PISMO SV. MIKLAVŽU
Časi, ki jih doživljamo, so res
drugačni, kot smo jih bili
vajeni še pred dvema letoma.
Morda je to tudi dobro. Vsaj v
mojem primeru, ki ga želim
deliti z vami, vsemi prijatelji
in lučkami.
Prvo adventno nedeljo smo
prižgali svečko na venčku,
okrasili z njim mizo v kuhinji,
nakar je naš Alen šel v svojo
sobo.
Čez nekaj časa je prinesel v
kuhinjo pismo Miklavžu in ga
položil k adventnemu vencu.
Na njegovo vprašanje:
“Mama, te zanima, kaj sem
napisal Miklavžu?”, sem
radovedno vprašala, če
lahko preberem. Seveda mi
je dovolil.
Ob branju njegovega pisma,
polnega iskrenosti in
globoke vere, so mi po licu
stekle solze. Solze sreče, da
biva, da je med nami in da
nas uči vere. Vsak dan
znova in znova.
In ker je izkušnja tako
globoka in lepa, jo želim
podeliti z vami vsemi.
Ivana Šošter, mama Alena

Iz Betlehema, kjer se je rodil Božji sin, skavti vsako leto prinašajo luč
miru, upanja in ljubezni. Z veseljem jo ponesemo v svoje domove,
da zasvetijo na naših oknih in razglašajo prihod Božjega Deteta.
Lučkarji pa poznamo še drugačne lučke, naše male in velike, ki nas
razveseljujejo in toplo sijejo med nami. Naše lučke se nas neizmerno
razveselijo, ko jih vsak mesec povabimo na srečanje, z njimi molimo
in pojemo, ko z njimi poklepetamo preko telefona. Vedno
nasmejane, vedno dobre volje.
Verjamem, da bi mi starši oporekali, saj imajo lučke tudi svoje slabe
strani in dni. Ampak tokrat pišem o svojih izkušnjah z njimi, koliko
sreče odsevajo oči, ko se jim zares posvetimo. Že drugo leto je naše
druženje z lučkami okrnjeno, pa vendar se najdejo priložnosti, ko
smo lahko vsaj na kratko skupaj. Skupna sveta maša, kratek klepet
pred cerkvijo, pesem v avtu, ko jih peljem nazaj v bivalno skupnost
ali domov.
Moje petje je silno neubrano, žal, a z lučkami se kar ujamemo, se
izgubimo v besedilu, melodiji. Še posebej, če si zaželimo tiste lepe
pesmi Janje Kolar Poglej to lučko. Pa vendar nam je skupaj lepo, naš
smeh pa nalezljiv. Ko se poslovimo, mi po navadi Marija reče, saj
boš spet poklicala, ti si me poklicala. Seveda bom, ji rečem in s tem
zadovoljno odide v hišo. Tako malo je potrebno za toliko veselja.
Tudi sv. Miklavž je letos prevzel podobo prijateljev in obhodil
domove lučk ter jih skromno obdaril. Niso bila potrebna bogata
darila za veliko veselja. Hvala Bogu za lučke, ki nas učijo
skromnosti in hvaležnosti ob majhnih stvareh in hvala Bogu za
lučkarski plamen, ki sveti že 50 let.
Dragi lučkarji, iz srca vam voščim topline betlehemske Luči, naj
ogreje srca, naj potolaži vse žalostne, naj obudi upanje, vrne veselje
in razumevanje. Boleče odnose, ki jih je skrhal težki čas korone, naj
ublaži in nas vrne na pot sprave in miru.
Lepo doživete božične praznike voščim,
blagoslov Božjega Deteta pa naj ostane z nami vse dni
prihajajočega leta.
Danica

DRAGI PRIJATELJI, DRAGE LUČKE!
Božični prazniki nam govorijo o luči, veselih pričakovanjih, pa tudi
o tem, kako je bila Jezusova pot že na začetku polna preizkušenj.
Marije in Jožefa ne sprejmejo v Betlehemu, Herod se želi znebiti
Jezusa, sledi beg v Egipt. Skratka, ob vsej romantiki in lepoti Božiča
je hkrati Božič prežet z realizmom preizkušenj in trpljenja (smrt
nedolžnih otrok). Toda prav zaradi tega, ker je prikazan ves
realizem in tudi mnoga razočaranja, Jezusovo rojstvo še toliko bolj
zažari kot upanje in veselo pričakovanje. Božje Dete je upanje za
vsakega človeka na tem svetu. Rojen je v mojo življenjsko zgodbo,
rojen je tako v svetle trenutke kot tudi v tiste bolj temne, ko se zdi, da
je Bog daleč, ko se počutim nemočnega, ko se zdi, da me nihče ne
razume, ko se čutim osamljenega in zapuščenega.
Takrat, ko najbolj doživim svojo krhkost, ko začutim nemoč in
svojo šibkost, takrat sem v resnici odprt za Božje delovanje, takrat je
moje srce zares odprto, da ga nagovori Novorojeni Odrešenik, Luč,
ki je zasijala svetu. Naj torej ostaja Božič poln romantike in miline,
toda ob tem ne pozabimo na veselo sporočilo evangelija, ki nam
govori, da Luč prežene temo, da ni koraka na naši poti, da ni
trenutka v našem življenju, ki ne bi bil prežet, prekvašen z Božjo
bližino.
Sprejmimo torej to Luč v naše življenje vedno znova naj prežene vse
sence in temine našega življenja. In če bomo v svojih srcih nosili to
luč, potem jo bomo mogli podariti drugim, prižigati nove lučke. In
ko se drobne lučke združijo skupaj, zažarijo kot močen plamen, kot
svetilnik, ki nam kot prijateljem, ki hodimo skupaj z roko v roki,
ožarja naše življenje. V prijateljstvu, v občestvu, takrat ko smo drug
z drugim in za drugega, takrat je več luči med nami in v vsakem
izmed nas.
Iskrena hvala prav vsem za to prijateljstvo. Iskrena hvala vam, da
skupaj kot pastirji tečemo k hlevčku, da bi srečali Jezusa, našega
Odrešenika. Ohranjajmo preprosta srca, ki se znajo vedno znova
čuditi, pričakovati, se veseliti in biti hvaležna.

Vsem skupaj želim blagoslovljene Božične praznike, polne radosti
in hvaležnosti, da je Jezus naš dobri Prijatelj, ki je rojen prav v mojo
življenjsko zgodbo, prav v mojo družino, prav v mojo skupnost
kjer živim. In ko ta dar sprejmemo v svoje življenje, potem smo
polni veselih pričakovanj.
Blagoslovljen Božič in srečno novo leto 2022.
Anton Jamnik, lučkarski škof

DRAGI PRIJATELJI,
v teh dneh precej razmišljam o Mariji. Letošnji advent sem imel dar,
da sem bil več z njo kakor druga leta. Prebral sem dragoceno misel
francoske svetnice iz začetka 20. stoletja, karmeličanke Elizabete od
Svete Trojice. Pravi: “Pomislimo na Marijinih devet mesecev.
Kakšna globina, kakšna tihota, kakšna zbranost, kakšno češčenje je
bilo v njenem srcu, da bi lahko sprejela Gospoda”. Želim si, da bi mi
vsi lahko potovali skupaj z Marijo v čudovite kamrice naših src in
tam pripravljali prostor našemu prijatelju Jezusu.
V letošnji zadnji številki naše Lučke se lahko vprašamo ali smo v
tem letu v naši domovini kaj napredovali v ljubezni do Boga?
Vprašanje je najprej namenjeno vsakemu posamezniku. Povabljen,
povabljena sem, da se ozrem v leto, ki mineva in v trpljenje in
veselje in dogajanje v njem. Katere osebe in dogodki so mi
pomagali doživljati duhovno rast? Včasih je človek prav
presenečen, ko pogleda nazaj in vidi, da je najmanj prijetna stvar
postala najdragocenejša za mojo dušo. Kako skrivnosten si
Gospod, kako skrivnosten je Tvoj načrt za človeka. Kako različni so
človeški koraki po skrivnostnih poteh Tvojih načrtov. Nekateri bi
kar prepovedali besedo Božič, drugim je ta dan v neizmerno

tolažbo. Vsekakor je skrivnostna tudi ta beseda. Pripoveduje nam,
kaj Jezus podarja za našo pot v nebesa. Spregovori nam tudi o naši
hvaležnosti.
O draga lučkarka, dragi lučkar, želim ti iz srca, naj novorojeno dete
tvojo dušo napolni s čudovito hvaležnostjo do novorojenega Deteta
Jezusa. Sprejmi ga, četudi je šele prišlek v tvoje življenje, sprejmi ga,
četudi je tvoj stari prijatelj. Tvoje srce naj se topi v radosti in
ljubezni, ki ti jo prinaša.
Če se živi v njegovi prisotnosti, pod njegovim pogledom, ki prodre
v globine duše, te »nič ne more odvrniti od Njega, slišiš ga tudi sredi
sveta, v tihoti srca, ki ne želi drugega kakor biti njegovo.« (sv.
Elizabeta od Svete Trojice)
Vesele Božične praznike in mir Gospodov
naj nas spremlja tudi v letu 2022!
Damijan in Kristina, še enkrat iskreno sožalje ob smrti očeta Jožeta
Mlinariča. Verjamem, da tudi zato, ker sta sprejela takšno služenje v
našem gibanju, več ljudi iskreno moli za najlepšo večnost vajinih
staršev, ki že uživajo onostranstvo.
Br. Jurij Štravs, narodni duhovni asistent

DRAGE LUČKE, DRAGI LUČKARJI,
že drugo leto zapored teče advent po koronskih tirih. Kako ga
preživljate? Ste zdravi? Kaj pa optimizem, se vas trdno drži ali na
čase popušča? Saj ne bi bilo nič čudnega, če bi vas tu in tam pustil na
cedilu. Vsi na trenutke postanemo žalostni, tudi jezni, ko nam
življenje teče tako prikrojeno, z obilico pravil in nasvetov, ki jih je
potrebno spremljati in jim slediti. Če pogledamo na našo lučkarsko
skupnost, opažamo, da so srečanja manj obiskana, veliko je lučk,

družin, ki se ne smejo, ne morejo ali si ne upajo na mesečna
druženja. Veliko iznajdljivosti, odločnosti in poguma zahteva ta čas
od koordinatorjev in animacijskih skupin, ko se trudijo ohranjati
občutek skupnosti in negovati stike z družinami, ki so se iz takšnih
ali drugačnih razlogov oddaljile od Vere in luči. Vsem Bog povrni
za vašo energijo, voljo, vztrajnost. Ob tem ne pozabite povprašati
družin in prijateljev, ki jim družabna omrežja niso tuja, da se
pridružijo naši Facebook skupini. Seveda ne more nadomestiti
človeške bližine, lahko pa obudi spomine na kakšne dogodke in
nam pokaže, da kljub vsem oviram, lučkarski plamen gori. Vse, ki
ste že člani skupine pa vabiva, da napolnite zid s fotografijami,
zapisi, mislimi o lučkarskem dogajanju. Tako bo čas minil hitreje in
lažje bomo dočakali srečanja v vsem svojem duhovnem bogastvu.
Verjetno poznate zgodbo o adventnih svečah, v kateri se v temačni
tihi cerkvi med seboj pogovarjajo Mir, Vera in Ljubezen. V obupu
nad svetom, v katerem živijo, se odločijo, da bodo ugasnile. Tedaj
pa v cerkev stopi otrok. Zagleda ugasle sveče in zakliče: »Zakaj ne
gorite? Do kraja bi morale dogoreti!” Otroku se orosijo oči, takrat pa
zasliši glas četrte sveče:”Ne bodi žalosten. Dokler gori moj plamen,
lahko znova prižgemo druge sveče, kajti moje ime je Upanje.”
Otrok se pomiri. Pomirimo se tudi mi, dragi lučkarji, upanje je tu in
hkrati prihaja, vedno znova, v podobi Deteta. Z njim lahko
ohranjamo ali na novo zanetimo plamen miru, vere in ljubezni.
Blagoslovljen Božič vam želiva.
Kristina in Damijan

ODGOVORNOST V VERI IN LUČI
Kako smo živeli in kako še živimo čas pandemije?
Povsod opažam potrebo, da bi obnovili medsebojne vezi in odnose.
Ampak zdi se nam , da vsaka star, ki ima opraviti s strukturo Vere in
luči, dodatno obremenjuje naša srečevanja, čeprav je bila zamišljena,
da bi nam pomagala in nas hranila.
Po vsem svetu smo odgovorne prosili za podaljšanje mandatov. Toda
tega ne moremo podaljševati v nedogled.
Tudi papež Frančišek je gibanjem po vsem svetu položil na srce, da se
je pri vodenju potrebno izmenjevati vsaka 3-4 leta, kar v Veri in luči
počnemo že od začetka. Vemo, da za odgovornost v skupini
potrebujemo razpoložljivost in energijo, zato tega ne moremo delati
leta in leta.V veri in luči odgovorne izvolimo. Toda pogosto smo
skušani, da bi se odgovornosti radi izognili, kot se nam pogosto
dogaja, ko moramo sprejeti dodatno zadolžitev.
Zato sem želela z vami podeliti razmišljanja nekaterih odgovornih z
različnih nivojev v Veri in luči.
Razlogi, da zavrnemo (odgovornost)
- Bojimo se izgubiti svojo svobodo.
- Ne želimo biti z obveznostmi vezani na druge osebe.
- Bojimo se, da nismo dovolj sposobni za nalogo.
- Bojimo se kritik – bojimo se, da bi storili napake.
- Bojimo se, da bi imeli preveč obveznosti in jih ne bi dobro opravili.
- Strah nas je, da ne bi več imeli prostega časa.
- Bojimo se, da ne bi mogli vzdrževati dobrih odnosov z vsemi.
Razlogi, da sprejmemo
- Ker je to priložnost, da se preizkusimo.
- Ker je to odgovornost, ki ti je zaupana za določen čas.
- Ker te je izbrala skupnost, ki te pozna in te ima rada s tvojimi darovi
in omejitvami in se ti torej ni potrebno spremeniti, ampak lahko
ostaneš to kar si in samo služiš in zrasteš v novi vlogi.
- Ker pomeni, da se zavedaš svojih prednosti in šibkosti in se jih ne
bojiš priznati.

- Ker v dolžnosti nisi sam, ampak delaš z zaupanimi prijatelji – ekipo
(animacijsko skupino).
- Ker lahko od bliže deliš in živiš trpljenje številnih staršev in lučk.
Ker je dar:
- Zaupana naloga je lahko priložnost za oblikovanje vezi prijateljstva
in sodelovanja. Odkriješ lahko darove, za katere nisi vedel, da jih
imaš. Lahko je priložnost za osebno rast.
- Vsaka novost, nova vloga odpre nove svetove in možnosti ter nas
primora, da se soočimo s seboj in z drugimi. Od nas zahteva da
zapustimo staro gotovost in postanemo romarji.
- Poslanstvo, ki ga je potrebno živeti s preprostostjo, ponižnostjo in
zavzetostjo. Zahteva trud, ampak približaš se Bogu, v katerega
veruješ.
- Je klic. Če ga sprejmeš v zaupanju, čeprav se čutiš neprimernega in
z dobro voljo in ponižnostjo služiš skupnosti, postane dar in obrodi
sadove.
Kaj nam lahko pomaga?
Prisotnost duhovnega spremljevalca, ki nas lahko podpira in
spremlja ( na vseh nivojih, tako v skupinah kot v provinci).
Način dela , ki podpira hojo in rast skupnosti.
Nekaj nasvetov, ki jih je leta 2003 oblikoval Jean Vanier in mislim, da
še vedno veljajo.
Redno srečevanje
Pomembno je, da se člani ekipe med posameznimi srečanji skupine
redno srečujejo. V svoja srečanja naj vedno vključijo:
- Čas tišine in molitve, predvsem da poslušajo in dajo prostor
Svetemu Duhu pri izpeljavi načrtov, ki niso samo naši.
- Čas za delo, kjer izrazimo svoje sanje in oblikujemo. Na začetku
vsak prosto izrazi kako bi želel narediti. Potem skupaj oblikujemo en
načrt.
- Na vsakem srečanju mora biti tudi čas za sprostitev. Zelo
pomembno je, da se pogovarjamo, mogoče skupaj kosimo. Lepo je
imeti čas, da se sprostimo, molimo skupaj, da se bolje spoznamo. Ob
pravem času se porodijo novi načrti.

Vloga koordinatorja
Koordinator mora na srečanju bolj poslušati in spodbujati, kot pa
voditi in odločati. Predvsem mora poslušati Svetega Duha, ki se
izraža preko različnih oseb; pozorno naj posluša tudi bolj molčeče, ki
imajo mogoče veliko povedati, ne po količini, ampak po kakovosti.
Odločitve naj bodo sprejete soglasno, s skupno podporo.
Koordinator zaključi, ko vidi, da je v skupini nastopilo soglasje o
temi.
Načrti
Vsakdo lahko sprejme naloge in odgovornosti. Izogibajmo se dvema
napakama: Odlašanju v nedogled, ker želimo nalogo izpeljali
popolno (perfektno) in na koncu ne izpeljemo nič. Po drugi strani pa
hitenju, da bi stvari takoj izpeljali, ker se želimo izogniti
neprijetnemu čakanju in iskanju kaj Bog pričakuje od nas.
Refleksija
Pomembno je, da ekipa ovrednoti izpeljano srečanje, vikend ali
sodelovanje pri maši. Animacijska ekipa se sreča in se vpraša: Je
potekalo vse v redu? Je bil sprejem primeren? Kaj so udeleženci
odnesli od srečanja?
Zaupanje
Potrebno je znati čakati, tudi, ko se skupina ne čuti sposobna, da bi
izpeljala zastavljen načrt. Čeprav je želja velika,lahko primanjkuje
prave spodbude in ustvarjalnosti. V takem primeru vsekakor
vztrajamo vsaj v molitvi in srečevanju z zavedanjem “kjer sta dva ali
trije zbrani v Jezusovem imenu, je Jezus prisoten.”
Najprej torej molimo(te) skupaj, kar vem, da dobro znate. Zaupajmo
Svetemu Duhu naše strahove in skrbi. Gospod bo vodil naše korake
in omehčal tudi najbolj negotova srca.
Angela Grassi, mednarodna vicekoordinatorica

Drugo vseslovensko molitveno srečanje 9. decembra (prvo je bilo 25.10.)
nas je združilo v prošnji za uspešne volitve v severni Primorski in vzhodni
Štajerski. Hvala, Petra Lapanje in Bojana Ljubec, da sta z velikim
zanosom in navdihom spregovorili o svojem poslanstvu vicekoordinatorstva. Goreče upamo, da smo zanetili iskro, ki bo spodbudila
kandidate, da se dajo na razpolago za volitve. Naj deluje Sv. Duh.

TUDI ŠENTJURČANI SMO ROMALI V BRESTANICO
Po prvotnih prijavah v juniju 2021 za romanje v Brestanico
11. septembra na 50. obletnico Vere in luči, so se še znašli “padalci”,
ki so želeli na romanje, čeprav je rok za prijave že potekel. Vse te
zamudnike je naša voditeljica Sonja skupaj z g. župnikom Vinkom
Čončem prijavila odgovornim osebam. Zato so lahko upali, da
bodo lahko romali. A glej ga zlomka. Pogoj za udeležbo na romanju
v Brestanico je bil pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran na COVID19), česar pa vsi niso izpolnjevali. Zato so ostali doma. Na srečo je
bilo teh zelo malo. Drugače pa smo čez poletne počitnice bolj malo
delali na tem. Tisti, ki so se prijavili za romanje, so vedeli, da jih
bomo animatorji o podrobnosti romanja še obvestili. In tako je tudi
bilo.
Šentjurčani smo v Brestanico poromali z avtobusom preko Rimskih
Toplic, kjer sva jih na avtobusni postaji pričakala s sinom Domnom
in s tem postali številčno kompletni. Naš prijazni šofer nas je lepo in
varno pripeljal v Brestanico pod vzpetino, kjer stoji prelepa
Marijina cerkev. Ker nas večina od šentjurskih lučkarjev še ni bila v
tej cerkvi, smo si najprej ogledali notranjost cerkve ter okolico le-te.
Na desni strani cerkve se je dogajalo veliko stvari. Tudi mini pokaži
kaj znaš. Ko so odgovorni povprašali, če imam pripravljene prošnje
za mašo, sem priznal, da jih nimam, da pa jih bom do maše že
napisal. Tako sva jih skupaj z Domnom sestavila osem, ki sva jih
sproti shranila kar v telefon. Kolikokrat mi je že kot beležka prišla
prav ta naprava. V sili se pač moraš znajti kot veš in znaš. Zaradi
pisanja prošenj je ta mini pokaži kaj znaš šel bolj kot ne mimo mene.
A vendar sem nekaj tu pa tam le ujel. Glavno je, da so prošnje bile
napisane in pripravljene za mašo. Kakšne so bile, pa vedo le tisti, ki
so bili pri tej romarski maši.
Po maši smo se še na kratko zadržali pri cerkvi naredili gasilske
fotografije ter odšli na avtobus, ki nas je pripeljal v Radeče, kjer nam
je naša prijateljica, ki je romala z nami in ni članica Vil, a nam po
potrebi priskoči na pomoč, častila s sladoledom -lučko. Tako smo se

vsi še malo posladkali.
Dan je nam minil hitro in zelo lepo. Tudi sonce ni “šparalo” s
svojimi žarki. Sveta maša s škofom Jamnikom je bila zelo lepa in
nam bo ostala v lepem spominu. Seveda pa smo bili veseli tudi
vsakega vašega nasmeha in prijaznih besed. Hvala vam za vse.
Zdravko Fidler, Šentjurska skupina

VSESLOVENSKO LUČKARSKO ROMANJE
V soboto, 11.septembra 2021, smo poromali v Brestanico, Slovenski
Lurd. Zbrali smo se lučkarji, starši in prijatelji iz vse Slovenije.
Jaz sem si zelo želela na to romanje, čeprav nisem vedela, če bom
lahko šla zaradi svojega zdravja.
Ko je končno prišla ta sobota, smo se vsedli v avto jaz, moj mož in
asistentka ter se odpeljali proti Brestanici. Pot je bila dolga in hkrati
lepa , ker smo se peljali mimo čudovite narave. Ko smo prispeli, se
je že začel program. Najprej smo se pozdravili in se naučili himno o
50 letnici. Bile so razne delavnice, izdelovanja zapestnic, bil je tudi
pokaži kaj znaš, kjer smo lučke pokazale svoje talente. Nato smo
odšli v cerkev, ki je zelo lepa. V cerkvi je bil najprej pogovor z
mednarodno koordinatorko za Slovenijo Angelo Grassi in
duhovnikom p. Markom. Bil je zelo zanimiv pogovor. Potem je bila
na vrsti spoved in čaščenje Najsvetlejšega. Sledilo je malo prostega
časa za pogovor. Nato smo se zbrali pri sveti maši, ki je bila vrhunec
romanja. Mašo je daroval pomožni škof Anton Jamnik. Bilo je zelo
lepo, ker so sodelovale lučke. Veliko smo peli. Na koncu smo se
zahvalili organizatorjem s simboličnim poklonom.
Meni je bilo to romanje zelo všeč .
Zelo sem se umirila in nabrala
novih moči za nadaljno življenje.
Hvala vsem, ki so to romanje
pripravili in omogočili. Najbolj
pa hvala mojemu možu, da me je
peljal in mi omogočil udeležbo.
Natalija Polajžer,
Magdalenska skupina Maribor

PESEM OB 50. OBLETNICI VERE IN LUČI
Letos je prav poseben dan,
saj svetovna Vera in luč praznuje petdeseti rojstni dan.
Zato ji iz srca želim veliko srečnih in zdravih dni.
Ta lepa zgodba traja že 50 let,
vsak dan v veselje je odet in lučke se veselimo,
ker Jezusa v srce dobimo.
Jaz sem zelo vesela in srečna,
da sem lahko del te velike lučkarske družine,
da lahko poslušam Božjo besedo in
spoznavam Jezusa, našega najboljšega prijatelja.
Naučimo se veliko lepega ,
saj nas Vera in luč o Jezusu in veri uči.
Na mesečnih srečanjih se imamo lepo,
veliko molimo, plešemo in pojemo.
Pri Lučki imamo naše zveste prijatelje,
ki nam pomagajo.
Vsaka lučka ima svojega prijatelja,
skupaj se pogovarjata in kaj ustvarjata
in se imata lepo.
Dragi člani gibanja Vera in luč,
naj v vaših srcih gori Jezusova luč,
Luč, ki prinaša Božji mir.
Natalija Polajžer, Magdalenska skupina Maribor

DRAGI

LUČKARJI!

Kljub koroni se zbiramo ob mizi Božje besede, vendar ne v večji
skupini, ampak v manjših balončkih. Tako kot Jezus prihaja v srce
po drugačnih poteh, tudi mi sprejemamo drugačne poti, da mu
omogočimo, da nahrani naša Božje ljubezni lačna in žejna srca.
Na prvi fotografiji je plakat z naslovom
ZAUPEN S TISTIMI, KI SE GA BOJIJO,

ki nas opominja k čuječnosti po
Marijinem zgledu.

Na drugi fotografiji je naš dragi
brat Jurij na obisku pri pokojnem
lučkarskem škofu Smeju, ki nas
spremlja iz nebes in za nas še
posebej prosi ob petkih usmiljenja.

Na tretji fotografiji je Ivan na obisku
pri lurški Mariji, h kateri se v času
epidemije še posebej radi zatekamo.

Desno zgoraj:
lučka Ana z mamico prvič na
srečanju skupine Vera in luč
Stična.

Desno spodaj:
na predzadnjem lučkarskem
srečanju Vil Stična smo bili zelo
veseli nove lučke Ane, ki prihaja
iz Grosupljega. Čeprav ima
doma še tri sestrice, je bila zelo
vesela sestrice v Gospodu, naše
lučke Sare.

Letos nas je v Stični s svojim
novomašnim blagoslovom
obdaril novomašnik
Peter Čemažar.
Pri sveti maši in pri češčenju
Najsvetejšega pa smo slišali
“lučkarski koncert zvončkov”,
saj so iz klopi vestno zvonili
Ivan, Jože in Igor.

Lučka Ivan je redni ministrant tudi v
župniji Višnja gora. Na praznik vseh
svetih izpod križa pošilja pozdrave
vsem lučkarjem.

V mesecu avgustu je lučka Ivan vsako
soboto z velikim veseljem podaril nekaj
ur za čiščenje župnijske cerkve sv.
Lovrenca v njegovi rojstni župniji
Žalna. Da je veselje nalezljivo, se je
izkazalo na koncu, ko se mu je z velikim
veseljem pridružil tudi njegov prijatelj
Jože, ki je prav tako doma iz župnije
Žalna.
Na fotografiji pa je naša draga pokojna
lučka Pavlica, ki je zadnja leta živela v
Domu starejših v Grosupljem in nas je
ob sobotah, ko smo z lučkama Ivanom
in Jožetom čistili kapelo Kristusa
Odrešenika, vedno obiskala in
pregledala, če smo jo dobro očistili. Bila
je kot dobrohotni nadzorni inšpektor, ki
je srečen, če sme vsaj malo pogledati kaj
se dogaja.
Prepričani smo, da nas sedaj iz nebes še
bolj z veseljem spremlja pri našem
vsakdanjem služenju dobremu Bogu.
Vsem lučkarjem voščimo
blagoslovljena SREČAnja z Jezusom v
srcu.
Mojca z lučkami

NAŠA SREČANJA
Minili so že tri meseci odkar se je začelo novo šolsko leto. Tudi naša
skupina se je pripravljala na srečanja, ki jih naše lučke tako s
veseljem pričakujejo.
V septembru se je nekaj skupine zbralo pred draveljsko cerkvijo,
kjer smo se pridružili Šenčurski skupini, da smo skupaj poromali k
naši materi Mariji v Brestanico, ob 50 letnici ustanovitve Vere in luči
v Franciji. Takrat so lučke prvič skupaj poromale k Lurški Materi.
Naše romanje je bil nepozaben dogodek. Ko si gledal naše lučke,
kako jim žarijo oči ob srečanju svojih prijateljev in kakšna zbranost
in sodelovanje je pri sv. maši. Zahvalili smo se za njeno milost, da še
naprej ogreva naša srca z Božjo milostjo.
V oktobru smo se zbrali skoraj vsi okoli s. Magdalene in p. Egona,
da smo skupaj počastili našega Gospoda, Njegovo in našo mater
Marijo. Bili smo presrečni, da se po dolgem času zopet vidimo.
Začeli smo s katehezo s. Magdalene o Janezu - Jezusovem
ljubljenem učencu in kot ena družina sodelovali pri sv. maši, ki jo je
daroval p. Egon. Zaključili smo s torto in si obljubili, da se
novembra zopet vidimo.
Žal pa smo se zaradi težkih zdravstvenih razmer odločili, da
imamo srečanje preko ZOOM-a. Hudo nam je, ker mnoge lučke ne
morejo prisostvovati srečanju. Tem lučkam pošljemo obvestilo o
poteku srečanja in katehezo (risbo, ki jo morajo pobarvati,
obrazložitev in kakšno nalogo) in prosimo, da so v duhu povezani z
nami.
Ta mesec smo se spomnili vseh naših rajnih, zahvalne nedelje in
nedelje Kristusa kralja.
Ko bomo brali te vrstice, bomo že v adventnem času, zato želim
vsem blagoslovljen adventni čas.
Mama Helena in Tine, Draveljska skupina

Suzana bo nekaj dni adventa varuhinja naše lučkarske Marije
romarice, saj jo je skupaj s starši z veseljem sprejela v njihov dom.

Glej, pastirček tam svetilko zraven Jezuščka drži,
mi pa vedno luč nosimo, Luč ljubezni med ljudi.
Blagolslovljen Božič voščimo
Mariborski stolniški lučkarji

SREČANJE VERE IN LUČI V ŠKOFJI LOKI
V začetki novembra smo se po dolgem času tudi Škofjelučkarji
zbrali na srečanju v Kapucinskem samostanu v Škofji Loki. Bratje
kapucini so nas ponovno prijazno sprejeli.
Zbrali smo se v soboto in sklenili, da se bomo tudi vnaprej srečevali
ob sobotah, saj tako duhovnik lažje pride na srečanje.
Pogovarjali smo se o Zaheju, kako je želel srečati Jezusa. Jezus ga je
opazil in povabil, naj pride dol s smokve. Pokazal je, da ima tudi
Zahej dar, ki ga lahko deli z drugimi. Tako smo tudi mi odkrivali
darove drug drugega. Vsak je za soseda povedal kakšen dar prinaša
v našo skupino in med ljudi. Te darove smo napisali na smokvine
liste, s katerih smo nato oblikovali smokvino drevo.
Ker se vse družine niso mogle udeležiti srečanja v živo, so bili
nekateri z nami preko računalniške Zoom povezave. Z veseljem so
z nami sodelovali na celotnem srečanju in tudi pri sveti maši.
Med sveto mašo je pri oživljanju evangelija vsakdo izmed nas lahko
splezal na smokvino drevo. Mašnik kapucin brat Joško je v
Jezusovem imenu povabil vsakega, naj stopi dol. Povabil ga je, naj
stopi iz svojih strahov in stisk in z zaupanjem sledi Jezusu ter podeli
darove, ki jih nosi v sebi.
Sveto mašo vedno obhajamo v kapeli p. Pija. Tako je tudi ta svetnik
vedno z nami na srečanju.
Srečanje smo kot vedno zaključili s pesmijo Angelček varuh moj.
Vsakdo je domov odnesel tudi smokvin list s svojim imenom in
darom, ki ga prinaša med ljudi.
Veselimo se prihodnjega srečanja, ko upamo, da se nam bo
pridružila nova družina in nas bo obiskal sv. Miklavž. Naš Janez
mu namreč vsak dan piše pismo.
David in Irena, Škofjeloška skupina

PRIDITE IN POGLEJTE
Ponovno se vam po dveh letih oglašam s prispevkom v našo revijo.
In prvič ne več kot ilirskobistriški lučkar, ampak kot lučkar
Vipavske skupine. Zakaj taka sprememba? Bom malo opisal. Po
smrti strica Franca Rasporja, župnika v Jelšanah in duhovnega
voditelja Vil Ilirska Bistrica, sem se tudi jaz poslovil iz Jelšan. Odšel
sem živet v rojstno hišo v Vrhpolje pri Vipavi, ki smo jo obnovili, da
bomo skupaj po stričevi upokojitvi od duhovniške službe. Pa Bog ni
tako hotel. Najprej je 2014 umrla teta in nato leta 2020 še stric, tako
sedaj živim v Vrhpolju sam. Kosilo mi vozijo iz doma Pristan v
Vipavi. Malo si sam kaj postorim, drugače pa mi pomaga gospa
Gianna, ki je pomagala že stricu v Jelšanah, in tudi gospod Slavko
Rebec, generalni vikar škofije Koper. Oba sta mi v veliko oporo in
pomoč, kakor tudi gospod Janez Kržišnik, duhovni vodja naše
skupine in moj župnik, pri katerem opravljam isto službo, kot sem
jo pri stricu, sem mežnar ali cerkovnik po slovensko. Pa tudi
prijatelji me obiskujejo, s katerimi prijateljujem od duhovnih vaj za
mladino v Vremah in Klancu. In zakaj bi vrgel puško v koruzo?
Mojih dragih ne bo več nazaj. Življenje me je pripeljalo v takšno
situacijo in zakaj bi obupaval. Treba je živeti naprej in ne jokati po
starih časih, ko smo bili še vsi trije skupaj. Toliko o meni. Sedaj pa še
o srečanjih Vipavske skupine Vil po mesecih.
SEPTEMBER – Marija Magdalena. V začetku septembra smo imeli
animacijsko skupino, kjer smo dobili majice za vseslovensko
srečanje Vil v Brestanici ob 50 letnici mednarodne Vil. Nato smo se
pomenili, kako bo na našem prvem srečanju v septembru. V kolikor
bo le mogoče, bomo mesečno oblikovali srečanja z vsem
upoštevanjem navodil NIJZ. Po pogovoru in določitvi nalog smo
praznovali še 80. rojstni dan naše ustanoviteljice vipavske Vil
Danice Rehar. V soboto 11.9. smo se pridružili romanju v
Brestanico. V nedeljo 19.9. popoldne smo imeli srečanje Vil. Na
srečanju smo se srečali z življenjsko izkušnjo srečanja z Jezusom,

kakor ga je doživela Marija Magdalena. Ona je bila prva, ki se je
srečala z vstalim Gospodom in oznanila Jezusovo vstajenje tudi
drugim. Za sveto mašo smo oživili evangelij o srečanju vstalega
Jezusa in Marije Magdalene pri grobu. V delavnici pred mašo smo
izdelovali rožice in jih po oživljanju evangelija nesli pred mozaik, ki
predstavlja prav Marijo Magdaleno. Po maši smo imeli še malo
druženja ob kavici in slaščicah in se dogovorili za naslednjo
srečanje v oktobru.

OKTOBER – Janez Evangelist. Srečanja imamo v župnijski dvorani
v Vrhpolju, ker niso zaradi sedanje situacije mogoča v vipavski
gimnaziji ali v VDC v Ajdovščini. Na animacijski smo se domenili,
da bo ob vstopu v župnijsko dvorano vsak dobil en rdeč srček, na
katerem bo pisalo: Jezus te ima rad. Zakaj? Ker se bomo srečali z
osebo, ki se predstavi kot »učenec, ki ga je imel Jezus rad«. Ta oseba
je apostol in evangelist Janez. Imenujemo ga tudi apostol ljubezni,
ker v svojih pismih vedno poudarja: “Otročiči, ljubite se med
seboj!” Ob Jezusovi smrti, ko so ga vsi učenci zapustili, je bil samo
Janez ob njem in Jezus mu izročil svojo mater v varstvo. Pri sveti
maši smo oživili prav ta prizor iz evangelija. Pred sveto mašo smo
imeli še skupno molitev rožnega venca, saj je mesec oktober
posvečen ravno tej molitvi. Pri pozdravu miru smo iz vrečke
potegnili liste z imenom lučke, starša ali prijatelja, za katerega
bomo molili do naslednjega srečanja. Po sveti maši smo imeli še
malo druženja in se dogovorili za srečanje, če bodo razmere
dopuščale.

NOVEMBER - Peter. Srečanje smo začeli z gledališko predstavo
Sonje Simonič in njenih treh otrok. Predstavili so zgodbo apostola
Petra. Ko ga je Jezus poklical, mu je rekel: “Odslej boš ljudi lovil!”
Tako smo tudi mi povabljeni, da povabimo druge lučke in njihove
starše ter prijatelje, ki jih poznamo, da pridejo v našo skupino. Pri
sv. maši smo uprizorili dogodek, kako so učenci doživeli vihar na
morju. Jezus je prišel k njim po vodi. Učenci so se ga prestrašili, ker
so mislili, da vidijo prikazen. Ko pa jih Jezus ogovori: “Jaz sem, ne
bojte se!” Peter mu je rekel: “Če si ti, mi dovoli, da grem k tebi po
vodi!” Jezus mu reče: “Pridi”. Peter je stopil iz čolna in hodil po
vodi, dokler je bil njegov pogled obrnjen vanj. Ko pa je pogledal dol
v morje in valove, se je ustrašil in se začel utapljati. Zavpil je:
“Gospod, reši me!” In Jezus ga je prijel za roko in rešil. Tudi ta prizor
je upodobljen v našem mozaiku. Po vseh preizkušnjah ga je Jezus
po vstajenju spraševal, če ga ljubi in on mu odgovori: “Gospod, ti
vse veš, ti veš, da te imam rad”. Tudi nas Jezus tako vsak dan
vprašuje in čaka na naš odgovor. In naš najlepši odgovor, da ga
imamo radi, je, da se udeležujemo naših srečanj Vere in luči. Na
srečanju smo izdelovali ladjice, ki smo jih pri pozdravu miru prejeli,
da jih podarimo svojim prijateljem in jih tako povabimo na srečanje.
Po sveti maši smo se še malo posladkali s pecivom pridnih in
darežljivih rok. Tako smo do sedaj uspeli še vsak mesec organizirati
srečanja naše skupine Vere in luči, čeprav je udeležba zaradi
predpisov manjša.
Sedaj pa moramo biti pridni, če hočemo, da nas drugo nedeljo v
decembru obišče sveti Miklavž.
David Raspor,
Vil Vipavska

NAŠE NOVEMBRSKO SREČANJE
Hladnega deževnega novembrskega popoldneva smo se mengeški
lučkarji zbrali za sveto mašo v župnijski cerkvi sv. nadangela
Mihaela. Kljub zelo slabemu vremenu se nas je zbralo kar precej,
celo tri lučke so prišle iz Doma Prizma, česar smo bili še posebej
veseli.
Najprej smo pozdravili velik adventni venec, saj je bila prva
adventna nedelja, nato pa smo se že takoj na začetku sv. maše
napotilu k apostolu Petru. Ga. Meta nam je na izredno zanimiv
način prikazala sv. Petra, da je bil po poklicu ribič, kako ga je imel
Jezus rad, da ga je postavil za prvega papeža, mu zelo zaupal,
računal na njega. V trenutku slabosti in strahu pa je Peter Jezusa
zatajil pred ubogo deklo. Jezus mu je ta greh odpustil, ker je bilo
Petru zares žal in se je od srca kesal.
Potem so lučke oživile evangelij, kako je Peter Jezusa zatajil, kako je
Peter jokal, Jezus pa ga je objel. Od tod naprej je g. župnik
nadaljeval s pridigo, da smo še bolj občutili Jezusovo usmiljeno
ljubezen do Petra in do vsakega izmed nas. Tudi nas ima Jezus rad
in ve, da smo le slabotni, nemočni ljudje, kljub temu, da imamo lepe
in velike darove. Pri sv. maši smo še naprej vneto sodelovali s
prošnjami in petjem.
Po sv. maši pa smo kar v cerkvi povedali vsak svojo dobrodošlico in
malo poklepetali. Veseli smo bili tega srečanja, čeprav se zaradi
korone še ne smemo družiti. Naredili smo načrt za naslednje, že
božično srečanje.
Vsem lučkarjem bi radi povedali, da veliko mislimo na vse vas,
oklepamo vas v svojo molitev in želimo, da Božje Dete prav
vsakega močno objame, ga stisne k sebi, da bodo tako vsi dnevi
novega leta 2022 srečni, zdravi, blagoslovljeni in skrbna nebeška
mamica Marija naj nas varuje.
S. Majda Habjan, Mengeška skupina

POSEBNO NOVEMBRSKO SREČANJE
Tretja nedelja v mesecu, ko je čas za srečanje naše skupine, je tokrat
padla na 21. november. Na ta dan pred enim letom je Gospod vzel k
sebi našega ljubega škofa Smeja (ni zaleglo, da je nekoč lučka Mitja
iskreno in dobronamerno prosil Gospoda, da škofa ne bi nikoli vzel
k sebi ;). Zato je g. škof Alojzij Cvikl v stolnici daroval sveto mašo ob
prvi obletnici Smejeve smrti. Lučkarji smo se pridružili tej sveti
maši. Bilo je neverjetno lepo. Najprej zato, ker smo se lahko ves čas v
molitvi in spominih družili s škofom Smejem. Naš prijatelj,
tolažnik, sedaj tudi priprošnjik. Kadarkoli je prišel med nas, četudi
nas je bila le peščica, da bi z nami obhajal sveto daritev, se je oblekel
v slovesno škofovsko obleko in vzel zlato škofovsko palico. To
razumemo kot znamenje spoštovanja do našega gibanja, do naših
lučk. Lepo nam je bilo, ker smo srečali naše prijatelje duhovnike:
Marka Veršiča, sedanjega duhovnika, Branka Mačka, nekdanjega
duhovnika naše skupine, Janeza Vagnerja, Marijinega brata in
Sonjinega sina. Koliko dobrega smo prejeli od njih, koliko ognja so
zanetile v naših srcih njihove besede! Potem smo se veselili, ker je
Jože Čonč, Magdalenski lučkar, prinesel in nam po maši izročil kip
Marije romarice. Nekateri ste jo že vzeli medse, drugi jo še boste,
zdaj pa je tu za nas, stolniške lučkarje.
Še eno (boleče) veselje je zaznamovalo to sveto mašo. Spomnili smo
se našega ljubega prijatelja Rankeca. Škofu Smeju in ostalim
nebeščanom se je pridružil v začetku oktobra. Pogrešamo ga,
vendar ob takih svetih trenutkih zlahka prikličemo v spomin in še
naprej uživamo v njegovem prijateljstvu, v njegovi preprosti in
goreči veri. (Malo me zanese in tako po otroško si predstavljam,
kako sta ob oltarju v nebesih škof Smej in Rankec. Škof daruje sveto
mašo, Rankec ga pozorno spremlja in poje na ves glas. Potem prosi
škofa, da se skloni k njemu, škof uboga in se skloni, Ranko mu hitro
sname njegovo zlato škofovsko kapo. Kot nekoč. Oba sta neizmerno
lepa in srečna.) Krasno srečanje, res!
Vesna

DECEMBRSKO SREČANJE GORIŠKE SKUPINE
Goriški lučkarji smo se ponovno srečali v nedeljo 05.12.2021 v
cerkvi sv. Petra v Šempetru. Odločitev ali srečanje pripraviti ali ne,
ni bila lahka glede na razmere in zdravstveno situacijo v našem
okolju. Po opravljenem tel. razgovoru z našimi lučkami oz.
njihovimi spremljevalci in potrditvi udeležbe smo se odločili, da
bomo srečanje izpeljali. Seveda pa smo že v novembru poslali
pismo sv. Miklavžu in ga spomnili, da ga lučke pričakujejo in se
veselijo ponovnega srečanja z njim.
Ura je bila 14.30 in lučke s spremljevalci so prihajale in se
razporedile po klopeh v cerkvi. Ker še ni bilo vseh in ker smo
okrnjeni tudi z glasbeno spremljavo, smo namesto pesmi na
začetku zmolili desetko rožnega venca in prosili Gospoda, naj nam
pošlje sv. Duha, da našo skupino ohrani in nagovori nekoga, ki bi
prevzel mesto koordinatorja. V nadaljevanju nas je g. Sašo
Mugerli, naš duhovni voditelj nagovoril, kakšni naj bomo v tem
adventnem času, da bomo s čistimi srci pričakali Jezusov prihod.
Poudaril je, naj ne dajemo preveč pozornosti materialnim
dobrinam, ampak se ozrimo drug k drugemu, molimo in zaupamo
v božje usmiljenje.
Sledila je beseda meseca in spoznavanje Zaheja. Prebrali smo
odlomek iz programskega zvezka in izluščili bistvo Zahejevega
dejanja. To je njegova iskrena želja, da se sreča s Jezusom, da
spremeni svoje življenje. Pri tem se ne sramuje svoje postave, ne
svojih hrepenenj, svoboden je tudi v odnosu do svojega
premoženja, svoboden v priznavanju svojega greha in stanja, ne
glede na to, kaj so si ljudje mislili. Ker smo na nek način tudi mi
Zaheji, smo se z molitvijo obrnili na Gospoda, in ga prosili, naj tudi
nas pogleda, kakor je pogledal Zaheja. Pozorno poslušajmo njegov
glas in njegovo vabilo.
Sledila je sv. maša in po maši smo začutili nek nemir, neko
pričakovanje. Tu je nastopila s. Ancila, ki je našim lučkam
povedala, kako so pričakovali Miklavža in kako naj tudi mi, ki smo

obdarovani, delimo naprej. S pesmijo Pridi, pridi sveti Miklavž smo
Miklavža priklicali. Tudi sam je bil vesel, da smo se ponovno
srečali, čeprav je rekel, da je bilo kar hudo, saj je še palico nekje
pustil, zaradi maske, ki jo mora stalno nameščati. Malo smo se
pogovorili, pomagali smo mu razdeliti darila, katera so bila za vse,
za lučke, starše, prijatelje, tiste, ki nam priskočijo na pomoč ali pa se
srečanj ne udeležujejo več zaradi zdravstvenih težav. Seveda je
darila prinesel tudi za naše lučke iz VDC in za lučke iz Stare Gore, s
katerimi se srečuje prijateljica Andreja Školaris, ki je tam tudi
zaposlena.
Sledila je še zaključna pesem Angelček in odhod domov.
Evgenija, Goriška skupina Vil
Foto Damjan Turk

Dragi lučkarji,
želimo vam, da bi se Jezus rodil v vaših srcih. Obilo upanja,
zaupanja in poguma v novem letu 2022!
Goriški lučkarji

POZDRAV S KRASA
Tudi kraški lučkarji smo se uspeli zbrati po dolgem času. V soboto,
pred tretjo adventno nedeljo smo skupaj pripravili sveto mašo, pri
kateri smo z veseljem vsi sodelovali. Pred samo mašo je bila
priložnost tudi za sveto spoved, pa tudi obisk Miklavža in
obdarovanje po maši je zagotovo razveselilo čisto vsakega.
Največje veselje pa je bilo, da smo se po dolgem času spet srečali.
Upamo in želimo si, da nam bo to uspevalo še naslednjič, pa četudi
bo malo drugače kot smo bili vajeni.
Ob tem vsem skupinam, lučkam, staršem, voditeljem,
duhovnikom in ostalim želimo veliko zdravja in voščimo
blagoslovljen, miren in vesel Božič.
Vil Kras

PISMO SV. MIKLAVŽU
Meglen oblačen decembrski dan je pred mano. Najprej grem do
testne postaje, da preverim moje počutje in dobim negativen test,
da grem lahko k mojemu sinu na obisk v Čebelo.
Ker se približuje sv. Miklavž, sva se odločila, da mu napiševa prav
posebno pismo.

Lepo sva se namestila v posebnem prostoru, ki je namenjen
obiskovalcem v času covida. Presedem ga iz vozička na klopco in
začneva s pisanjem. Spodbujam ga, on pa z veseljem piše in briše,
me pogleduje in še kar piše, se smeje in piše to posebno pismo, ki ga
nihče ne more in ne zna prebrati. Samo on ve kaj piše, roka mu hitro
drsi po tablici in zraven veselo momlja, saj ne more govoriti. Lahko
pa jaz z najino mimiko razberem nekatere njegove želje.
Med tem časom gre mimo okna kak drug varovanec, mu veselo
pomaha in gre naprej. Pogledam tudi sama skozi okno v dnevni
prostor, kjer na stolu sedi deklica z velikim belo rjavim
medvedkom v naročju.

Stiska ga na srce, ga poljublja na smrček in nežno boža. Nato pride
do nje fantič in tudi on poboža medvedka, nakar ga deklica objame
okrog pasu, ga nežno potreplja po hrbtu. On se ji prijazno
nasmehne, gre po svoj stol in se usede zraven deklice, ki mu da
medvedka v cartanje. Deček ga poboža in poljubi, pogledata se z
iskricami v očeh in se oba drug drugemu veselo nasmejeta.
Ta prizorček pred najinimi očmi mi je še dolgo ostal v spominu.
Kako malo je potrebno, da si srečen in lepo je videti te svetle iskrice
v očeh. Srečni smo tisti, ki se lahko gibljemo in se lahko vsaj malo
pogovarjamo. Eni tega ne zmorejo in lahko le iz vozička ali stolčka
čakajo na dotik in objem prijaznega osebja. Veselijo se vsakega
nasmeha in pogleda iz oči v oči, saj je le to njihov način
sporazumevanja v tem lepem okolju.
Pismo Miklavžu je napisano, bereva ga lahko le on in jaz in sv.
Miklavž.
Z željo, da ostanemo vsi zdravi, vas vse lepo pozdravljava.
Fredi z mamo Dragico

VESELIMO SE LEPOTE, KI NAM JO POŠILJA BOG
So časi, ko se ne moremo družiti, lahko si na drug način naredimo
trenutke, ki so veseli, blagoslovljeni in nam prinesejo tudi mir.
V oktobru nas je vabila narava, čudovite barve dreves in Pavel je
praznoval rojstni dan. Najbolj je bil vesel darila in dobil je dve torti.
Tako smo skupaj doma praznovali v družinskem krogu.
Najlepše darilo je bilo, ko sta Pavla poklicali po telefonu prijateljici
Vere in luči Radlje Štefka in Lojzka in mu voščili za rojstni dan.
Pogovarjal se je z njima in je bil zelo vesel.
Ko smo naredili adventni venček, se zberemo in zmolimo za vse
potrebe in verujemo v moč molitve. Pavel prinese vsak večer
knjižico, prižgemo svečke na venčku in pred molitvijo preberemo
zgodbe o adventu in Božiču, tako se zaključi večer. Vedno se
zahvaljujemo za vse, kar nam pošilja Bog.
Obiskal nas je dobri mož sv. Miklavž, vsi smo se poveselili in dobili
manjša darila, najbolj je bil vesel Pavel. Ko je pričakoval sv.
Miklavža, je narisal risbico tega dobrega moža.
Čas teče in kmalu bomo zaključili to leto, zato naj bo Božič tisti čas,
ki nas bo ogrel v naših srcih in nam dal notranje veselje, saj k nam
prihaja Dete Jezus Kristus in Božja Mati z Jožefom.
Vsem vam želimo blagoslovljene praznike, vesel Božič, srečno in
zdravo novo leto.
Jožica, Srečko in Pavel, Vil Radlje ob Dravi

MIKLAVŽEVANJE V SKUPINI VIL ŠENČUR
Pa je tu veseli december. Začetek adventnega časa, ki nas vabi, da
smo čuječi in pripravljeni na Jezusov prihod. Najprej vsak v svoji
družini, delovnem okolju in seveda v župniji. Skupaj zmoremo, da
bomo s sodelovanjem, pomočjo in ljubeznijo drug do drugega
osvetlili temine in poravnali vzpetine našega življenja.
Čeprav decembrskega srečanja v naši skupini ni bilo, pa smo bili
kljub temu povezani med seboj. Najlažja oblika je še vedno tel. klic
in molitvena naveza. Tem izrednim razmeram se je prilagodil tudi
sv. Miklavž. S svojim spremstvom je lučke obiskal po domovih.
Prinašal jim je veselje, predvsem pa spoznanje, da nihče ni
pozabljen, temveč velik dar drug drugemu. Zelo so bili tudi veseli
lepega in uporabnega darila.
Vsi pa smo si zaželeli eno, da čas korone mine in se zopet srečamo v
skupini.
Blagoslovljen advent in iskrenega veselja ob pogledu na
novorojeno dete Jezusa v jaslih. V novem letu pa vsem želim
zdravja in miru.
Rafka

ŠKOFJELUČKARSKO ADVENTNO-MIKLAVŽEVO SREČANJE
Na prvo adventno soboto popoldne smo se člani skupine Vera in
luč Škofja Loka - Škofjelučkarji še zadnjič v letu 2021 zbrali v
samostanu pri bratih kapucinih.
Srečanje smo pričeli z razmišljanjem br. Jožka Smukavca ob
evangeliju o Jezusovem ozdravljenju slepega berača Bartimaja.
Sredi premišljevanja nas je zmotilo trkanje na vrata. Seveda smo vsi
pomislili, da nas je obiskal sv. Miklavž, zato smo bili zelo
presenečeni, ko je skozi vrata pokukal duhovni asistent slovenske
province Vere in luči br. Jurij Štravs. Veseli tega nepričakovanega
obiska smo nadaljevali z igro, v kateri smo se vsi postavil v vlogo
slepega berača in prosili Jezusa: “Davidov sin, usmili se.”
Po Jezusovem zagotovilu, da nas je naša vera rešila, smo lučke in
starši pristopili k spovedi. Spovedi je sledila sv. maša, ki jo je skupaj
z br. Jožkom daroval br. Jurij, ministrirali pa sta lučki Mojca in Jurij.
Po maši nas je v spremstvu angelčka obiskal tudi težko pričakovani
sv. Miklavž. Lučke so se Miklavža in angelčka zelo razveselile. Ker
smo bili letos lučke, starši in prijatelji kljub težkim časom zelo pridni, je Miklavž vsakemu prinesel darilo.
Za konec smo z obema gostoma naredili še skupinsko fotografijo in
ju povabili, da nas še kdaj obiščeta. Polni lepih vtisov smo se razšli
po svojih domovih.
Franci Jerič

Vsem skupinam in vodstvu Vere in luči v Sloveniji želimo
blagoslovljene ter mirne božične in novoletne praznike. V letu
2022 pa čim več srečanj v živo.
Škofjelučkarji

VERA IN LUČ ČRNI VRH
Običajno smo s srečanji pričeli v mesecu oktobru. Letošnjo jesen pa
smo se prvič srečali že drugo nedeljo v septembru. Želeli smo
izkoristiti še dokaj ugodne razmere za srečanja v živo. Po sveti maši
v cerkvi nas je v nadaljevanju srečanja prav prijetno in toplo grelo
nadvse toplo jesensko sonce. Tudi v oktobru smo se srečali v živo,
ko smo skupaj ustvarjali rožne vence. Potem pa smo se odločili, da
zaradi odgovornosti drug do drugega za nekaj časa prekinemo s
srečanji.
Kljub vsemu pa je v mesecu decembru na vrata domov vseh lučk
potrkal sveti Miklavž in jih razveselil s svojimi darili. V adventnem
času pa smo v želji na čim globljo pripravo na božič vsem članom
skupine omogočili adventno spoved. Upamo, da bo novo leto bolj
naklonjeno srečanjem v živo.
Nataša Hvala
Avtorji fotografij:
Saša Žgavec, Nataša Hvala, Janez Hvala

KORONA UTRINKI IZ NOVOMEŠKE SKUPINE
Korona časi so omejili tudi naša srečanja, niso pa omejili
lučkarskega veselja in ljubezni do Jezusa. V času zaprtja smo stike
ohranjali preko navadne in elektronske pošte.
Predstavniki skupine so se septembra udeležili vseslovenskega
lučkarskega romanja v Brestanico, kjer so obeležili 50 let
mednarodne Vere in luči.
V mesecu oktobru smo pričeli z novim lučkarskem letom pod
geslom »Pridite in poglejte!«. Naša lučka Marko pa je prejel
zakrament prvega svetega obhajila, na katerega se je pripravljal
celo poletje. V skupini je to nedeljo vel poseben veter. Vsi smo z
Markom nestrpno pričakovali trenutek, ko bo v njegov nemirni
srček prvič vstopil Jezus. Lepota združitve nedolžnega otroške
srčka in Jezusove ljubezni, nas je še bolj povezala v celoto, da
postanemo eno z Jezusom in skupino.
Ostanimo povezani v molitvi, da korona časi minejo in da se z Božjo
pomočjo vrne življenje v stare tire.
Renata Kocjan,
Novomeška skupina

MIKLAVŽEVANJE
Novomeški lučkarji smo zbrali pogum
in se kljub neugodnim razmeram
glede covida odločili, da imamo
adventno srečanje s prihodom sv.
Miklavža. Srečanje smo imeli v cerkvi,
da smo zadostili vsem ukrepom.
Zbrali smo se v okrnjenem številu, a ob
Božji mizi povezani z vsemi člani
skupine. Imeli smo sveto mašo ob
adventnem vencu, ki nakazuje
prostor, kjer bo na božično noč v jasli
položeno Božje dete. Svoja srca smo
pripravili na njegov prihod.
Po maši nas je obiskal Miklavž. Ob
njegovim prihodu so lučkam zasvetile
iskrice v očeh.

Polni veselja so prihajali po simbolična darilca in spodbudne
besede. Zaželeli smo še drug drugemu blagoslovljen Božič in
milosti polno leto, ki prihaja, in lučkarsko veselje ponesli domov.
Tudi ostalim lučkarjem v Sloveniji in po svetu kličemo, naj vas
novorojeno Božje dete blagoslavlja, vam prinese polno milosti
in veselja v vaša srca.
Vil Šmarnica Novo mesto

SREČANJE BARAGOVIH LUČK
5. decembra smo imeli člani skupine Baragove lučke Trebnje prav
posebno srečanje. Zaradi omejitve druženja smo imeli le sv. mašo,
ki smo jo obogatili s prepevanjem pesmi. Med mašo nas je gospod
župnik spomnil, da nas obišče sv. Miklavž. Nestrpno smo čakali
konec maše. In je prišel. Sv. Miklavž. Vsi smo ga z veseljem
pozdravili in poslušali njegove nasvete.
Na koncu so nam animatorji razdelili darila in nam zaželeli vesele
in blagoslovljene praznike.
Baragove lučke Trebnje

MIKLAVŽEVANJE
Na predvečer sv. Miklavža smo bili vsi v velikem pričakovanju in
smo obujali spomine na nekdanja miklavževanja.
Bil je pust deževen dan, v katerega so se mešale posamezne snežinke,
zato je bilo res najlepše sedeti v ogrevani sobi. Kar naenkrat pa je
okrog 17.30 pozvonilo pri vratih. Sosestra je šla odpret, pred vrati pa
je našla Miklavževo darilo, Miklavža pa nikjer. Darilo pa je bilo zame.
V lepo zavitem paketiču je bila knjiga, pesniška zbirka Saše Rolih
Lunine sanje, velika čokolada Milka, parkelj ter bomboni. Nad
darilom sem bila zelo presenečena, saj ga nisem pričakovala, saj bi naj
sv. Miklavž obiskal samo naše lučke, ki jih je 24, potem pa sem od
g. Janeza, kateremu sem se zahvalila za darilo, zvedela, da je Miklavž
obdaroval tudi g. župnika in mene v zahvalo za voščilnice, ki jih
pišem vsem mengeškim lučkarjem.
Miklavž se je oglasil tudi pri nas sestrah, saj smo zvečer nastavile
velike krožnike, zjutraj pa smo na njih našle velik zavitek domačih
piškotov, čokolado, bombone, sadje in suhe fige. Tako Miklavž ni
pozabil na nas že bolj ostarele sestre. Bile smo zares vesele in
hvaležne in bomo še bolj molile za naše dobrotnike.
S. Majda,
Mengeška skupina

MIKLAVŽEVANJE V VIL ŠENTJUR
Srečanje Vil Šentjur smo imeli 12.12.2021 kot po navadi z začetkom
ob 15. uri. Najprej smo imeli duhovni del. Temo Zahej smo vzeli kar
iz programskega zvezka. Tako je tekla beseda o Zaheju, ki je splezal
na drevo, da bi videl in spoznal Jezusa. Po pogovoru in razmišljanju
kdaj smo pa mi podobni ali pa nismo podobni Zaheju, je čas pred
sveto mašo kar hitro minil. Na drevo pa smo nalepili zelene liste z
imeni naših lučk, kar simbolizira da se tudi naše lučke kdaj
povzpnejo na drevo, da bi bolje videle in spoznale Jezusa. Za vajo
smo zapeli še dve, tri pesmice, ki smo jih potem zapeli pri sveti
maši, ki smo jo začeli ob 16. uri.
Seveda pa naše lučke tokrat niso prišle na srečanje samo zaradi
uvodnega dela ter svete maše, ampak so se njihove misli ustavile na
dobrem možu, svetem Miklavžu, kateremu smo pisali na prejšnjem
srečanju. In ker je že ob našem zadnjem srečanju leta 2019 obljubil,
da pride čez leto spet naokoli, je zaradi razmer covida ta obljuba
bila neuresničena. Vendar Miklavž ne pozabi svoje lepe dolžnosti.
Na našem letošnjem srečanju nas je po maši le obiskal. No, saj ni bil
sam. Z njim je bil tudi nagajivi ter hudomušen hudiček, ki ga je
prehitel z obiskom lučk ter s svojim prihodom naznanil tudi prihod
Miklavža. Ta hudiček pa ni bil kar tako. S sabo je nosil majhen koš,
na njem pa so bil obešeni zvončki, ker tokrat verige ni imel s seboj,
da bi z njo rožljal in strašil. Koš je imel prazen. Pa je vendar imel
presenečenje za vse nas, tudi za Miklavža, ki pa mu je ukazal, da naj
brž pokaže presenečenje, če ga seveda ima. To presenečenje je imel
skrito v zakristiji. Hudiček je stopil v zakristijo in iz nje počasi
pripeljal za roko našo voditeljico Sonjo. Vsi navzoči smo bili tega
presenečenja zelo veseli. Sonja si je namreč v oktobru pri padcu
poškodovala koleno in je zato v bolniški.
Svetega Miklavža sta spremljala dva angela, ki sta mu pomagala pri
razdelitvi daril. Vsi naši lučkarji, tudi gospod župnik Mitja, so bili
veseli njegovih daril. Sveti Miklavž pa je obljubil, da bo (če bo le
lahko) naslednje leto spet prišel.

Do takrat pa naj le pridno obiskujemo skupino VIL ter ostanemo
dobri še naprej. Med obiskom Miklavža smo prisrčne pozdrave po
videu prejeli tudi od našega bivšega kaplana Borisa Tibauta, ki
deluje kot župnik v župniji Velika Polana. Tudi naš bivši župnik
Vinko Čonč, ki je sedaj v pomoč v šoštanjski župniji, še ni pozabil na
naše lučke.
Tako smo preživeli lepo srečanje Vil in verjamem, da bo ostalo
vsem v lepem spominu.
Bogu hvala za vse.
Za Vil Šentjur Zdravko Fidler

NAŠE ZADNJE SREČANJE V LETU 2021
Zbrali smo se pred cerkvijo Svetega Duha v Celju, kjer smo imeli
zadnje srečanje Vil v tem letu. Začeli smo z animacijo, potem so
lučke imele delavnice, starši pa pogovor z bratom Jurijem Štraus, ki
je tudi vodil sveto mašo. Med nami je bil tudi g. Matic, tako da so
lučke imele priložnost za sveto spoved pri g. Maticu, starši pa pri
bratu Juriju. Nato je sledila sveta maša in nato smo s pesmijo
priklicali dobrega moža sv. Miklavža, ki nas je obdaril. Zapeli smo
Angelčka in si zaželeli veliko dobrega v letu, ki prihaja. Naj
poudarim še to, da so se naši skupini pridružile tri nove lučke, ki
smo jih zelo lepo sprejeli.
Majda Ratej, Sv. Duh Celje

KAKO SEM PREŽIVELA ČAS MOJE BOLEZNI
Začelo se je 22. maja 2021, ko sem si z osebno asistentko med
tuširanjem zatipala bulo. Z asistentom Aleksandrom sva šla k
zdravniku na urgenco.
Trije zdravniki so me pregledali in so sumili da imam karcinom –
rak. Poslali so me naprej na nadaljnje preiskave. Na pregledih so žal
potrdili, da imam agresivnega raka. Z Aleksandrom sva se junija
poročila, to je bil najlepši dan v mojem življenju. Izpolnile so se
moje najlepše sanje. Potem pa se je začelo zelo težko obdobje. Moje
zdravljenje. Začelo se je zdravljenje s kemoterapijo. Najprej sem
imela kemoterapijo na tri tedne. Potem sem dobila močne stranske
učinke in so mi morali eno kemoterapijo razdeliti na dva dela. To so
bile naporne terapije. Po njih sem bila zelo utrujena. Zdravljenje je
bilo uspešno, saj se je rakasti tumor zelo zmanjšal. Bil pa je tudi
problem, ker imam slabe žile in so mi komaj našli žilo. Ko pa mi niso
več našli žile, pa sem morala prekiniti zdravljenje s kemoterapijo.
Začeli smo se pogovarjati za operacijo. Ko sem šla na preiskavo CT,
so ugotovili, da je rakasti tumor popolnoma izginil. V četrtek, 2.
decembra 2021, sem šla na operacijo. Operacija je uspela. Zdaj je že
en teden od operacije, počasi okrevam. Počutim se dobro. Pri moji
ozdravitvi mi je najbolj pomagala zvesta in iskrena ljubezen
mojega zlatega moža.
Dragi moj Aleksander, najlepša hvala, da si prišel v moje življenje,
mi stojiš ob strani in mi pomagaš v vsakem trenutku življenja.
Najbolj pa sem ti hvaležna, da si bil in si ob meni v času moje
bolezni. Da me spremljaš in voziš k zdravnikom, za tvoje nasvete in
spodbudne besede in besede tolažbe. S teboj je bilo veliko lažje
premagovat bolezen.
Natalija Polajžer, Magdalenska skupina, Maribor

Nad naravo belo zvezde nizko sijejo nocoj,
sneg iskri se v mesečini, luna siplje jo nocoj.
V vsakem srcu zibka čaka: "Dete se rodi nocoj."
Sprejmi ga v toplino njeno, vendar ne le za nocoj.
Naj za vedno tam ostane kot prijatelj tvoj!
Blagoslovljen božič in veliko lepega v letu, ki prihaja,
vam želi Vil sv. Magdalena Maribor

Božji nam je rojen Sin, radujmo se!
K nam je prišel iz višin, veselimo se!

Dragi lučkarji, veselimo se z novorojenim Detetom!
Naj nam prinese obilo osebnega miru, medsebojnega
razumevanja in Božje ljubezni.
Vipavska skupina Vil

Sveta noč, blažena noč,
vse že spi, je polnoč....

S to pesmijo zaželimo vsem
lučkam, staršem, prijateljem,
duhovnim voditeljem, kakor tudi
voditeljicam blagoslovljen Božič
ter naj bo srečno,
zdravo Novo leto, ki prihaja.
Vil Sveti Duh Celje

BOŽIČNO VOŠČILO
Pa smo stopili v veseli december. To je čas, ki nam pove, da se bo rodil
Odrešenik. Veseli december je čas velikih pričakovanj, veselja, sreče,
radosti..... Ljudje so tudi v pričakovanju, ko se v Betlehemu rodi
Odrešenik. Kristjani se tako pripravljamo na božične praznike, da v
adventnem času, ki traja štiri nedelje, naredimo adventni venček. Na
adventnem venčku so štiri sveče, vsako nedeljo prižgemo eno svečo.
Po svojih domovih naredimo jaslice, ki so simbol Jezusa Kristusa, ki se
je za nas rodil v Betlehemu.
Božič je tradicionalni krščanski praznik, ki ga v katoliških in
protestantskih državah praznujejo 25. december kot spomin na rojstvo
Jezusa Kristusa.
Marija in sveti Jožef gresta v mesto Betlehem, iščeta prenočišče in ga ne
moreta dobiti. Gresta ven iz mesta Betlehem, tam v revnem hlevčku je
Marija rodila Jezusa Kristusa.
Alenka Čargo, Tolminska skupina

Lučke v srcih si prižgimo,
pokleknimo k jaslicam,
Božje Dete počastimo,
ki iz nebes prišlo je k nam.
,

Vsem lučkam, staršem in prijateljem
po Sloveniji želimo
naj Božje Dete prinese v naša srca božični
mir in veselje, ki naj traja skozi celo leto.
Želimo tudi obilo zdravja in božjega
blagoslova v novem letu, ki prihaja.
Vera in luč, Dravlje

Jezus je prišel na svet, da bi nas odrešil, da bi nas opogumil,
da bi nas razveselil, da bi nam prinesel mir,
mir, ki ga svet ne more dati.
Da bi nas blagoslavljal, da bi nam pokazal, da nas Bog ni zapustil,
da bi nam pokazal, kako nas Bog ljubi,
da bi zacutili, da mu ni vseeno, kaj se dogaja z nami.

Vsem luckarjem v Sloveniji ter vsem tistim, ki luckam kaj dobrega
storijo, ceprav niso clani nobene luckarske skupine, želimo Božjega
blagoslova in veselja v božicnih praznikih ter v novem letu 2022!
Šentjurska skupina

Vsem lučkam, staršem, prijateljem in duhovnikom želimo
blagoslovljene božične praznike.
Leto 2022 pa nam naj prinese veliko lučkarskih srečanj.
Poljčanski lučkarji!

Prižgimo majhno lučko. Naj plamen plapola.
Naj v vsaki roki gori luč.
Prihaja večna Dobrota, večna Sreča, večna Modrost.
Prihaja. Jezus je luč. Jezus prinaša luč,
Jezus prihaja…
Naj širi upanje v našem brezupu.
Naj krepi naš korak, ker že močno kleca.
Naj nam njegov objem nudi zavetje
v viharju življenja.
Naj razblini v nas vse dvome in
nas obvaruje strahu in zla, ki se v nas kopičita.
Blagoslovljen Božič ter srečno v novem letu.
Ilirskobistriški lučkarji

Drage lučke, vaši starši, prijatelji, duhovni vodje, koordinatorji!
Najlepši prazniki so pred nami!
Naredimo jaslice. Ustavimo se ob njih. Zazrimo se v razsvetljeni
hlevček, kjer sredi noči sv. Jožef in Marija bedita ob svojem
novorojenem Detecu Jezuščku. Le-ta pošilja vsemu svetu svoj
blagoslov: ljubezen, mir, dobroto, luč.
Zapojmo skupaj z angelčki veselo oznanilo: " Slava bodi na
višavah, slava Bogu naj doni!"
Pridružimo se veselim betlehemskim pastirčkom in molimo z
njimi: " Božji nam je rojen Sin..."
Povabimo sveto družino vase, naredimo ji tople,
mehke jaslice v svojem srcu!
Dragi lučkarji, želimo vam, da ta božični blagoslov ostane z
vami zdaj in vsak trenutek v novem letu 2022!
Vil Brezmadežna, Brežice

Naj vsem skrivnost božične
noči vlije upanje in povrne moči.
Novo leto, ki prihaja,
naj vas z zdravjem,
veseljem in s srečo obdari.
Čudeži obstajajo!
Le verjeti je treba vanje.
Vil Črenšovci

Drage lučke, družine in prijatelji!
"Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje,
ki bo za vse ljudstvo." Lk 2, 10
Veselje naj napolni vaša srca ter vam da obilico upanja in miru. Naj
bodo za vas ti prazniki blagoslov, neglede na situacijo, v kateri ste.
Jezus je prišel prav za tebe, zate osebno, v majhnem hlevu sredi
Betlehema. Njegove sanje so, da bi bil ti svoboden. Prinaša ti mir in
ljubezen, ki je tudi naši bližnji ne morejo dati. Zato, da bi lahko bili
drug za drugega dar.
Čudovite praznike in srečno v letu 2022!
Vil Bela krajina

SLOVO OD OČETA EMILA
30. novembra so se na pokopališču v Vedrijanu v družinskem
krogu poslovili od Emila Zorzuta, očeta naše dolgoletne lučke
Zdenke Zorzut. Zdenka in njena mama Antonija (Tončka po
domače) sta bili članici Goriške skupine Vil vse od začetka. Oče
Emil se srečanj ni udeleževal, najraje je bil doma, bil je miren
človek, v srcu je nosil veliko dobrote in družino ljubeznivo
podpiral.
V hiši Gospodovi, kjer ni več gorja in bolečine, je Emil našel svoj mir
in počitek. Zdaj je skupaj z ženo Tončko. Naj počivata v miru in naj
jima bo Bog bogat plačnik.
Goriška skupina Vil

DANILČKU V SLOVO
V Vipavski skupini Vil smo v tem času izgubili še eno lučko, ki nam
bo sedaj svetila od zgoraj.
V zrelih letih se je mirno poslovil s tega sveta Danilo Žvokelj iz
Sanabora. Kot je pešal njegov vid, tako se je počasi poslavljal in
pripravljal na srečanje z Jezusom. Dolgo let je bival v DSO
Ajdovščina. S svojo dobro voljo in otroškim veseljem je vedno
razveseljeval vse okrog sebe. Tam, kjer se je slišala harmonika in
petje, je bil vedno zraven. Zelo rad je pomagal hišnikom, ki so ga
večkrat nagradili s sladoledom. Od prihoda v VDC in bivanja v
domu starejših je bil zvesti član naše skupine Vil. Redno se je
udeleževal naših srečanj kot ostale domske lučke. Spominjamo se
ga kot zavzetega molivca in častilca Boga. Najraje pa je bil tam, kjer
so se oglašali instrumenti. Tudi zvončkljal je rad pri
povzdigovanju. Seveda po svoje. V korona času se mu je
zdravstveno stanje poslabšalo in tudi razmere niso dopuščale, da bi
še aktivno sodeloval z nami. Je pa bil vedno v naših mislih,
molitvah in srcih.
Dragi Danilo! Vemo, da boš vedno tam, kjer bo veselo. Naj ti večno
pojejo angeli. Odpočij si v Božjem naročju.
Radi te imamo!
Vipavski lučkarji

DRAGE LUČKE!
Nekaj dela za vaše možgančke!
Letos septembra smo ob 50 letnici svetovne Vil bili nekateri lučkarji
na romanju. Ali se spomnite te mogočne Marijine cerkve - bazilike?
V katerem kraju stoji?
VB.........i?
Ana Vodeb

