.

Naj hvalijo Gospod moj, te brat veter, dan jasni, dan oblačni, vsako 
vreme, ki tvojemu z njim stvarstvu daješ reje.

Naj hvali, Gospod moj te sestra voda, ki v velik prid nam je, vsa 
lepa, čista, skromna.

Naj hvali te Gospod moj, tudi ogenj, ki z njim nam razsvetljuješ noč, 
in lep je, ljubek, čvrst in močen.

Naj hvali te, Gospod moj, naša sestra mati zemlja, ki hrani nas in 
vzreja, premnog rodi nam sadež, travo in pisanega cvetja.

Naj hvalijo te, moj Gospod, vsi, ki odpuščajo, ker tebi je ljubo, 
prenašajo bolezen in bridkost: njim blagor, ki vse to prenašajo 
spokojno, zakaj ti sam, Najvišji, jih boš ovenčal s krono. 



Naj hvalijo Gospod moj te vse lučke, starši, in prijatelji, ki v srcu 
hranijo zaklad Tvoje ljubezni. Zahvaljen Gospod moj, da so sprejeli 
tvoj dar življenja in jih radosti tvoja previdnost ovenčana s 
trpljenjem, ki mu ti sam daješ smisel.

In pred smrtjo je še dodal:
Naj hvali te, Gospod moj, naša smrt telesna, ki ji nihče ne pobegne: 
gorje njim, ki bodo umrli polni grehov, a blagor njim, ki jih bo v tvoji 
milosti zatekla, da druga smrt ne bo jih prizadela.

Hvalite mojega Gospoda in slavite in se mu zahvalite in na vso moč 
ponižno mu služite.

Amen

Lepo vstopimo v nov čas, ki nam ga prinašata jesen in zima. Z 
zaupanjem v Boga in medsebojno ljubeznijo pojdimo v prihodnost. 
Blagoslova voščim!

br. Jurij Štravs, narodni duhovni asistent Vere in luči

te vrstice se rojevajo pod vtisi čudovitih, enkratnih spominov na 
vse dogodke, ki so se dogajali v poletnih mesecih. Najprej so tukaj 
letovanja, ki smo jih po Božji milosti in s pomočjo prijateljev v celoti 
uspešno izpeljali. Za vsemi doživetimi trenutki letovanj stoji 
neumorna ekipa zvestih lučkarskih prijateljev, ki že leta skrbno 
pripravljajo vse potrebno, da se naše lučke in starši na letovanjih 
čim boljše počutijo. Bog jim povrni. Hvala tudi vsem duhovnikom, 
še posebej patru Marku Novaku, ki okreva po srčnem infarktu in ga 
priporočamo v molitev. Želimo mu vse dobro in naj ga spremlja 
milost našega največjega prijatelja, Jezusa.

DRAGE LUČKE, STARŠI, DUHOVNIKI IN PRIJATELJI,



Bog povrni provincialnemu svetu za vso vnemo, služenje in 
koordinacijo pri čudovitem romanju v Brestanico in pripravi na 
formacijo. Volitev za severno Primorsko in vzhodno Štajersko na 
formaciji žal nismo mogli izpeljati. 

V času, ko nas obkrožajo slabe novice, nasilje in splošno 
nezadovoljstvo zaradi Covida, ne smemo nikoli pozabiti, koliko 
Božje milosti smo prejeli ob vseh izpeljanih dogodkih. Koliko sreče, 
veselja, nasmehov, molitve in petja smo lahko doživeli SKUPAJ. 
Veste kakšna milost in privilegij sta to? Se tega dovolj zavedamo? 
Smo dovolj hvaležni?  Neskončna ti hvala, dragi Jezus! Zato se, 
dragi  prijatelji, v težkih in žalostnih trenutkih spomnimo na vse, 
kar smo doživeli pri našem gibanju. Naj nas te misli opogumljajo še 
naprej. Ne bojmo se in se ob upoštevanju PCT pogoja srečujmo na
mesečnih srečanjih ter z molitvijo podpirajmo tiste, ki se srečanj ne 
bodo mogli udeležiti. Naučili smo se živeti s Covidom, upamo si v 
trgovino, v službo, na kavo s prijatelji, na praznovanja v ožjem 
krogu … zakaj si ne bi upali na srečanje Vere in luči? Tam smo 
najbolj varni, saj smo zbrani v Njegovem imenu. Še veliko lepega 
bomo skupaj doživeli, ker bo za to poskrbel Jezus. Nihče ne bo 
pozabljen in skupaj zmoremo prav vse, kajne?
Prisrčen rožnovenski pozdrav.

Damijan in Kristina

V ta namen bomo 26. 10. 2021, ob 20. uri 
organizirali vseslovensko molitveno 
srečanje. 
Vabljeni, da se nam pridružite, povezavo 
bomo poslali koordinatorjem skupin, 
objavljena bo tudi na naši spletni in 
Facebook strani.



GIBANJE VERA IN LUČ PRI PAPEŽU:

Bodite znamenje upanja, naj se nihče ne zapira v žalost

Andreja Červek – Vatikan

“Za družine, ki so doživele rojstvo otroka s posebnimi potrebami, 
bodite znamenja upanja, da se nihče ne bo zaprl vase, v žalost in 
obup,” je papež spodbudil člane gibanja Vera in luč. Posebna 
delegacija se je ob 50-letnici nastanka gibanja danes srečala s svetim 
očetom.
S papežem Frančiškom se je srečala delegacija gibanja Vera in luč, ki 
letos praznuje 50. obletnico nastanka. Na njihove začetke je spomnil 
tudi sveti oče v svojem govoru ter med drugim izpostavil, da ravno 
najslabotnejše osebe lahko postanejo vir sprave, saj nas vse pozivajo 
na pot spreobrnjenja. 
“Petdeset let je minilo od romanja v Lurd za veliko noč leta 1971, na 
katerega so bili povabljeni duševno prizadete osebe, njihove 
družine in številni prijatelji. Od tistega trenutka se je pod ljubečim 
Marijinim pogledom začela izkušnja Vera in luč: Sveti Duh je 
spodbudil rojstvo nečesa, česar nihče ni predvidel, namreč vaših 
skupnosti, v katerih praznujete veselje, spravo in medsebojno 
občestvo. Tako sta luč in moč vstalega Gospoda dali upanje 
številnim osebam, ki so se počutile izključene in zavrnjene, včasih 
celo v Cerkvi.”
Od tistega trenutka dalje je Sveti Duh spremljal pot gibanja in v 
številnih državah na vseh celinah so nastale številne skupnosti Vera 
in luč, ki so prinašale sporočilo ljubezni in sprejemanja. “To 
sporočilo je srce evangelija! Spominja nas, da Bog ljubi vsako osebo, 
tudi in zlasti najmanjšo in najbolj krhko, ter da ima svoje mesto v 
Cerkvi in svetu.” To je "evangelij majhnosti",« pri čemer se je papež 
skliceval na svetega Pavla, ki je pisal Korinčanom: "Glejte, bratje, 
svojo poklicanost! Ni vas veliko modrih po mesu, ni vas veliko 
mogočnih, ni vas veliko plemenitih po rodu. Nasprotno, Bog si je 
izbral tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi osramotil modre. 



Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil 
tisto, kar je močno. Bog si je izbral tisto, kar je na svetu neplemenito 
po rodu in zaničevano, tisto, kar ni bivajoče, da bi onesposobil 
bivajoče, da se pred Bogom ne bi ponašalo nobeno meso" (1 Kor 
1,26-29).

Skupnost Vera in luč je po papeževih besedah “bila in je preroštvo, 
saj so najslabotnejše osebe pogosto zavržene in veljajo za 
neuporabne v tej kulturi odmetavanja”. “Vaša preroštvo je danes še 
pomembnejše, ko se je treba boriti proti kulturi odmetavanja in vse 
opomniti, da je raznolikost bogastvo in da nikoli ne sme postati 
razlog za izključevanje in diskriminacijo.”
Teh petdeset let življenja Vere in luči lahko razumemo kot veliko 
romanje, kot idealno nadaljevanje prvega romanja. “To je tudi 
ekumenska pot, saj se v vaših skupnostih srečujejo osebe iz različnih 
krščanskih veroizpovedi: katoličani, protestanti, anglikanci, 
pravoslavni ... Gre za znamenje občestva, konkretno seme enosti. 
Ravno najslabotnejše osebe postanejo vir sprave, saj nas vse 
pozivajo na pot spreobrnjenja,” je poudaril.
Izpostavil je, da je danes tako v Cerkvi kot v svetu še vedno veliko 
ljudi, ki so zaradi svoje majhnosti in krhkosti pozabljeni in 
izključeni. “Zato vas spodbujam, da z močjo Svetega Duha 
nadaljujete svojo gostoljubno navzočnost; naj bodo vaše skupnosti 
vedno kraji srečanja, človeškega pospeševanja in praznovanja za 
vse, ki se še vedno čutijo odrinjene in zapuščene. Za družine, ki so 
doživele rojstvo otroka s posebnimi potrebami, bodite znamenja 
upanja, da se nihče ne bo zaprl vase, v žalost in obup.”

Papež je povabil, naj znotraj krščanskih skupnosti imajo evangeljski 
stil kvasa: “Ne se izolirati in zapirati vase, ampak sodelovati v 
življenju Cerkve v župniji in soseskah, prinašati svojo izkušnjo in 
pričevati o Božji izbiri najbolj zadnjih, malih in izključenih. Naj vas 
duh občestva in prijateljstva, ki je del vaše karizme, vedno naredi za 
orodja sprave in miru, zlasti tam, kjer so konflikti in razhajanja.”



Ob koncu govora je sveti oče spomnil na simbol
gibanja Vera in luč, kar je čoln na razburkanem
morju, medtem ko se sonce po nevihti kaže izza 
oblakov. 
Med pandemijo je namreč ob misli na evangeljski prizor o učencih v 
nevihti pogosto rekel, da smo vsi v istem čolnu. Zbrane je zato 
potrdil v njihovem prizadevanju: “V nevihtah, ki jih doživljajo 
osebe in družine, bodite majhen čoln, na katerem lahko vsakdo 
najde svoj prostor, v gotovosti, da je na tem istem čolnu Gospod 
Jezus. Naj vas sonce vere in upanja, ki kuka izza oblakov naših 
strahov in negotovosti, vedno spremlja na poti, ki vas še čaka,” je 
sklenil papež Frančišek.

Soustanoviteljica Vere in luči 
Marie-Hélène Mathieu (desno) in 
Angela Grassi (levo), vice-provincialna 
koordinatorica za našo provinco



Na mednarodno Vero in luč

Bernarda Hriberšek

 je poromala tale risba. 

Namenjena je papežu Frančišku, ki je 2. oktobra letos predstavnike 
mednarodneVil sprejel na enourno zasebno avdienco. Narisala jo je 
lučka   iz Vil Laško. 
Za tiste, ki Bernarde ne poznate, naj povem, 
da ima izredno rada dojenčke in tudi sama 
skrbno pestuje svojega dojenčka, ki je vedno
lepo oblečen in negovan.
Vprašanje, ki smo ga zastavili Bernardi, 
predno je začela z risanjem, je bilo: 
“Kaj je zate Vil in kaj imaš rada v Vil?" 
Uživajte ob njenem izdelku.
Kristina



 

FORMACIJA 2021: PRIDITE IN POGLEJTE!

Med 24. in 26. 9. 2021 je v opatiji Stična potekala formacija 2021, 
vsakoletno srečanje koordinatorjev slovenskih skupin Vere in luči. 
Posebnost letošnje formacije je bila, da smo večino programa preko 
Zooma prenašali koordinatorjem, ki se zaradi epidemioloških 
razlogov srečanja v živo niso mogli udeležiti. Vsakodnevne svete 
maše je bilo prav tako moč spremljati v živo preko Zooma, povezavo 
smo objavili na naši spletni in Facebook strani, zato se je lahko 
pridružil kdorkoli, tudi lučke, starši in prijatelji.
V petek smo se zbrali, imeli sv. mašo, večerjo ter po njej klepet ob kavi 
in čaju. Dan smo zaključili z adoracijo. Sobotni program smo pričeli 
ob 9. uri, ko se nam je preko Zooma pridružila Angela Grassi. Srčno 
smo upali, da bomo lahko izvedli volitve za severno Primorsko in 
vzhodno Štajersko, a ker ni bilo kandidatov, ki bi začutili klic Sv. 
Duha, je Angela spregovorila o odgovornosti v Veri in luči. Sledile so 
tri debatne kavarne, ki so tekle v živo in preko Zooma: izmenjava 
dobrih praks delovanja skupin v času korone; listina in konstitucije 
Vil; pomen četrtega časa in kako ga živimo. V času debatnih kavarn je 
preko Zooma tekel pogovor med lučkarskimi duhovniki. Sobotni 
popoldan je postregel s predstavitvijo programskega zvezka, 
poročilom o delovanju društva v 2020/21, poročili o delovanju regij, 
ostalo pa je tudi nekaj časa za vprašanja, pobude in mnenja. Večer 
smo sklenili s krasnim družabnim programom. V nedeljo smo v 
malih skupinah strnili svoje vtise ter se po sv. maši in kosilu razšli. 
Čeprav nas je bilo na formaciji rekordno malo pa smo toliko močneje 
začutili, kako velika je razlika med udeležbo v živo in udeležbo preko 
Zooma. Lepo je bilo videti koordinatorje in lučkarje na ekranu in jim 
pomahati ter poklepetati, hvaležni smo za to. A tega, kar doživiš v 
živo, ni moč prenesti preko nobenega medija. Graditi skupnost je 
mogoče le z osebnim stikom zato molimo, da bo v letu 2022 formacija 
znova tekla po starih dobrih predkoronskih tirih: v živo, s stiskom 
rok, objemom, nasmehom in osebno bližino.

Kristina Mlinarič







VOLITVE VICEKOORDINATORJEV 

za skupine severne Primorske in vzhodne Štajerske

Na formaciji v Stični konec septembra so bile predvidene volitve 
dveh novih vicekoordinatorjev, saj je Petri Lapanje s severne 
Primorske in Bojani Ljubec z vzhodne Štajerske letos potekel 
mandat. 
Konec poletja in v septembru smo člani ekipe za imenovanja zbirali 
predloge iz skupin in nato stopili v stik z vsemi predlaganimi 
kandidati. Vse smo prosili, naj si vzamejo čas za premislek in svojo 
pripravljenost in zadržke postavijo pred Gospoda za pravo 
odločitev. S primorske smo iz 3 skupin, ki so se odzvale, prejeli 7 
različnih predlogov, s Štajerske pa po dodatni spodbudi iz 4 skupin 
3 predloge. Dve skupini svojih predlogov nista poslali. V odkritem 
pogovoru smo poslušali in preverjali razloge za razpoložljivost in 
ovire za sprejem vloge, ki prinaša odgovornost in služenje, hkrati 
pa milosti in veselje. Žal  nihče od kandidatov ni mogel izraziti 
svoje pripravljenosti, da bi sedaj vstopil v proces volitev kot 
kandidat. Vse to smo na Zoom srečanju v Stični predstavili tudi 
Angeli, naši zastopnici pri mednarodni Veri in luči, ki skrbi za 
slovensko provinco Vere in Luči. Predlagala je, da volitve odložimo 
za nekaj časa, hkrati pa nam je govorila o tem, kako različni ljudje v 
Veri in luči doživljajo blagoslove in težave nošenja odgovornosti za 
prijatelje in skupnost. Povabila nas je k molitvi, da bomo razumeli 
kam nas Sveti Duh kliče in kakšni naj bodo naši naslednji koraki v 
Veri in Luči. 
Volitve bomo ponovno skušali izpeljati po novem letu. Do takrat pa 
bodimo pozorni na darove članov naših skupin, da bomo lahko 
prosili za sprejem odgovornosti nove ljudi in se hkrati v molitvi 
zaupajmo Gospodu, ki nas varuje in skrbi za nas.

Ekipa za imenovanja, David in Irena



NAŠE SREČANJE 

Z LUČKAMI NA POHORJU

Bil je lep sončen dan in Matej 
nas je povabil, da obiščemo 
lučke in prijatelje na Pohorju za 
en dan.
Preživeli smo en lep dan z 
vsemi,  veseli smo bili tistih 
prijateljev in lučk, ki se že dalj 
časa srečujemo in duhovnega 
vodje patra Marka.
Na Pohorju smo se srečali z 
družino Mlinarič. Skupaj z 
njimi smo poromali k sveti maši 
na  Areh.
Tam smo imeli čas za naše 
pogovore, pripravili so dobro 
kosilo, ki so ga prinesli zraven, 
vsi smo bili hvaležni za tako lep 
dan. 
Hvala vam vsem, ki ste bili na 
Pohorju, da ste nas lepo sprejeli 
in  poskrbeli  za dobro hrano. 
Tako smo se po večerji vračali 
domov z veliko hvaležnostjo v 
srcu.

Lep pozdrav vsem, 
Štefka, Lojzka, Lizika in Matej, 
Vil Radlje ob Dravi



DUHOVNO POČITNIŠKI TEDEN  na Pohorju

Za razliko se je letos začel že dopoldne, 
saj smo morali biti tam do 10. ure dopoldan, ker smo imeli sv. mašo 
že opoldan, potem je sledilo kosilo in počitek. Zvečer pa še 
spoznavanje od kod prihajamo. Ob šopkih, ki nam jih je podarila 
voditeljica Tea smo tako spoznali vse udeležence letošnjega 
duhovno počitniškega tedna v Dominikovem domu.
Ne bom opisovala vse, ker bi bilo preveč, v glavnem vse je potekalo 
že po ustaljenem urniku. Lučke so imele tako kot vsa prejšnja leta 
delavnice, starši pa v krogu s patrom Marko pogovor in pričevanje 
vsak s svojo življenjsko zgodbo.
V torek smo iskali skriti zaklad, najbolj prisrčno pri tem pa je bilo, 
ko so bili Katarina, Aleš, Uroš, Ožbej in Monika v vlogi Kekca, 
Bedanca, Mojce, Pehte in Brinclja. Zvečer pa smo imeli tombolo.
V sredo je bil dan za spravo, ob tem pa moram poudariti, da tako 
čustvene spovedi še nisem doživela, s polaganjem rok na glavo je 
spovednik molil k Bogu zame. Tako sem bila ganjena, da sem s 
solznimi očmi odšla v kapelico, kjer sem molila.
Ta dan je bila maša zvečer, nato večerja in  veselo druženje, saj smo 
imeli kar dva, ki sta znala dobro vleči meh, Aleš in pa Uroš.
V četrtek  po zajtrku in blagoslovu smo odšli na romanje na Areh. 
Tam so se nam pridružile še bivše kuharice Štefka, Lojzka in Lizika. 
Sledila je sv. maša, nato kosilo v naravi, malo druženja in zopet pot 
pod noge nazaj v Dominikov dom. Nekdanje kuharice so ostale z 
nami tudi pri večerji. Po večerji pa je potekalo Pohorje ima talent, 
kjer je moj sin odplesal novo plesno točko Jerusaleme, moram pa 
poudariti, da je vsaka lučka imela zelo lep nastop.
V petek po zajtrku smo okrasili prostore, saj smo pričakovali 
našega lučkarskega brata Jurija, ker je bil škof odstoten v tujini. 
Obiskala nas je tudi družina Mlinarič. Damijan je zaradi  službene 
dolžnosti moral oditi, ostala pa je mamica Kristina z dvema 
ljubkima hčerkama Klaro in Ano in nas je naučila novo himno ob 50 
letnici Vil. Po sv. maši  smo odkrivali  skrite prijatelje in to s plesom.



Še danes mi pride solza v oko, ko je Sebastjan izbral ravno mene za 
skritega prijatelja in ko sva zaplesala ob pesmi Mamica je kakor 
zarja, zjutraj me zbudi...,ki nam je jo zaigral cenjeni prijatelj Aleš, 
hvala Aleš! Seveda je do pozne teme ostal tudi naš brat Jurij in malo 
se pa moram nasmejati, ko je Sebastjan z bratom Jurijem zaplesal 
plesno točko Jerusaleme. Pokazal mu je korake, nato pa sta ob glasbi 
zaplesala.
Ker sem bila s sinom že pred našim letovanjem na romanju v Mariji 
Bistrici, sem tam kupila blagoslovljena darila, ki sem jih z veseljem 
podarila našim lučkam, kakor tudi patru Marka in drugim. 
V soboto pa smo že po zajtrku morali zapustiti naše letovanje, saj sta 
sin in pa vnuk, ki sem ga imela zraven na našem letovanju, odšla še 
isti dan na dolgo pot v Dalmacijo na dopust.
Vsem bi se rada še enkrat zahvalila za čudovito doživet teden na 
Pohorju, hvala Tei, hvala patru Marku za duhovno vodenje, hvala 
Urošu in Alešu za vse zabavne točke z glasbo in pa nenazadnje tudi 
kuharju Janezu, ki nas je razvajal z dobrotami iz kuhinje in s kavico.
Dobri Bog vam naj vse povrne.

Hvaležna družina Ratej, Vil Sv. Duh Celje









DUHOVNO POČITNIŠKI TEDEN V KANČEVCIH

 jaz, Drago  Klavžar. 

Letovanje gibanja Vera in luč je potekalo od 17. do 23. julija. Z mamo 
sva bila prvič v Kančevcih. Začeli smo z mašo, ki jo je vodil naš 
duhovni vodja Stane Bešter. Anica Sečnik pa je bila vodja 
pedagoškega dela z naslovom delimo zaklad. Imeli smo spoznavni 
večer, dan pa smo začeli z budnico, nato telovadba in zajtrk, nato pa 
zelo zanimive delavnice, starši so šli posebej.  Ob 12. uri smo imeli 
sveto mašo, ki je bila vedno nekaj posebnega. Vsak dan nas je 
obiskala tudi Mati Terezija, ki je bila nekaj posebnega, kakor tudi 
muzikal, ki smo ga gledali. 
Imeli smo sveto spoved  in dobili smo bele majčke, bela oblačila. 
Bilo je mnogo zelo zanimivega, kakor sladoled in sprehod z 
lučkami, pa romanje, piknik in taborni ogenj. Praznovali smo 
rojstni dan Anice Sečnik s torto. Obiskal nas je škof Peter Štumpf. 
Zelo mi je bilo všeč oživljanje evangelija, zelo zanimiva je bila tudi 
rdeča preproga, ki sem jo
otvoril

Ne smem pozabiti, kako zanimivo je bilo igrati košarko. Rad bi se 
zahvalil Maruši, Tadeji, Urški in sestrama Meti In Majdi, prijateljem 
in vsem, ki so nam omogočili lepo bivanje v Domu v Kančevcih. 
Vesel sem, da sem spoznal nove prijatelje, lučke in njihove starše in 
vse ostale. 

S prijateljem Dominikom Golobom 
sva igrala skeč, ki mi je bil zelo všeč. 
Igral sem tudi na harmoniko, plesal 
sem pa s sestro Meto. Nastopali smo 
vsi in pokazali kaj znamo. Prijatelji 
so igrali na različne instrumente, bila 
jih je milina poslušati. 
astopali smo vsi in pokazali kaj 
znamo. Prijatelji so igrali na različne 
instrumente, bila jih je milina 
poslušati. 



Vsem še enkrat in vsakemu posebej en velik hvala, hvala tudi za 
obisk Kristine in Damijana Mlinarič s hčerkama, ki sta nam zaigrala 
slovensko himno Vere in luči, katere voditelja sta. Hvala vsem. 

Drago Klavžar

Saj veste, na kaj mislim, kajne? To je seveda slikica na mojem 
osebnem kartončku, ki sem ga letos dobila na začetku letovanja 
Vere in luči. Z njo mi je Bog podaril tudi skupino novih prijateljev, 
ki jo je odlično vodil Gregor (bil je prvič, a se je hitro znašel).

Torej, letos sem bila na letovanju tretjič in vsakič se počutim bolj 
doma – kot ribica v vodi. To mi veliko pomeni, saj se spočijem, 
sprostim in veliko smejim. Nikjer se človek tako prisrčno ne 
nasmeje kakor med lučkami! Če drži, da nam smeh podaljšuje 
življenje, smo si ga mi gotovo za nekaj mesecev :-)

Ko skušam ljudem pojasniti, kaj je tako čudovito lepega v 
Kančevcih, mi to nekako ne uspe. Kar ne morem dobro ubesediti, 
kaj pomeni preprosto biti skupaj, jesti, piti kavo, imeti dovolj časa, 
se pogovarjati, moliti skupaj. Globoko v srcu ostaja sredin večer z 
adoracijo in pričevanji, in seveda bolniško maziljenje, ki ga lahko 
prejme vsak, ki to želi. Tisti trenutki so prav “težki” od Božje 
ljubezni, ki nas zdravi in poljubi naše rane in bolezni. Kako je naš 
Gospod Jezus dober!

Bolj strokovno bi razložila, da nam srečo in veselje daje izkustvo, da 
v tem sobivanju ljudem z raznimi motnjami vračamo in 
priznavamo dostojanstvo in neuničljivo vrednost. Pri tem se samo 
po sebi zgodi, da si priznam tudi kakšno svojo skrito motnjo, težavo 
… in tako lahko skupaj praznujemo Življenje v vsej naši 
nepopolnosti.

LETOS SEM BILA V KANČEVCIH RIBICA



Hvala vsem, predvsem Anici, Tadeji, Maruši in Veroniki – da nam 
omogočate letovanje. Bog vam povrni. Na svidenje prihodnje leto, 
če Bog da.

s. Meta Potočnik



DUHOVNI TEDEN V KANČEVCIH

Letos sem bila v Kančevcih prvič. S seboj sta me  povabila moja 
mama Rafka in stric Luka, ki je na invalidskem vozičku. 
Hitro so mi našli naloge in sem kot mlada prijateljica animatorka 
bila v pomoč lučkam. Spoznavali smo Mater Terezijo, katere 
zgodbo so nam zaigrali prijatelji in animatorji. Vsak dan je bilo kaj 
posebnega. Imeli smo kres, romali smo, šli na sladoled, imeli lepe 
sv. maše, dobila sem tudi priložnost za branje berila.
V četrtek smo imeli večer talentov in jaz sem se predstavila z 
igranjem na klavir. Tudi mene so presenetili z darilom, ker sem 
imela naslednji dan rojstni dan. Lepo smo praznovali in se 
poveselili. Najbolj mi je bila všeč rdeča preproga, po kateri smo se 
vsi nasmejani sprehodili.
Vesela sem bila, da sem spoznala nove prijatelje in lučke, s katerimi 
smo preživeli lep teden.

Nika Sajevic, Vil Šenčur



V DOMU DUHOVNOSTI SV. BENEDIKTA V KANČEVCIH

V soboto, 17. julija, smo se lučkarji z velikim veseljem začeli zbirati 
za naše težko pričakovano letovanje. V Domu sv. Benedikta smo 
hitro našli naša stanovanja in se nato odpravili v cerkev k sv. maši, 
ki je bila lučkarsko slovesna.
Po večerji je bil spoznavni večer, kjer smo se predstavili lučke, starši 
in prijatelji ob kinder jajčkih. Zbralo se nas je veliko, okrog 70 nas je 
bilo. Med nami je bilo veliko mladih prijateljev, ki so ves teden med 
nas izžarevali svojo mladost, navdušenje, dobroto, veselje, tudi s 
pomočjo svojih glasbil. Občudovala sem te naše mlade, ki so 
dobesedno kar žareli od navdušenja, da smo skupaj.
Naslov naših srečanj je bil iz programskega zvezka ob 50 letnici 
svetovne Vere in luči Delimo naš zaklad. Našo kančevsko skupino 
je vodil in oživljal brat Stane Bešter, vsak dan smo imeli sv. mašo z 
lučkarsko razgibanostjo, petjem, uvodi, oživljanjem, tako je sv. 
maša trajala dobro uro. Med mašo je bil tudi nagovor o prebrani 
Božji besedi.
Takoj zjutraj pa smo se ustavili ob pomembnih dogodkih iz 
življenja Matere Terezije, nakar je imel nagovor še brat Stane. O 
Materi Tereziji smo mnogo slišali kar čez cel dan, pa tudi med 
pridigo.
V četrtek nas je razveselil z obiskom škof g. Peter Štumpf in za nas 
daroval sv. mašo, v sredo pa smo šli na romanje v Odrance.
Vsak dan smo premišljevali Božjo besedo s pogledom na naslov 
naših srečanj. Prvi dan smo se ustavili kar ob naslovu Delimo naš 
zaklad, drugi dan Delimo svoje radosti in upanja in to ob Božji besedi Iz 
35,1-10 ter Lk 24, 13-35, tretji dan Podelimo svoje imetje Apd 4, 32-37;  
Mt 14, 13-21. Ta dan smo imeli tudi pripravo na sv. spoved in prejeli 
smo ta zakrament. Zvečer smo imeli procesijo z lučkami, čaščenje 
Najsvetejšega in sv. maziljenje. Tako je prišel četrti dan Hočem ti reči 
da 1 Mz 12,1-4 in Mt 4, 18-22. Peti dan smo razmišljali o temi Učiti se 
ljubiti drug drugega. Ta dan smo pri sv. maši brali 1 Kor 13, 1-13 in Jn 
13, 1-10. 



Tema šestega dne pa je bila Učimo se, kako te najdemo v vseh bratih in 
sestrah in to ob Božji besedi Apd 18, 24-28; Mt 23, 1-12. Ob zaključku 
sedmi dan pa Jezus pridi in živi v nas Rim 8, 1-15; Mt 28, 16-20.

Vsi smo hvaležni bratu Stanetu, da nam je na tako topel način 
približal  naše poslanstvo Delimo naš zaklad in vsem, ki so pri tem 
pomagali. Prav posebej ge. Anici in njenim zvestim sodelavkam. 
Bog daj, da bi nas ti čudoviti dnevi še dolgo ogrevali in hvala 
mladim prijateljem za njihove žareče poglede.

S. Majda Habjan, Mengeška skupina





DELIMO NAŠ SOŠKI ZAKLAD!

Lučkarji iz vse Slovenije smo se v nedeljo, 
1. 8. 2021, zbrali v trentarski vasici Soča. 
Najprej smo se med seboj veselo pozdravili in predstavili, po 
večerji je sledila sveta maša, ki jo je daroval naš duhovni vodja g. 
Janez. Prvič smo se srečali z našo osrednjo gostjo, ki nas je skozi 
zgodbe, nauke in molitve spremljala ves teden: Mati Terezija. 
Duhovno-počitniški teden v Soči bomo še dolgo nosili v naših srcih. 
Spominjali se ga bomo po doživetem pripovedovanju zgodb iz 
življenja Matere Terezije, ki nam jih je vsako dopoldne 
pripovedoval g. Janez Kržišnik, občuteno zaigranih prizorih iz 
njenega življenja in Kaje v glavni vlogi; po živem lučkarskem petju 
ob spremljavi soškega orkestra: Vide, Patrika, Kaje, Eve, br. 
Gregorja, Žige, Marjetke in drugih; po večernem skupnem 
druženju, nepozabnem srčkovem plesu in zmagoslavnem paru 
mačke in mačka, Stanka in Kaja; po turnirju družabnih iger in 
smehu ter dobri volji; po sprehodu do Malih korit in obisku kmetije 
Jelinčič, degustaciji njihovih domačih dobrot in ogledu kmetijskega 
poslopja ter božanju prijaznih osličkov; po krstu lučkarjev, ki so bili 
prvič z nami v Soči in so si vsi uspešno priborili uradni naziv 'soški 
lučkar' - pozdravljeni med nami Sara, Lojzka, Brigita, Zala, Eva, 
Tamara, Izak, Jure, Sonja; po sveti spovedi in obisku g. Vilijema 
Čušina; po svetem umivanju nog; po sredini večerni procesiji z 
lučkami in adoracijo ob molitvah Matere Terezije, ki jo je pripravila 
Mojca in se je dotaknila vseh naših src; po četrtkovem romanju in 
pikniku v čudoviti Lepeni pri gospodu Avgustu Ipavcu, ki nam je 
na stežaj odprl vrata svoje domačije in nas navdušil s svojo 
srčnostjo in preprostostjo; po nepozabnih plesnih, pevskih in 
drugih točkah na večeru 'Soča ima talent'; po lovu na skriti zaklad 
in iskanju ter varovanju izgubljenih ovčic; po petkovem obisku 
brata Jurija Štravsa in Kristine Mlinarič s hčerkama Klaro in Ano, ki 
so bili naši gostje tudi na slavnostni večerji; po skrivnih pismih 
skritemu prijatelju in soški pošti, ko so imeli soški poštarji Žiga, 



Nace, Izak in Jure res veliko dela; po skrbnih, odgovornih in zvestih 
ministrantih; po ganljivih lučkarskih svetih mašah; po novih 
prijateljih, ki smo jih spoznali; po praznovanju rojstnih dni s 
sladkimi presenečenji; po duhovno bogatih večernih molitvah, ki 
jih je pripravila Mojca; po kulinaričnih presežkih naših zlatih 
kuharic Tamare in Danice.
Hvala še enkrat vsem lučkam, ki nam svetijo in vedno znova 
prižigajo pravo luč v naših srcih, staršem, ki so žive priče dejavne 
ljubezni, prijateljem in mlajšim prijateljem za pripravljenost, 
najboljšima kuharicama Danici in Tamari, ki sta nas razveseljevali s 
specialitetami, brat Gregorju za neverjetno energijo in vnemo, g. 
Janezu za vse misli in besede ter dobro voljo, Svetemu Duhu, ki je 
bdel nad nami, da je bil teden v Soči res izjemen!
Dolina smaragdne reke Soče s svojimi naravnimi lepotami očara 
vsakogar, mi smo našo soško skrinjo napolnili z dragocenimi 
zakladi, prevzeti od bogato doživetih dni, polnih nasmehov, 
objemov, odkritih pogovorov, novih prijateljstev, s toplino v srcih, 
ki nas bo grela in nam sijala skozi vse leto – do prihodnje Soče! 
Delimo te zaklade med naše domače, bližnje, znance – saj kaj nam 
bo zaklad, če ga skrivamo zase in ne podelimo z drugimi?

Polona, Vipavska skupina

Foto 
Vida Trošt Vidic









Jože Galič, Igor Režonja in Ivan 
Ilnikar, ministranti Vil Stična

Soča 2021
Sara na obisku kmetije

Dve članici naše skupine sta se udeležili DPT v Soči; tudi moja hči 
Sara, ki se je vrnila iz Soče zelo vesela in izredno zadovoljna. 
Prilagam nekaj slik, saj sem se tudi sama udeležila zaključne maše. 
Bila je čudovita in navdihujoča. 



Letošnje poletje smo stiški 
lučkarji med drugim molili 
tudi za okrevanje našega 

 po hudi poškodbi.

Hvala dobremu Bogu. 
Molitve so bile uslišane.

Marjeta

Janija

Soča 2021, ustvarjalni navdih

Sara in Lojzka in g. Križišnik



ROMANJE V BRESTANICO 

11.9. smo romali v Brestanico, slovenski Lurd, ob petdeseti 
obletnici svetovne Vere in luči na praznovanje tega pomembnega 
okroglega jubileja, ki združuje veliko množico družin po vsem 
svetu, kakor sta nam povedala oba voditelja iz Italije. To je res lepo 
in dobro gibanje v katoliški Cerkvi za otroke in družine z motnjo v 
duševnem razvoju, ki pa imajo veliko prijateljev in različnih 
zdravih sodelavcev, ki v tem gibanju sodelujejo in pomagajo 
takšnim družinam po vsem svetu.
V Brestanico smo prišli z vseh strani Slovenije od Primorske do 
Prekmurja, kar se je lepo videlo po udeležencih tega enkratnega 
praznovanja in globokega doživetja, ki nas je doletelo v Posavju. V 
tem okolju sem bil prvič, čeprav sem za to mesto poleg Lipice dobro 
vedel, da v njem obstaja cerkev, ki je posvečena lurškim dogodkom, 
kjer sem tudi bil s starši in sestro Marijo, kakor se še vedno 
spomnim. Vmes smo imeli tudi postanek med vožnjo, kajti to je bila 
kar zelo naporna vožnja do tega romarskega kraja, da smo vmes 
tudi kaj popili, da nas ne bi trpinčila žeja in druge nadloge med 
samo vožnjo.
To je čudovita bazilika, ki je oblikovana po lurškem modelu 
tamkajšnje bazilike. Likovni motivi, ki so vredni občudovanja, so 
mi padli takoj v oči, saj jih ne moreš nikoli spregledati. Občudoval 
sem celotno motiviko iz svetega pisma, a prav tako sem pozorno 
poslušal razlago tamkajšnjega župnika, kako je ta mogočna cerkev 
nastajala na nekdanji njivi, kjer je rasla pšenica, kot sem slišal v 
razlagi. Tudi kapelice so mi zelo všeč, pa tudi njihova oblika mi 
kaže, kako jih lahko opaziš in občuduješ njihovo vsebino.
V tem okolju vidiš tudi grad, ki mi pokaže nekdanjo fevdalno 
podobo nekdanje pokrajine, saj sem potoval po pokrajini, ki jo 
obvladuje reka Sava, a je dala ime tudi celotni pokrajini posavska 
pokrajina. Do cerkve pridemo po klancu, ki ima kar lep vzpon, da 
sem premišljeval o tem, kako je v tem okolju rasla pšenica, iz katere 
se dela kruh za prehrano. A včasih je bilo vse mogoče, kar danes ni 



več možno zaradi družbenih sprememb, ki so nastale po obeh 
svetovnih vojnah. Življenje pa teče naprej in se nikoli ne ustavi, saj 
gleda vedno naprej in ima svojo razvojno pot tudi na tem področju 
življenjskega utripa.
Po predstavitvi vsega, kar je bilo potrebno slišati, smo imeli malico, 
ki smo si jo prinesli od doma vsi udeleženci romanja. Meni je šel na 
roko Borut Zega, ki me vedno zvesto spremlja povsod, kamor grem 
z gibanjem Vera in luč. Moram pohvaliti tudi šoferja avtobusa in 
tudi mojega starega prijatelja Janeza Kržišnika, ki me je nekoč 
spremljal tudi v francoski Lurd 13. julija leta 1978, ko je bil še kaplan 
v Postojni.
Z vožnjo sem bil zelo zadovoljen tudi zato, ker je imel avtobus dva 
solidna ročaja, da sem lahko šel gor z oprijemom z obema rokama, 
tako za gor kot dol, kajti že dolgo se nisem vozil z avtobusom, pa mi 
je ta vožnja z njim dobro dela. V avtobusu smo bili udeleženci 
romanja iz Vipave, Ajdovščine, Tolmina, Krasa, Nove Gorice in 
Pivke, v katerem je bil tudi duhovnik Janez Kržišnik, duhovni 
asistent gibanja Vere in luči.
Lep romarski pozdrav vam vsem skupaj želim!

Branko Merše, Pivška skupina



BOGU IN MARIJI HVALA ZA 50 LET VERE IN LUČI

Čeprav ta velik jubilej nismo praznovali v Lurdu, kjer je bila 
ustanovljena Vil, smo se slovenski lučkarji zbrali v Brestanici.
Šenčurski lučkarji smo se tja odpeljali z avtobusom. Na poti se nam 
je pridružila tudi manjša skupina iz Dravelj in Ljubljane. Sem jim 
hvaležna, ker smo tako napolnili avtobus in poskrbeli za prijetno 
vzdušje na poti. Skupaj smo molili, prepevali, se pogovarjali in se 
sladkali.
Za mnoge je bil to prvi stik s tako mogočno Marijino cerkvijo, kraj 
kjer stoji imenujejo tudi slovenski Lurd. Gorenjsko regijo smo 
zastopali v zelenih majicah.
Pred samo sv. mašo smo se malo okrepčali in se skupaj z drugimi 
lučkarji učili nove himne, ki smo jo tudi kar dobro osvojili. Sveta 
maša je bila srčilo vse slovesnosti. Vodil jo je škof Anton Jamnik, s 
sodelovanjem mnogih duhovnih voditeljev in seveda br. Jurija 
Štravsa. Mašo smo popestrili tudi mi lučkarji z lepimi lučarskimi 
pesmimi.
En velik hvala in Bog povrni za 
vsa dela in skrbi Kristini in 
Damijanu Mlinarič, za vso 
organizacijo in potek srečanja.
Hvala tudi vsem, ki  so 
sodelovali in na kakršenkoli 
način pripomogli, da smo se 
imeli lepo.
Bili smo kot ena velika družina, 
ki je s pesmijo in molitvijo 
slavila Boga.
Lep pozdrav in pogumno v 
novo lučkarsko leto!

Vam kličem Rafka



VESELJE LUČK

V veselem pričakovanju lučk je prišel dan 11.9., da poromamo v 
baziliko Lurške Marije v Brestanici ob 50 letnici mednarodnega 
gibanja Vere in luči. V soboto zjutraj, 11.9., smo se zbrali pred 
draveljsko cerkvijo, kjer smo pričakali avtobus, da smo se pridružili 
šenčurski skupini in skupaj poromamo k naši Materi. Vsaka regija 
je imela majice svoje barve, naša gorenjska regija je imele zeleno 
barvo.  Ko smo bili skupaj, smo bili kot nebeška mavrica.
Med potjo smo zmolili rožni venec, peli in se pripravljali na sv. 
mašo. Bili smo veseli, da smo po dolgem času zopet povezani med 
seboj.
Program je bil zelo pester. Učili smo se himno mednarodne Vere in 
luči z gibi. Med programom so lučke imele možnost, da pokažejo 
svoje talente.
Vrhunec romanja je bila sv. maša, ki je bila zelo slovesna. Zelo se me 
je dotaknila škofova pridiga, da bodimo plamen.
Za spomin smo dobili blagoslovljeno svečko, ki nas bo spominjala, 
da smo prav mi ti mali plameni.Prosili smo Marijo za pomoč in 
zdravje. 

Lep pozdrav,                                        
Stanko Tonkovič, Draveljska skupina



MARIJA ROMARICA

V soboto, 11. septembra, smo se udeležili romanja v Brestanico. Bila 
je slovesnost ob 50 letnici svetovne Vere in luči. Maševal je naš 
referenčni škof Anton Jamnik, ki je v pridigi med drugim citiral 
besede sv. Katarine Sienske: »Bodi pristen in iskren, ostajaj to, kar 
Bog pričakuje od tebe in razsvetlil boš ves svet.« Naše poslanstvo je, 
da smo s svojo pristnostjo in iskrenostjo lučke, ki v ta svet 
prinašamo svetlobo ljubezni. Bila je čudovita maša, kjer smo čutili 
prisotnost Božjega Duha. Veseli smo bili tudi gostov, mednarodnih 
predstavnikov Vil Angele Grassi in don Marka Bove, ki sta nas 
nagovorila in opogumila.
Na koncu sv. maše sem iz rok predstavnice Ptujske skupine prejel 
Marijo romarico, ki že roma po naših družinah in nas blagoslavlja in 
spodbuja, da lažje prenašamo vsakodnevne napore. Ona je naša 
Mati, ki najbolje razume naše težave in naše dileme, ki se pojavljajo 
še posebej v teh težkih časih epidemije. Ona je vez med nami in nam 
pomaga na vseh naših poteh ter nas varno vodi v nebeško 
domovino. Radi se zatekajmo k njej, saj ona ima vedno rešitev za 
nas. Na novembrskem srečanju Stolne skupine bo Marija romala k 
njim, da jim prinese blagoslov in veselje.

Jože Čonč, Vil Magdalena Maribor





VSE NAJBOLJŠE, VIPAVSKA VIL!

Ko sem pripravljala še zadnji rekvizit - HIŠO za naše zaključno 
srečanje, sem ob pogledu na podstrešje doživela veliko občutij ob 
našem lepem jubileju. 35 let služenja, potrpežljivosti, vztrajnosti, 
veselja, zaupanja, ljubezni, dobrote… Koliko spominov pa tudi 
konkretnih predmetov je shranjenih tu zgoraj. Mreže, v katere se je 
ulovilo veliko rib, barka- naš simbol, vrata kot prehod, Mojzesova 
tabla zapovedi, ogenj, ki vse prečisti, taki in drugačni križi, rožni 
venec, vstali Jezus, prečudovite podobe Marije, stari albumi, 
različni drobni izdelki pridnih rok, tisoči sveč, pesmarice, plakati… 
Ja, že dolgo je naša družina povezana z Vil.
Danes pa se posebej veselimo naše Danice, ki je prava lučkarska 
mama oziroma že nona. Ona je “kriva”, da v naši dolini že 35 let 
vztrajamo v služenju družinam z otroki s posebnimi potrebami. 
Zato je za vse zasluge pri tem v letošnjem juniju postala častna 
občanka občine Vipave. Iskrene čestitke, draga Danica! 
Veselimo se z njo in ji želimo, da bi s svojo dobro voljo, veseljem, 
zaupanjem, vero in potrpežljivostjo bila še dolgo z nami.

Junijsko srečanje v Vrhpolju je bilo povabilo k zahvali in 
praznovanju, da se spet srečamo v tem korona času. Poudarili smo, 
da naša skupnost - HIŠA mora stati na trdni skali, ki jo predstavljajo



temelji (kamni) kot so: molitev, zaupanje, evharistija, spoštovanje, 
ljubezen,… V tem letu smo doživeli tudi nekaj žalostnih izgub 
naših lučkarjev in staršev. Z molitvijo smo jih položili na oltar pri 
sveti maši. Z iskrenim sodelovanjem vseh smo se  v prošnjah in 
zahvalah priporočili Marijinemu in Božjemu varstvu še naprej. V 
naših srcih smo se spomnili tudi prijateljev iz Mengša in prosili, da 
se kmalu vidimo.Praznovanje se je nadaljevalo po maši na 
župnijskem vrtu, kjer je že dišalo po cvrtju izpod Darkotovih rok. 
Vsem se nam je smejalo ob toliko dobrotah. In seveda, še 
rojstnodnevna torta, ki je šla še posebej v slast. Hvala Sonja! Smeh, 
klepet, petje, prijaznost, postrežba- vsega je bilo polno.
Z obljubo, da se v jeseni spet srečamo v polnem številu, smo se kar 
težko poslovili. Čakajo nas zaslužene počitnice, letovanja, obiski, 
pogovori, dooolge kavice, sladoledi…
Sončen pozdrav iz Vipavske doline prav vsem po naši domovini z 
željo, da se vidimo v Brestanici.
Slavje vere, slavje luči!

Ana Hlad





 



JUNIJSKO SREČANJE

Predragi Boštjan, 

V mesecu juniju smo lučke, svojci in prijatelji, pripravili zaključno 
srečanje s sveto mašo, kjer smo se poslovili od kaplana g. Boštjana 
Goriška. Boštjan je bil duhovni vodja naše skupine dve leti. Skupaj 
smo pripravljali srečanja, kjer smo se zmeraj imeli lepo. Tudi v času, 
ko se nismo mogli družiti zaradi epidemioloških razmer, se je 
Boštjan potrudil in nam pripravil lučkarsko sveto mašo prek 
ZOOM-a. Tako so lahko lučke kljub oddaljenosti sodelovale pri 
maši. S čutom za drugačnost in človeško toplino je osvojil naša srca 
in nas znal tudi pošteno nasmejati.
 G. Boštjan je zdaj župnik na župniji Raka. Upamo, da ga bomo 
lahko kdaj tudi obiskali.

hvala ti za vse čudovite trenutke, ki smo jih 
preživeli skupaj. Pri tvojem delu na novi župniji pa ti želimo obilo 
Božjega blagoslova in Marijinega varstva.

Za Vil Bela krajina Andreja Balkovec Rom



Naša lučka  rada 
prebira revijo Lučka. Je že večkrat 
kaj narisala in napisala o naši 
skupini Vil Brezmadežna, Brežice. 
Zelo  si želi, da bi bila njena slika  
objavljena v Lučki. Rada bi tudi 
imela svojo Lučko, zato prosi, če bi 
se lahko nanjo naročila. 

Spodaj:
Vlasta 
v družbi nekaterih sostanovalcev in 
prijateljev  Varstveno delovnega 
centra.  Vseh varovancev je okoli 
20. Vsi hodijo  vsak dan v službo v 
delavnice pod posebnimi pogoji. 
To so osebe, ki nimajo več domačih, 
da bi skrbeli zanje. Tu imajo skupni 
dom, kjer se imajo radi in jim je 
lepo.

Levo: ga. Ana v Brestanici

Vlasta Bajc

VIL BREZMADEŽNA, BREŽICE



Sliki sta nastali na rožnovensko nedeljo, na romanju k Marijini 
kapelici, postavljeni pred devetdesetimi leti sredi vinogradov v 
kraju Sromlje pri Brežicah.
Ker je kapelica vedno zaklenjena, sva dve romarici na vratih takole 
zaznamovali najin obisk pri Mariji. Seveda najlepše z molitvijo 
rožnega venca ter s pesmijo, ki jo vsi lučkarji znamo: Kraljica venca 
rožnega...  

Bili smo tudi v Brestanici, v baziliki Lurške Matere Božje pri 
sv.maši ob 5o letnici Vil, zelo nam je bilo všeč. Močno  pogrešamo 
mesečna srečanja  skupine v Brežicah.
V duhu z molitvijo povezani  vsi lučkarji doma in po svetu!

Prijateljici Vil Brezmadežna Brežice, Angelca in Ana



OHRANIMO PLAMEN  

Bil je tisti čas, ko smo se pripravljali vseslovensko lučkarsko 
romanje ob 50 letnici  svetovne Vere in luči. Dobili smo majice z 
motivom ohranimo plamen.
Da smo se povezali z našimi lučkami in prijatelji, smo  jih obiskali 
na domu in jim izročili majice. Vsi smo bili veseli tega druženja, da 
smo se po dolgem času  spet videli.
Lep trenutek je bil, ko sta bili na obisku pri nas doma Štefka in 
Lojzka, prijateljici Vil in smo tudi njima izročili majice, da sta 
razdelili še ostalim lučkam.

Lučkarskega romanja v Brestanico se nismo udeležili zaradi korona 
razmer. 
Bili pa smo povezani v Duhu z romarji.

Srečko Tomšič, Radeljska skupina             



NAJINI POČITNIŠKI DNEVI

Da bi v toplih dnevi ne sedeli doma, sva se odločili, da greva na 
morje. Bili sva v Izoli in uživali v toplem morju in lepi naravi. 
Druženje z drugimi in sprehodi ob morju nas  vse veseli.  
Naša Lojzka je praznovala rojstni dan in me je povabila, da greva v 
Radence. Bilo je zelo lepo, ker sva tam praznovali njen rojstni dan.
Za sprostitev in veselje je v zdravilišču vedno poskrbljeno, saj so 
zelo prijazni do vseh.
Radi se vračava večkrat na leto, da se spočijeva in nabereva novih 
moči za vsak nov dan.

Štefka in Lojzka, Vil Radlje ob Dravi



POLETJE, MORJE, NARAVA IN MOLITEV,

ki nas je povezovala v tem letu

V poletnem času smo se skupaj s Pavlom veselili na morju. Bili so 
topli dnevi in smo se veliko kopali, sprehajali in uživali ob morju. 
Pavel zelo rad gleda ladje in nato jih je nariše.
En dan smo se odpeljali na Kope, tam smo se sprehodili po 
smučarskih stezah, sončili ob jezeru in uživali ob toplih sončnih 
žarkih.
Lepo je bilo na naši izletniški poti v Podčetrtek. Na Jelenovem vrhu 
smo se družili z jeleni in smo jih od blizu opazovali.
Nato smo se ustavili v cerkvi  Olimje,  nadaljevali smo pot do 
zdravilišča Podčetrtek, medtem smo imeli tudi dobro kosilo.
Romarske cerkve so nas vabile k sv. maši. Skupaj s Pavlom smo se z 
molitvijo  zahvaljevali Bogu za vse lepe trenutke. Z veseljem lučka 
Pavel pričakuje svoj rojstni dan, ki ga praznuje 30. oktobra.
Želimo lepe jesenske dneve, bodimo povezani v molitvi,  posebno 
prosimo za bolne,  ki zaupajo v Božjo pomoč. 

Vsem prisrčen pozdrav,                               
Tomšič Jožica, Pavel in Srečko, Vil Radlje ob Dravi



KORONA ČAS

 
Sedaj je korona čas. Zato pa nimamo srečanja Vera in luč. Pogrešam 
vse lučkarje iz naše skupine. Včasih pokličem tudi Srečka, ki je 
vodja naše skupine. Tako, da se malo čujeva po telefonu. Komaj 
čakam, da bomo imeli zopet srečanja. Veliko tudi molim skupaj z 
mamo. Da bi ta korona že enkrat minila.
Jaz  sem  Marija  Matijevič.  Sem v  skupini  Vera in luč Radlje.  
Naša skupina je bolj mala. Najbolj všeč mi je pri Vera in luč, da 
ministriram. Pogrešam  vse lučke iz naše skupine. Upam, da bo 
tega virusa čim prej konec in da bomo spet imeli srečanja. Molim za 
vse člane naše skupine.

Lep pozdrav od Marije Matijevič, Vil Radlje ob Dravi



ČAS EPIDEMIJE

Menim, da sem precej razumevajoča, spoznavam pa, da včasih ne 
sto odstotno.
Danes popoldne, na zadnji aprilski dan, sva se z Borisom 
dogovorila, da se bova v trgovino odpeljala z avtomobilom, saj sva 
hotela varčevati s koraki. Ker na dveh prodajalnih mestih ni bilo 
radiča, je Boris želel iti sam pogledat v nama najbližjo trgovino, 
običajno greva skupaj. In je šel.
Zelo hitro se je vrnil in mi rekel: “Varnostnik me ni spustil noter, ker 
nisem imel petdesetih centov za nakupovalni voziček, ki je sedaj 
obvezen. Prijel se je za žep suknjiča in rekel, da on ima sicer 
potreben kovanec, ampak, da mi ga ne da.” Z nekoliko jeznim 
glasom je Boris opisoval dogodek naprej: “Prosil sem ga, naj gre on 
pogledat, ali imajo radič.” Ta pa mu je menda rekel, da ima drugo 
delo.
Pozorno sem opazovala prijateljev zaskrbljeni pogled. Sledilo je 
nekaj trenutkov tišine. Nato sem ga tiho vprašala. "Me vzameš s 
seboj?" Prikimal je. In sva šla v isto trgovino. Isti varnostnik je stal na 
svojem delovnem mestu nekoliko širše razkoračen. Nato je čisto 
avtomatizirano rekel: "Gospod, vozič …" Sredi besede je umolknil, 
jaz pa sem mu odvrnila: "Mene pa naj le-ta gospod da na štupo 
ramo?"
Moj rahli nasmeh je skrivala zaščitna maska.

Morda se sprašuješ, zakaj nimava kovancev? Preprosto zato, ker se 
v teh časih zelo priporoča plačevanje s kartico, midva se poleg vseh 
ostalih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, drživa tudi 
slednjega.
Lep dan je bil. Piko na i pa je dodal slasten rdeč radič s fižolom, 
česnom, z limoninim sokom in olivnim oljem.
Brez toplega in iskrenega objema tudi ni šlo.
                  
Saša Rolih, VIL Sončna pesem



PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE LUNINE SANJE

Pesniška zbirka Lunine sanje je sicer nastajala dalj časa, vendar 
ugotavljam, da se je "rodila" ravno ob pravem času. Vedno, ko jo 
vzamem v roke, to je velikokrat, se iz globine mojega srca 
prikradeta brezmejna hvaležnost in sreča, saj je Katarina Bašič v 
veliki meri pripomogla, da so Lunine sanje nastale.
Na enem izmed prvih srečanj pri Vil Sončna pesem sem prebrala 
nekaj svojih pesmi. Voditeljica skupine, Katarina, je rekla, da so vsi 
skupaj kmalu ugotovili, da je teh pesmi precej in da so zrele, da bi se 
lahko oblikovale v pesniško zbirko. Ponudila se je in oblikovala 
naslovnico, notranjost, dodala svoje ilustracije in izpeljala je celoten 
projekt, ki pa zagotovo ni bil mačji kašelj.
Želela sem, da bi se predstavitev Luninih sanj zgodila s pomočjo 
mojih lučkarjev, njihovih staršev, naših prijateljev in duhovnega 
voditelja p. Gregorja Kosa. In zgodilo se je!
Prvo nedeljo v septembru smo se zbrali v naši dvorani. Le-to so zelo 
lepo okrasile tople in pridne roke mam in prijateljic. Ko je bilo vse 
nared, so prišli povabljeni prijatelji in seveda tudi moja mama ter 
očim Ivo. 
Tudi ta dan so urini kazalci tiho in neopazno polnili uro za uro in 
tako so nas pripeljali do prisrčnega kulturno umetniškega 
programa. Odvila se je predstavitev Luninih sanj. Po Katarininem 
uvodnem pozdravu oziroma nagovoru je besedo dobil p. Gregor in 
spregovoril o sv. Frančišku, sestri Luni in Soncu. Potegnil je 
nekakšno vzporednico z Luninimi sanjami in dodal, da naključji ni.
Sledil je nastop mojih lučk. Zelo lepo so zasijale na odru; vsaka s 
svojo točko. Bile so to, kar resnično so. Neskončna toplina iz 
njihovih src je napolnila ves prostor. Recitacijam so roko podale 
tudi glasbene in enkratna plesna točka. Urškina mama se je čuteče 
in mehko sprehodila po jasah duše. Vse točke je med seboj 
povezovala  ljuba Katarina. Čisto na koncu sem na oder prišla moja 
malenkost s prijateljema Hano in Nejcem. Skupaj smo 



pripravili točko. Hana je igrala na prečno flavto, Nejc na 
harmoniko, jaz pa sem zraven recitirala.
Program je bil prekrasen.
Po iskreni zahvali vsem, ki so pri Luninih sanjah sodelovali iz 
ozadja, smo poskrbeli tudi za zabavo. Ob tej priložnosti naj povem, 
da se prisrčno zahvaljujem za vse pridne roke, ki so pripravile 
nesramno okusne dobrote.
Nenazadnje hvala vsem in vsakemu posebej, ker smo skupaj 
pokukali  v Lunine sanje. 

Saša Rolih, Vil Sončna pesem





LUNINE SANJE

V nedeljo, 5.septembra,  smo se zbrali povabljeni in lučkarji Sončna 
pesem iz Šiške k predstavitvi knjige Lunine sanje. V njej je Saša 
opisala svojo življenjsko zgodbo v obliki pravljice in okrog 30 
pesmi, ki dihajo njeno bogato, globoko dušo.
Predstavitev je bila v dvorani ob cerkvi, zelo prisrčna in preprosta. 
V glavnem so sodelovale lučke, starši in prijatelji. Recitirali so 
Sašine pesmi, vmes so bile tudi pevske točke, igranje na harmoniko 
in ples.
Ob zaključku sta zaigrala še dva harmonikarja, Saša pa je povedala 
par življenjskih utrinkov in se zahvalila vsem, ki so ji pomagali pri 
nastajanju Luninih sanj.
Sledila je vesela lučkarska pogostitev ob dobrotah, ki so jih 
pripravili prijatelji. Nekateri so odšli k sv. maši ob 19h, drugi pa 
smo polni lepih vtisov in bogatejši za zbirko pesmi s Sašinim 
lastnoročnim podpisom odšli domov.
Saši sem hvaležna za povabilo, saj sem bila prvič na njihovem 
lučkarskem srečanju.

s. Majda Habjan



OKTOBRSKO SREČANJE V ŽIVO

V soboto, 9.10., smo imeli v skupini Baragove lučke Trebnje prvo 
srečanje v živo, v septembru smo imeli srečanje preko Zoom-a saj 
nas je bilo veliko v karanteni.
Zelo smo bili veseli, da se zopet vidimo. 
Srečanja se je udeležilo 6 lučk z družinami in prijatelji. Pridružila se 
nam je nova lučka Nastja. Zelo smo veseli, da se nam je pridružila. 
Pogovarjali smo se o Janezu - kdo je, zakaj je bil izbran. Izdelali in 
okrasili smo srčke, ki smo si jih na koncu podelili med seboj. Imeli 
smo sveto mašo, kjer smo darovali naše srčke. Po maši smo vsem, ki 
so praznovali v septembru in oktobru zapeli vse najboljše, še malo 
poklepetali, nato pa se poslovili z Angelčkom. Vsi komaj čakamo 
prihodnje srečanje.

Baragove lučke Trebnje



ŽIVJO, LUČKARJI!

Že kar nekaj let je v meni tlela želja, da bi tudi jaz Luka, vozičkar,  
osvojil Triglav.
Seveda se je to zdela včasih le pobožna želja, vse do tedaj. Na veliko 
veselje  imam  prijatelje, ki so slišali za mojo željo in mi jo uresničili. 
Z mamo in očetom smo se odpeljali na letališče v Lesce. Dva člana iz 
Malteškega viteškega reda, midva z mamo ter pilot smo se 
namestili v kabino helikopterja. Nadeli smo si slušalke in poslušali 
pilota, kje letimo. Vožnja je trajala 45 min nad Bledom, Bohinjem, 
Jelovico, Sedmerimi jezeri in Triglavom, nad Vršičem, Kranjsko 
Goro, Planico, do Jesenic in nazaj v Lesce.
Bil sem presrečen in hvaležen, da sem to doživel.

Lep pozdrav iz Šenčurja vam pošilja lučka Luka



VISOKO ODLIKOVANJE ŽUPNIJSKEMU SODELAVCU

g. Jože ČončČlan našega ŽPS, , je skoraj trideset let član društva 
Malteška pomoč Slovenije. To društvo deluje v okviru Suverenega 
malteškega viteškega reda – SMVR. Člani malteške pomoči 
Slovenije se posvečajo skrbi za bolnike na domu, po domovih za 
ostarele in na druge načine. Eden od načinov je tudi 10 let delovanja 
v gibanju Vera in luč v skupini Sv. Magdalena Maribor. Vodstvo 
slovenskega društva je letos predlagalo vrhovnemu vodstvu reda v 
Rimu šest svojih članov za odlikovanje Beli Malteški križ – Pro 
merito melitensis – Priznanje za opravljeno delo.
Med njimi je bil tudi g. Jože Čonč, ki je dolga leta predano skrbel za 
ljudi v stiski, ostarele v domu in druga humanitarna dela v našem 
okolju. Vrhovno vodstvo SMVR je predlog potrdilo in g. Jožeta 
odlikovalo. 
Slovesnost podelitve odlikovanja je bila v župniji Velesovo na 
predvečer praznika rojstva Janeza Krstnika, ki je največji redovni 
praznik. Sv. maši, ki jo je daroval apostolski nuncij v Sloveniji 
nadškof Jean-Marie Speich s somašniki, je sledila podelitev reda za 
zasluge Pro merito melitessis zaslužnim članom našega društva. 
Čestitamo! 
p. Janez Sraka



MOJE PRAZNOVANJE ABRAHAMA

9. julija 2021, ravno na moj 50. rojstni dan, smo se v Vuzenici, v 
mojem rojstnem kraju, v cerkvi Sv. Nikolaja zbrali, da bi praznovali 
moj rojstni dan. 
Prišlo je več prijateljev in lučk iz skupine Vil Radlje ter mojih 
sorodnikov in osebnih prijateljev. Imeli smo se luštno. Pri sveti 
maši, ki jo je daroval g. župnik Tadej Legnar, smo vsi lepo 
sodelovali. Posebej lepo pa je bilo igranje na violino prijateljice Ane 
in Andreasa. Ana je doma v Vuzenici in Andreas prihaja iz Grčije in 
skupaj študirata glasbo.
Po sveti maši smo v amfiteatru vuzeniškega župnišča še dolgo 
praznovali. Pavle mi je lepo voščil v imenu vseh zbranih in vsi 
skupaj so mi lepo zapeli pesem Vse najboljše za rojstni dan.
Tudi Srečkova pesnitev je bilo brano voščilo. Pogovarjali smo se in 
se smejali. Ta dan mi bo ostal v lepem spominu.
In hvala vsem za lepe čestitke, darila, šopke in prijetno druženje. 
Vesela sem tudi bila, da je bil moj Oto zelo dobre volje in da sta moj 
sin Matjaž in njegovo dekle Nataša zelo lepo stregla vsem pecivo od 
prijateljic Simone, Lojzke, Rozike ter pijačo. 
Hvala g. župniku, dekanu Tadeju Legnarju, za lepo sveto mašo in 
lepe čestitke ter dragoceni čas druženja z nami.
Lep pozdrav tudi vsem, ki so se želeli udeležiti slavja, pa se ga 
takrat niso mogli in so me kdaj drugič v ta namen počastili.
Posebej moram omeniti brata Janka,  ki me je počastil z lepim 
obiskom in darilom par dni po tem lepem dogodkom, ker je bil 
takrat na morju.
Oba sva isti dan dočakala Abrahama in sva oba skupaj gor rastla v 
Vuzenici in že prej v Podvelki. Imava veliko skupnih doživetij. 
Oba sva hvaležna za življenje Bogu in staršem. Naj naju oba čuva 
Božja Mati Marija in sv. Nikolaj, naš patron v Vuzenici.

Lep pozdrav,                                       
Metka Prohart Smolar Pistor



ZAHVALA METKI

Draga naša Metka,

V imenu vseh lučk in prijateljev naše skupine se zahvaljujemo za 
povabilo k slavju Abrahama, ki ga je praznovala Metka Prohart.

 hvala ti, da smo lahko te lepe trenutke tvojega 
praznovanja delili s teboj. Metka, Bog naj te blagoslavlja še mnoga 
leta. 
Na koncu srečanja smo zapeli pesem Angelček varuh moj.
In tako z lepimi spomini odšli domov.

Vil Radlje 



NAŠ ZLATI 70 LETNIK

g. Janeza Vrhovnika.
Vsi poznamo našega dobrega, skrbnega, ljubečega in za lučkarje 
vnetega  20. avgusta je dopolnil 70 let in nekaj 
lučkarjev nas ga je veselo presenetilo, ko smo mu naslednjega dne 
zvečer šli voščit. Prejšnje dneve je bil zaseden z drugimi obiski in 
obveznostmi, ta večer pa smo ga dobili doma, njegova lučka Mojca 
je bila na morju, z vso pozornostjo pa nam je postregla hčerka 
Monika.
Janezu smo iz vsega srca zaželeli vse lepo, zdravja, obilnih Božjih 
darov, da bi mu bila Vera in luč še dolgo moč in uteha v življenju. 
On res živi za lučkarje, pa ves zažari, ves nam je predan in z gospo 
Meto nas čudovito vodita. Zares smo mu hvaležni, on je naša duša 
in organizator, vse poslovne stvari on ureja, za vse datume ve, kaj se 
bo kje dogajalo in veselimo se našega skupnega srečanja, če Bog da, 
v septembru, ko mu bo voščila cela skupina.
Pa da vam povem na uho, 27. avgusta bi z Niko praznovala 44 
letnico poroke, Janez goduje 29.8., Nika pa bi 1. septembra 
dopolnila 66 let. Tako so vsi pomembni osebni prazniki tesno 
združeni in razumljivo je, da je Janez vse to doživljal obarvano z 
močnimi čustvi, zato smo ga te dni še bolj spremljali z molitvijo in 
pozornostjo.

Naš dragi Janez, radi te 
imamo in smo s srcem s 
teboj, prav vsa Mengeška 
skupina in vsi člani Vil 
razkropljeni po širni 
Sloveniji.

S. Majda Habjan





RANKO NEŠIČ 

se je Veri in luči pridružil kot otrok, star manj kot deset let. Od takrat 
ji je bil zvest. Zelo zvest. Z mamo ni zamudil skoraj nobenega 
srečanja. Če mama ni mogla, je vskočil oče Ranko, večkrat so prišli 
tudi vsi trije. 
Na srečanjih, predvsem pri sveti maši, je sodeloval na polno. Z 
vsem svojim bitjem. To smo prepoznali vsi, ki smo ga kdaj videli 
sodelovati pri najsvetejšem zakramentu. Najbolj nam ostaja v 
spominu njegovo žarenje, ko je prejel prvo sveto obhajilo. Kako je 
žarel, kako je sodeloval! Pel, molil, plesal, z nepozabnim žarom 
prejel obhajilo. Tudi kasneje je pri sprejemanju svetega obhajila 
ohranjal 'posebno tehniko'. Dolgo ga je gledal, držal, odlašal 
trenutek, ko ga je sprejel vase. Zanimivo, res. Ganljivo.
Ganljivo je bilo tudi njegovo veselje. In otroškost. S tem povezana 
odkritost. Kako jasno je dal vedeti, kaj želi. Spomnim se, kako je 
nekoč ocenil, da je duhovnikova pridiga že dovolj dolga in mu  je 
odločno rekel: Amen!  Zelo jasno je izražal svojo naklonjenost 
prijateljem. Neko obdobje je po vsakem srečanju želel, da po 
telefonu pokličem Rozi, da je z njo poklepetal in ji spet z vso živostjo 
razlagal vse sorte. Njegova mama mi je povedala, kako zvesto je 
spremljal nedeljske svete maše v času korone. Prenosi so bili iz 
mariborske stolnice, kjer se srečuje naša skupina in somaševal je naš 
duhovnik Marko. Mama je rekla, da je bila beseda Marko 
najpomembnejša Rankova beseda ob teh nedeljah. Gotovo ste si ga 
tudi vi, ki ste ga poznali z letovanj, zapomnili po kaki otroško 
zaupljivi, včasih tudi nagajivi gesti (Pica, feferoni?). Ali po ljubezni 
do glasbe. Rad je pel. Češčena si, Marija, to je pel tako glasno in 
goreče.  Molil je rad. Ko je kdaj na romanju dobil v roke mikrofon in 
nas vodil skozi jagode rožnega venca, je prav težko zaključil to 
svojo nalogo in vrnil mikrofon. Pa pocartal se je rad. Večinoma z 
neverjetno nežnostjo, včasih pa s tako strastjo, da je že malo bolelo ;)



Nepozabna je tudi povezanost med 
njim in njegovo mamo Mirjano. 
Neločljivi par sta bila, povsod skupaj. 
Ranko jo je prijel pod roko in sta šla.  
Ne le k Lučki, tudi drugod sta bila 
aktivna, znala sta si vzeti dobro, ki ga 
življenje ponuja.
Ranko, dragi naš prijatelj. Veliko smo 
se naučili od tebe. O veselju do 
življenja, o žareči ljubezni do Jezusa in 
prijateljev. Hvala ti! Še vedno te 
slišimo, kako poješ. Zdaj Marijo častiš 
v živo, neposredno. 
Ranko, angelček, prosi za nas, 
lučkarje, posebej za svojo mamo in 
očeta, da najdeta tolažbo in korajžo v 
teh težkih trenutkih. 

Počivaj v miru, večna glasba naj ti igra.

Tvoji stolniški lučkarji



Odšla je naša prijateljica 

Ana. 

Rada je hodila na srečanja 
Vil Šempeter pri Gorici in 
Anjo večkrat spremljala na 
letovanjih. 
Čeprav svoje družine ni 
i m e l a ,  n i  b i l a  n i k o l i  
osamljena.

Draga Ana počivaj v miru, 
pogrešali te bomo. 

Družina Frančeškin, Gerlič 

Oktobra mineva eno leto, 
odkar se je pridružil 

angelom

Boštjan Sajevic.

Njegov nasmeh in vedrina  
ožarjata naša srca in 
ohranjata topel spomin 
nanj. 
Naj v miru počiva v 
Božjem naročju.






