


Tako koristno pridna Mojca preživlja čas karantene, ko ne sme v službo 
zaradi okuženosti sodelavcev.



DRAGI LUČKARJI,

od petka, 20. do ponedeljka, 23. maja.

tel. 031 723 475 
 danica.knuplez@gmail.com,
prijavo na romanje 

CENA: 389 EUR (45 oseb),

Za placilo lahko koristite turisticne bone 2020 
turisticne bone 2021 

Nacin placila: 50 EUR ob prijavi, možnost odplacevanja na obroke 
brez obresti.

zelo hitro teče čas kljub covidu, ki nas še ni zapustil. Še nedavno 
smo si voščili vesel Božič, že je pred nami Velika noč. Ti dve leti 
epidemije sta nas prikrajšali za naša veliknočna romanja v Emavs, 
pa tudi za redna vseslovenska romanja.
Letos se bomo ojunačili in pod pogoji, ki jih zahteva epidemija, spet 
romali in sicer  Tokrat je naš 
cilj slovenska Istra z Vejno in s Trstom. Vmes pa še Gračišče, kjer 
nam bodo Šavrinke predstavile svojo bogato narodno zapuščino. 
Sledita Markovec – hrib nad Koprom (sv. maša), nadaljevanje v 
Piran. Naslednji dan Sečoveljske soline, Koper, izlet z ladjico ob 
slovenski obali. Tretji dan Vejna oz. ital. Monte Grisa, Trst in Lipica. 
Zadnji dan pa se bomo podali še na Sv. Višarje in zaključili romanje 
s sv. mašo. Spet bo nepozabno, kot vsa lučkarska romanja do sedaj. 
Potovali bomo z avtobusom z dvigalom za vozičke in starejše, ki 
težko premagujejo stopnice. Prisrčno vabljeni. 
Cel program boste našli na FB Vere in luči, pa tudi na naši spletni 
strani. Za tiste, ki tega nimate, sem dosegljiva na

 lahko me pokličete za informacije, 
za 

 399 EUR (40 oseb), 419 EUR (35 oseb), 449 
EUR (30 oseb)  

v višini 141 Ä 
in v višini 100 Ä.
Cena je izracunana aprila 2022.

 ali 
na

pa tudi vsi ostali.

Vstajensko jutro naj napolni naša srca z veseljem, 
da je Gospod z nami in živi.

Blagoslovljen velikonočni čas 
in lepo doživete praznike želim vsem.

Danica
Voščilu se pridružujejo mariborski stolniški lučkarji



VELIKA NOČ

Veselo Veliko noč voščim iz Celja!

br. Jurij Štravs

je pred nami, drage bralke in bralci naše Lučke.
Že danes se vam zahvaljujem za vaša lepa sporočila in voščila. 
Dostikrat vaše misli porabim v tej ali oni pridigi pri sveti maši. 
Resnično ste duhovni učitelji in učiteljice svoji okolici. To mi je zelo 
všeč. To je Cerkev in kot bi se reklo danes: To je sinoda, skupna pot in 
prizadevanje, da bi evangelij Jezusa Kristusa živel med nami.
Ravnokar sem prebral pričevanje o malem Noahu (po naše Noetu) 
Wallu. Še ko je bil pod materinim srcem, se mu je v glavi nabirala neka 
tekočina, ki mu je razžirala možgane, piše. Samo dva procenta mu jih 
je ostalo ob rojstvu. Zdravniki so napovedovali najhujše in seveda 
svetovali splav. (Zakaj toliko zdravnikov tako svetuje? Moramo več 
moliti za zdravnike na porodniških oddelkih, a ne da Petra iz 
Primorske?) Skratka, starša sta se odločila prepustiti njegovo življenje 
Božji volji in sprejela otroka z veliko ljubeznijo. Odpeljala sta ga v 
ljubeče domače okolje in že po tretjem pregledu se je izkazalo, da so 
njegovi možgani iz dveh zrastli na 80 procentov. Zdravniki so to 
opisali kot čudež. Mogoče bo naša Danica imela prostor v Lučki, da 
objavi celotni članek.  (Najdete ga na str.50)
Tudi ta zgodba spregovori o ljubezni Boga. Kot je podaril milost 
Noahu, jo podarja celotnemu človeštvu. On ozdravlja vse naše rane. 
Čeprav so mu najbolj všeč ozdravljene duhovne rane. Lahko si samo 
predstavljamo veliko ukrajinsko rano. Za njih je trpel na križu in jih 
premagal s svojim slavnim vstajenjem. Kako naj si zamislimo vso to 
njegovo Ljubezen. O hvala, hvala Ti Gospod Jezus Kristus! Hvala in 
slava Preblaženi Sveti Trojici! Kolikšna je Tvoja Ljubezen in žrtev za 
nas. Dragi lučkarji, sprejmimo Njegov dar in si ga postavimo na 
najlepše mesto našega srca. To pomeni v naše življenje, v najlepšem 
delu našega življenja naj kraljuje vstali Kristus. Njegova radost naj nas 
obseva, njegova Moč naj nas krepi. Iz srca hvala prav posebej vsem, ki 
se udeležujete naših molitvenih srečanj na zoomu. Naj bodo dragoceni 
dar za naše gibanje. Gospod naj nas Velikonočno blagoslovi!



DRAGE LUČKE, DRAGI LUČKARJI,

Blagoslovljeno Veliko noč vam želiva.

Kristina in Damijan

kako ste? Upava, da mirno in v pripravi na največji krščanski 
praznik, Veliko noč. Zdi se nama, da je ob postopnem a vztrajnem 
popuščanju korona virusa, ki ga spremlja prebujajoča narava, kar 
težko ostati zbran. Kako zelo si želimo, da bi spet dihali zrak izpred 
marca 2020 in zaupamo, da je ta trenutek blizu oz. je že tukaj. S 
Klaro in Ano smo se letos odpravili v Planico gledat smučarske 
polete, saj smo strastni navijači in gledalci tega športa. Občutke, ki 
so naju preplavili tam, v sončni dolini pod Poncami, težko opiševa. 
Če bi morala izbrati eno besedo, bi Damijan rekel ljubezen, jaz pa 
upanje. Toliko enotnih ljudi, veselih in nasmejanih, sva nazadnje 
videla v pred-koronskem času. Veselje je bilo tako iskreno kot nam 
ga dajo videti naše lučke. Ljudje smo brez zadržkov klepetali, kot 
da se že poznamo, tako kot to znajo naše lučke. Peli in ploskali smo 
skupaj kot to počnemo z našimi lučkami. Počutili smo se domače, 
da smo sprejeti in povezani s to veliko množico in to nam znajo dati 
naše lučke. Zato sva izjemno vesela te Lučke, kjer najdemo vesele, 
igrive, pozitivne utrinke z vaših (ponovno obujenih) srečanj saj 
veva, kako se počutite, kako ljubezni in upanja polni ste. Bogu 
hvala. Iz globine duše hvala.



  DRUGO ZOOM SREČANJE KOORDINATORJEV 

JUŽNE PRIMORSKE REGIJE

Srečanja lučkarjev so vedno pristna in polna veselja. Eno takih je 
bilo tudi naše (čeprav preko zoom konference) srečanje 
koordinatorjev južne Primorske regije, ki smo ga imeli v začetku 
januarja 2022. Udeležili so se ga koordiantorji vseh petih skupin: 
Vipavske, Kraške, Obalne, Pivške in Vil Ilirska Bistrica. 
V uvodnem delu sta nas pozdravila in spodbudila naša nacionalna 
koordinatorja Kristina in Damjan, njuni Ana in Klara pa sta nas 
razveselili s prelepo zapeto božično pesmijo. Po molitvi smo 
pregledali naše bogato lučkarsko leto 2021, ki je bilo zaznamovano s 
praznovanjem 50 letnice svetovne Vere in luči ter našim 
prečudovitim vseslovenskim romanjem v Brestanico. Na kratko 
smo predstavili spodbude in nove predloge za srečanja v korona 
času, ki smo si jih podelili na zadnji formaciji v Stični. Pogovarjali 
smo se tudi o nagovoru  Angele Grassi o sprejemanju odgovornosti 
koordinatorja. Koordiantorji posameznih skupin so podelili svoje 
izkušnje minulega leta, kako so potekala njihova srečanja, 
miklavževanje ipd. Naš regijski duhovni asistent g. Janez Kržišnik 
nam je približal letošnji programski zvezek in nas spodbudil k 
iskanju možnosti za srečevanje skupin ter ohranjanje medsebojnih 
vezi v skupini. 
V zaključnem delu smo pregledali finančno poročilo formacije, 
povabili na lučkarske duhovne vaje v Kančevcih in na letovanja 
poleti. Zaključi smo z našo molitvijo Vere in luči, blagoslovom, ki 
nam ga je podelil g. Kržišnik ter neformalnim klepetom in sklepom, 
da si srčno želimo srečanja v živo. Bog daj, da bi se to lahko kmalu 
uresničilo! Slavje vere, slavje luči!

Petra Nabergoj, vice-koordinatorka za južno Primorsko regijo



DRAGI VSI,

Saša Žgavec

Anica Mernik in 
Breda Klemen

z veliko hvaležnostjo sporočamo, da smo uspešno izvedli volitve v 
Severno-primorski in Vzhodno-štajerski regiji.

Za Severno-primorsko regijo bo odslej skrbela , prej so-
koordinatorica Vil Črni Vrh. ( Na fotografiji je obkrožena z modro-)

Za Vzhodno-štajersko regijo bosta odslej skrbeli 
, prej koordinatorici Vil Slovenske Konjice. 

(Na fotografiji sta obkroženi z zeleno.)

Dobrodošle  Saša, Anica in Breda!

Hvala Sv. Duhu, da je v njih vnel iskrico pripravljenosti, da se dajo 
na razpolago, mi pa smo jih seveda z velikim veseljem in odprtih 
rok sprejeli. Naj jih dobri Bog obilno blagoslavlja v novem 
poslanstvu. Hvala vsem, ki ste z gorečo molitvijo izmolili to milost, 
molitveni srečanji v oktobru in decembru 2021 sta obrodili sad. 

Hvala Davidu in Ireni, našemu nominacijskemu dvojcu, za 
koordinacijo volitev ter Angeli Grassi, ki se nam je prav tako 
pridružila. Hvala Petri Lapanje in Bojani Ljubec, ki sta zaključili 
svoja mandata, Bog jima povrni za vse.

Vesel in hvaležen pozdrav vsem.  
  
Br. Jurij, Damijan in Kristina



Uspešne volitve Severno-primorske in Severno-štajerske regije 

Postna molitvena srečanja 



POSTNA MOLITVENA SREČANJA VERE IN LUČI 2022

Del postnega časa smo slovenski lučkarji preživljali skupaj. Vsak 
postni petek ob 20. uri (razen na Veliki petek), smo se udeleževali 
skupnih molitvenih večerov na Zoomu. Srečali smo se 6x, bilo nas je 
med 25 in 45. Na prvem srečanju smo molili za ukrajinske lučke in 
za Ukrajino, na drugem za vse pokojne lučke, starše, prijatelje Vil, 
še posebej tiste, ki so umrli zaradi Covid 19, za vse žrtve vojne ter za 
nove prijatelje v Vil Brežice. Tretje srečanje smo namenili prošnji za 
pomoč Sv. Duha pri ponovni oživitvi srečanj po slovenskih 
skupinah (za pogum in odločnost) ter za to, da bodo ukrajinske 
lučkarske skupine še naprej ohranjale stik in molitveno navezo v 
teh težkih trenutkih. Na četrtem srečanju smo molili za žrtve zlorab 
in za duše tistih, ki so zlorabe zagrešili, v molitve smo vključili tudi 
Ukrajino in molili za žrtve političnih zlorab. Peto srečanje smo 
posvetili novim duhovnim poklicem, povezani smo bili tudi z 
Ukrajino, saj smo molili, da tamkajšnje trpljenje rodi nove 
duhovnike, redovnike, redovnice, ki bodo z Božjo pomočjo lahko 
nudili duhovno oskrbo vsem pomoči potrebnim. Zadnje, šesto 
srečanje je imel vsak od prisotnih možnost povedati svoj namen. 
Bog povrni vsem, ki ste se srečanj udeleževali.

Kristina Mlinarič



KAJ POMENI SVEČNICA

Moja molitev

Svečnica, tudi Gospodovo darovanje, je krščanski  praznik. 
Obhaja se 2. februarja, 40 dni po Božiču. Ime svečnica izhaja iz 
tradicionalnega blagoslavljanja sveč po cerkvah. Na ta dan sta 

Marija in Jožef novorojenega Jezusa odnesla v jeruzalemski 
tempelj in se Bogu obredno zahvalila za sina.

Sveti Jožef in Marija
sta molila, da bi ljudje
po vsem svetu molili.

Sveti Jožef in Marija
sta tudi molila za

svojega sina Jezusa.

Alenka Čargo, Tolminska skupina 

Praznik Kristusovega vstajenja 
je začetek novega življenja.

Naj vam Velika noč prinese mir, 
z njim pa obilja in veselja vir!

Želimo vam blagoslovljene in vesele Velikonočne praznike ter 
vse dobro!

Skupina VIL Stična 



 

DUHOVNE VAJE VIL V KANČEVCIH

                                                                       KDO SEM JAZ, OČE?

Minilo je novo leto, zaznamovano s tem, da se prijatelji in lučke 
nismo mogli srečati na prednovoletnem druženju. Zato je bilo 
povabilo na duhovno srečanje v januarju (21. – 23. 1. 2022) še toliko 
bolj dobrodošlo. 
Bilo nas je sicer malo, skupno 17, saj se mnogi niso odločili zaradi 
epidemije, mnogi pa so bolni obležali doma. Med njimi tudi brat 
Jurij, ki smo ga udeleženci zelo pogrešali. 
Zbrali smo se v petek popoldne, se nastanili in  se spoznali. 
Kdo si ti, kdo sem jaz?
Kako dobro vprašanje, iztočnica za pogovor, za premišljevanje in 
za mašo. 
Veliko smo mislili na vse prijatelje širom po Sloveniji, na vse lučke, 
ki svetite z neverjetno svetlobo v očeh in prinašate na ta zmedeni 
svet sodobnega časa toplino, mir in veselje.
Skozi besede vseh udeležencev je bilo čutiti tisto, kar nas druži. 
Naše besede in misli so bile povezane z  Jezusom, ki nam daje kruh 
življenja. Misel nanj, ki je trpel, da bi nam ponudil moč življenja. 
Zato vprašanje: Kdo si ti in kdo sem jaz? 
Izpoved posameznika naj je bila obarvana s težo križa ali z mavrico 
upanja, se je zlila s skupino, skozi prošnje pri maši in pogovor na 
srečanjih je posijalo sonce Jezusovega darovanja v naša srca. 
Začutiti je bilo veličino vere v življenje, upanje, da svet nosi veliko 
dobrega, čeprav je posameznikov križ včasih težak. In veliko lažji, 
če imaš prijatelje. Ti si moj brat, sestra v Jezusu, jaz sem tu, da hodim 
po poti skupaj s tabo.
Hvala vsem, ki ste omogočili to srečanje in hvala udeležencem, da 
smo zbrali pogum v teh težkih časih in prišli. Mislim, da se je v naša 
srca ob tem vikendu naselil droben žarek sonca, ki daje moč za 
prihodnje dni.

Ivana Šošter









DRAGI PRIJATELJI,

Miklavž je naše lučke obiskal malo z zamudo. Pošiljam 
nekaj utrinkov veselja. 
Lep pozdrav,
 
Marjeta

v Stični 



DRAGE LUČKE, DRAGI PRIJATELJI!

Naše lučke se zelo veselijo vsakega srečanja Vere in luči, posebno, 
če se srečamo v živo. To smo doživeli v decembru. Pripravili smo 
svoja srca s sveto spovedjo za prihod  našega Odrešenika JEZUSA 
KRISTUSA. Zato smo s čistim srcem sprejeli v svoje srce našega 
ljubega Jezusa in se zahvalili za preteklo leto.
V veselje vseh lučk in naših mladih prijateljev pa nas je obiskal tudi 
prijatelj otrok sv. Miklavž, ki nas je pohvalil, da smo bili pridni in 
naj se tudi  v naprej redno udeležujemo naših srečanj.
 Žal pa so srečanja v januarju in februarja odpadla. Srečevali smo se 
le nekateri, saj so srečanja potekala po ZOOM-u.  Na teh srečanjih 
posebno mislimo in molimo za lučke, ki so prikrajšane.
Vse lučke so obveščene o poteku srečanja, dobijo tudi katehezo, ki 
jo zelo skrbno pripravlja s.Magdalena. Hvala za njen trud.
Upamo in prosimo Boga, da nasljedna srečanja izpeljemo v živo v 
veselje vseh naših lučk.
Vsem lučkam, staršem in prijateljem po Sloveniji in v svetu 
(posebno ukrajinskim in ruskim lučkam) želim mir in božjo  
ljubezen – ki je še kako potrebna v današnjih dneh.
Vsem en topel  lučkarski objem!

Helena, Draveljska skupina



  Z mirom v duši,

   z ljubeznijo v srcu
   in  vero v BOGA

   se veselimo   
  Velikonočnega blagoslova.

Želimo vam vesele, 
blagoslovljene

Velikonočne praznike!

Vera in luč  Dravlje



PRAZNOVANJE BOŽIČA

Na tretjo adventno nedeljo smo mengeški lučkarji praznovali Božič. 
Veliko se nas je zbralo, saj smo bili vsi  osebno povabljeni k sv. maši.
Pred sv. mašo smo se zbrali ob res velikim adventnem vencu, pod 
njega smo razprostrli mah, potem pa je vsak dobil eno figurico – sv. 
družino, angelčke, pastirčke, številne ovčke, vse naše delo preteklih 
let in smo jih  v procesiji med prepevanjem božične pesmi odnesli 
na mah in tako naredili jaslice, ki so v nas prebudile božično 
vzdušje.
Za katehezo pa smo govorili o Nikodemu, ko je ponoči prišel k 
Jezusu na razgovor. Bil je pač poseben človek, malo drugačen, kot 
smo drugačni tudi lučkarji, Jezus mu je posvetil čas in mu odprl 
svoje božje srce.
Tudi naši starši z veliko ljubeznijo in toplo pozornostjo spremljajo 
svoje drugačne otroke in ti otroci – lučke, so naši  posebni ljubljenci, 
kakor mali Jezusček v jaslih.
Tako smo združili zgodbo o Nikodemu  in naš Božič z mnogimi 
božičnimi pesmimi  in tako vnaprej doživeli lepoto božiča. Dete 
Jezus pa nam je za svoj rojstni dan pripeljal še eno članico, go. Lili, 
katere smo bili vsi zelo veseli.
Za konec naše božične sv. maše pa smo se še vsi slikali ob jaslicah. 
Jaslice smo potem pospravili, postavili jih bomo v župnišču pred 
zimsko kapelo, kjer bodo pričevale o naši lučkarski sreči.

S. Majda Habjan, 
Mengeška skupina





LEPI TRENUTKI SO NAM OSTALI V SPOMINU

V božičnem času smo si skupaj s Pavlom ogledali jaslice in lučke v 
Mozirskem gaju. V Bistriškem jarku na Muti  je ekološka kapelica in 
čudovite jaslice v naravi in tudi v naši cerkvi  Brezno so jaslice 
vedno zelo lepe.
Obiskali smo tudi Mozirski gaj, ob prihodu je  bila že tema, 
pričakalo nas je na  tisoče čudovitih lučk. Tako smo si ogledovali 
različne zgodbe, osvetljene z lučkami, bila je lepa zimska pravljica.
Večkrat smo se sprehajali v naravi in se odpeljali v Maribor in tam 
našli nekaj, kar nas je razveselilo.
Pavle se je na pusta maskiral in tako smo se skupaj  nasmejali in 
smo se z njim tudi poveselili.
Vsak večer zmolimo s Pavlom za različne namene in tudi za zdravje 
vseh lučk.
Sedaj je molitev ali križev pot za mir v Ukrajini. Tako smo povezani 
z vami vsemi v gibanju Vera in luč.

Tomšičevi, Radeljska skupina

       



 PRIDITE IN POGLEJTE

Tokrat vam bom posredoval poročilo s srečanj decembra in marca. 
Januarja in februarja jih je preprečila teta korona.

DECEMBER – Zahej: Kdo je bil ta mož? Višji cestninar je bil. In o tej 
osebi smo se pogovarjali na srečanju. Začeli smo ga na prostem 
pred dvorano in se malo med seboj pogovorili, kaj nam je prinesel 
sveti Miklavž. 

Nato smo vstopili v dvorano, kjer so najprej Sonja Simonič in njeni 
otroci predstavili zgodbo o Zaheju. Kdo je torej ta mož? 
To je bil cestninar, ki je hotel videti Jezusa. Ker pa je bil majhne 
postave, je splezal na smokvo, da je lahko videl Jezusa. Ko ga je 
Jezus zagledal, mu je rekel naj stopi hitro dol, kajti danes bi rad ostal 
pri njem. Tako se je Jezus povabil k njemu v hišo. On ga je z veseljem 
sprejel in obenem spremenil svoje življenje. Vsem, ki jih je 
oškodoval, je bil pripravljen vse povrniti in dati polovico svojega



premoženja za uboge. In Jezus mu je rekel, da je s tem sprejel 
odrešenje.  
Tudi mi se lahko vprašamo, ali smo pripravljeni spremeniti svoje 
življenje. Po kratkem pogovoru in po spraševanju vesti je sledila 
božična sveta spoved. Med tem smo na figove liste napisali vsak 
svoje ime  in ga dali svojemu sosedu in ta je napisal gor en dar, ki ga 
ima ta oseba. Te liste smo obesili na narejeno drevo. Pri spovedi 
smo dobili lonček z zemljo in pšenično seme, ki smo ga posejali v 
zemljo in je do božiča vzklilo. Meni je. 

Nato je sledila sveta maša, pri kateri smo lučkarji uprizorili zgodbo 
o Zaheju. Pri pozdravu miru smo dobili list od svojega soseda, za 
katerega smo v naslednjem mesecu molili. Po sveti maši nas je 
obiskal sveti Miklavž. Pri čakanju nanj smo si ogledali igrico, ki so jo 
pripravili vrhpoljski veroučenci. 



In že je prišel sveti Miklavž in nas obdaroval. Nato smo imeli še 
pogostitev in se domenili, da se januarja zopet srečamo.



Nastopilo je novo leto 2022. Virus se je začel zopet bliskovito širiti, 
zato smo srečanje odpovedali in zgodbo o slepem Bartimaju 
razposlali lučkarjem po pošti. Napisali smo jim pismo, jim zgodbo 
razložili in zapisali, da se mogoče srečamo februarja. Pa tudi 
februarja je virus preprečil naše srečanje. Zgodbo o Nikodemu smo 
spet razložili v pismu in ga poslali našim lučkarjem in zapisali, da se 
pa srečamo marca. Pa smo se res, ker je virus začel izzvenevat.

MAREC – Usmiljeni Samarijan: Srečanje smo začeli v dvorani, 
toda brez predstavitve zgodbe, ker so imeli pri Simoničevih okužbo 
in niso prišli na srečanje. Tudi naša voditeljica Polona je zbolela. 
Zato sta zgodbo razložila voditeljica Ana in gospod Janez. Potem 
smo skupaj z ostalimi verniki zmolili v cerkvi lučkarski križev pot, 
v katerega smo vstavili tudi zgodbo o usmiljenjem Samarijanu. 
Med sveto mašo nismo oživljali evangelija, ker smo zgodbo 
prikazali v križevem potu. Pri pozdravu miru je vsak dobil eno 
roko, na katerem je pisalo ime lučke, starša ali prijatelja, za katerega 
bomo molili do naslednjega srečanja, ki bo na cvetno nedeljo in bo 
tudi priložnost za sveto spoved pred veliko nočjo. Dobili smo tudi 
nalogo, da obiščemo kakšnega bolnega ali osamljenega. Po maši je 
bilo še druženje v dvorani. 



Je pa še nekaj, kar imamo v postu: to so petkova molitvena srečanja 
po zoomu, ko se srečamo lučkarji, starši, prijatelji in duhovni 
voditelji iz vse Slovenije. Srečanja vodi naša slovenska 
koordinatorica Kristina Mlinarič z bratom Jurijem Štrausom. V 
imenu Vipavske skupine se zahvaljujem vsem, ki pripravljajo ta 
molitvena srečanja. Naj jim Bog povrne.

David Raspor, Vipavska skupina



 POZDRAVLJENI!

Darinka 
Pervanje Nado 
Leban.

Tudi iz Tolminske skupine se vam oglašamo. Tudi pri nas so se 
začela srečanja. Vsako četrto nedeljo v mesecu imamo mašo, ki jo 
daruje g. Silvester Čibej. Ker je še zmeraj kar nekaj okužb z virusom 
Covid, imamo samo mašo in po maši zapojemo So lepe rožice in 
sonček in voščimo vsem, ki praznujejo v tistem mesecu. Pripravim 
jim pobarvanke na temo iz programskega zvezka, ki jih doma 
pobarvajo. Tudi če je samo maša, so vsi zadovoljni, ker se vidimo in 
si lahko povemo, kako se imamo, kako se počutimo po vsem kar se 
dogaja v svetu in pri nas. 
Moram pohvaliti zamisel za molitev v postnih petkih Vere in luči, je 
zelo lepa. Če se le da, se vklopim na zoom. Sedaj ko ne delam več v 
zavodu in so lučke molitev pogrešale, so me prosili, če bi  lahko 
prišla ob petkih od 17h do 18h in imela molitev z njimi. To sem z 
veseljem sprejela. Tudi lučke so me z veseljem sprejele in komaj 
čakajo da pridem, da se pogovorimo in skupaj zmolimo. 
Slike so iz srečanja 5.12.2021, takrat je bila izvoljena 

za koordinatorko Vere in luči Tolmin in je zamenjala 
 Srečanje smo imeli tudi  20.2.2022 in 27.3.2022. Na sliki je 

tudi Jožica Perše, ki zelo rada riše in Davorin Obrekar.
Lepo vas pozdravljajo lučke iz Tolmina.

Darinka Pervanje







BLAGOSLOVLJEN POSTNI ČAS

Drugo nedeljo v marcu smo se lučkarji po dolgem času spet srečali. 
Čeprav smo se povezovali v molitvi vsak mesec, smo si vendar 
najbolj želeli fizičnega srečanja, da si podamo roke in pogledamo v 
oči, drug drugemu namenimo nasmeh in lepo besedo.
Sonce nas je pospremilo v farno cerkev sv. Jurija. Najprej so se lučke 
pripravile na sv. spoved. Vsak je odnesel svoj greh (kamen) do g. 
kaplana, po spovedi pa je prejel srce, ki je bilo kasneje pri sv. maši 
darovano na oltar. Starši smo med tem časom spremljali Jezusa na 
križevem potu in se lepo pripravljali na sv. mašo.
Za temo meseca smo izbrali desnega razbojnika in lučke so ta del 
evangelija lepo oživljale. Sv. mašo je prvič z lučkami daroval 
kaplan Martin in se tudi dobro znašel med nami. Ker pa se jih 
srečanja kar nekaj ni udeležilo, nas je kaplanov nagovor 
vzpodbudil k vztrajanju naših srečanj.
Na delavnicah smo izdelovali kalvarijo in pri delu veselo kramljali.
Ker je ta mesec Marijin praznik, starši in otroci praznujemo. Zato so 
naše mame in očetje prejele od lučk rožico. 

Vmes smo zapeli staro lepo 
utečeno pesem Mamica je 
kakor zarja.
Zaključili smo s praznovanjem 
naših slavljencev in skupno 
zapeli Angelčka.

Lep pozdrav 
od šenčurskih lučkarjev





Luka in njegov novi prijatelj in čuvaj.
Dobro se razumeta in crkljata, 

mali Viki se zelo rad stisne v Lukov 
objem in zadremlje.



SREČANJAV MENGŠU

23. januarja

27. februarja 

V nedeljo,  smo imeli zelo prisrčno srečanje, čeprav se 
nas je zaradi okužb zbralo precej manj.
Ga. Meta se je zelo potrudila za celotno srečanje, še posebej za 
oživljanje evangelija, saj g. Janez ni mogel priti. Oživljali smo 
evangelij o Marti in Mariji in naši dve nedolžni lučki Lucija in 
Simona sta odlično prikazali svoji vlogi. G. župnik se je usedel med 
nas in smo se nekaj časa sproščeno in veselo pogovarjali  o Marti in 
Mariji, pa tudi o nas, kdaj smo kateri od njiju bolj podobni. Tako 
domače je bilo, da mi je to srečanje zelo ogrelo srce, pa tudi drugim 
lučkarjem, saj so vsem žareli obrazi in oči. Obiskala nas je tudi 
mlada mamica Lucija s trimesečnim dojenčkom.
Molili smo za vse okužene lučkarje, ki niso mogli priti na srečanje in 
sploh za vse, da bi ta epidemija kmalu minila. Kako zelo si želimo 
srečanj v živo in gotovo tudi drugi lučkarji po Sloveniji! 
Mengšani vse lepo pozdravljamo in molimo za vse skupine.

Na vetrovno nedeljsko popoldne smo se mengeški 
lučkarji zbrali v župnijski cerkvi sv. Mihaela samo k sv. maši, zares 
lepi sv. maši. Kakor vedno nas je ga. Meta presenetila s svojo 
izvirno predstavitvijo Bartimeja. Za uvod smo poskusili kako je, če 
si slep. Zavezali smo si rutico, tisti pa, ki je videl, je peljal slepega po 
cerkvi, potem pa smo povedali svoje občutke. G. župnik pa je pri 
pridigi izpostavil, če tudi mi kdaj ne vidimo. Še bolj pa je nagovoril 
starše, kako se počutijo, ko jih je bilo in jih je še tudi sedaj strah 
bodočnosti, ko ne vidijo, kaj bo z njihovimi lučkami, ko bodo oni 
obnemogli. Starši so odkrito spregovorili o svojih strahovih, 
negotovosti, pa tudi o svojem velikem zaupanju v dobrega Očeta in 
Marijo.
Polni lepih hvaležnih občutkov smo nadaljevali sveto mašo, ki smo 
je močno raztegnili, a bili smo zares srečni. Hvaležni smo Bogu za to 
sv. mašo, pa tudi naši skrbni ge. Meti za vso duhovno obogatitev, 



kakor g. Janezu za vodenje. Ob koncu smo vsem, ki so v februarju 
praznovali, voščili za rojstni dan in zapeli še Angelčka.

 smo imeli zares lepo srečanje, saj se nas je zbralo veliko 
lučkarjev. Najprej smo se zbrali v Župnijskem domu, kjer smo se 
pozdravili in je ga. Meta lučke lepo pripravila na sv. spoved, ki so jo 
opravile pri g. župniku Marku, on pa je vsaki lučki podaril lepo 
podobico.
Med tem časom smo ostali lučkarji molili lučkam prilagojen križev 
pot , nakar smo odšli v cerkev k sv. maši. Poslušali smo evangelij po 
sv. Luku o srečanju Jezusa z desnim razbojnikom. G. župnik in dve 
lučki so evangelij tudi oživili.
Po sv. maši so bila oznanila, čestitke vsem jubilantom, potem pa še 
mamicam, ki so dobile za materinski dan trobentico in tako je 
minilo naše lučkarsko popoldne.

S. Majda Habjan, Mengeška skupina

V marcu

Polni veselja vam kličemo:
Vstal je Gospod,

vstal je iz smrtne globine,
vstal je iz grobne tišine v novo življenje,  v novo pomlad.







SREČANJE VERA IN LUČ - MAREC 2022

V nedeljo 20. marca smo se po našem zadnjem srečanju, ki je bilo v 
decembru, spet videli. Veliko se nas je zbralo v Vrhpolju v župnijski 
dvorani. 
Začeli smo tako, da smo oživljali zgodbo o usmiljenem Samarijanu, 
kar je bila tudi glavna tema srečanja. Po uvodu smo imeli krajšo 
delavnico, kjer smo pripravili roke, izrezane iz papirja. Na prste 
smo zapisali, kdo nam v življenju pomaga in se podpisali na dlan. 
Potem smo se pripravili in se odpravili na križev pot, ki je tudi bil 
oblikovan na temo usmiljenega Samarijana. Pri maši smo peli 
lučkarske pesmi, sodelovali  in se duhovno okrepčali. Vsak je dobil 
tudi dlan od drugega člana, za katerega bo še posebej molil, mislil 
nanj, ga poklical in mu bil na voljo. 
Po čudoviti maši je sledilo še krajše druženje, kjer smo si ob kavi in 
pecivu še kaj lepega povedali. Vsi smo bili veseli, da smo se po 
dolgem času spet videli in že komaj čakamo naslednje srečanje.

Tadej Lozar, Vipavska skupina





SREČANJE GORIŠKE SKUPINE 

Lučkarji Goriške skupine smo se ponovno srečali v mesecu marcu. 
Tokratna vsebina ni bila iz programskega zvezka,  ampak smo si 
srečanje zastavili nekoliko drugače. Vsebina srečanja je bila 
razdeljena na tri dele. 
Po uvodnem pozdravu smo izžrebali tri skupine in se razdelili po 
učilnicah. Skupine so bile mešane. Tema pogovora je bila s trpečim 
Jezusom in Marijo v pandemiji in vojni. Pogovor, vživljanje in 
molitev. Pogovor v skupini je vodil član animacijske skupine s 
pomočjo dveh članov po predhodno pripravljenih vprašanjih za 
pogovor o pandemiji. Koliko časa že traja pandemija? Kakšne 
ukrepe je dajala država po vrsti?  Kako si se privadil maske?  Koliko 
mask si porabil do danes? Si se privadil preko TV ekranana sv. 
mašo?  Si molil doma?  Si korona virus prebolel?  Je kdo od 
domačih, sorodnikov, prijateljev umrl od korone?  Zakaj se ljudje 
branijo cepljenja? Kako si se povezoval z drugimi v obdobju 
pandemije?  In o vojni v Ukrajini – kako se počutimo ob tem? Nas je 
strah?  
Čas za pogovor smo omejili na 45 minut. Preden smo se razšli,  smo 
v tihoti opazovali Jezusa na križevem potu v podobah. 
Nato smo se ponovno zbrali v skupnem prostoru. Na sredini je bila 
miza in med nami Jezus na križu in Jezus v posvečenih hostijah v 
ciboriju. 
Sledil je križev pot in osebni pogovor z Jezusom. To je pripravila 
naša s. Ancila in tudi vodila obred.
Jezus, ti trpiš, z okuženimi, z napadenimi, z begunci, z jokajočimi, 
s prestrašenimi, ...
Jezus, ti si napaden v Ukrajini..... 
Jezus, ti bežiš proč od vojne, proč od nasilja, proč od hudobije.
Jezus, ti se skrivaš in trepetaš v kamrici srca v ruskih vojakih, 
ki napadajo in uničujejo. 
Jezus, tebe napadajo, tebe morijo, tebe mučijo, tebe preganjajo.... 
Jezus, ti padaš pod streli mitraljezov, eksplozijah bomb,...



Jezus, ti trpiš okužbe in preganjanja in ti odrešuješ, okužene in 
preganjane. 
Jezus, ti sprejemaš v večno in srečno življenje ljudi, ki so morali 
umreti.

Sledil je obred prejema sv.  obhajila in duhovnikov blagoslov.
Veseli del pa je bil kot vedno namenjen voščilom, pogostitvi in 
sproščenemu klepetu. Pobirali smo še prijave za DPT in prispevke 
za članarino in revijo Lučka. Srečanje smo zaključili s pesmijo 
Angelček varuh moj. 

Evgenija Koncut





SREDA 22. MAREC

SREČANJE VIL RADLJE OB DRAVI

 

Veliko opravkov sem imela v načrtu ta dan in sem spregledala 
obvestilo s. Ancile, da me bodo prišli obiskat. Seveda me ni bilo 
doma. Kliče me mož in sporoča, da imam obisk Terezije in Srečke. 
Le kdo so to, teh pa ne poznam. In se odpravim domov. In kaj 
zagledam. S. Ancilo in lučke iz VDC Nova Gorica. Prišli so, da mi 
voščijo za bližajoči se rojstni dan in seveda so me tudi obdarili. Med, 
mandarine in česen. Česen sem tudi posadila. Prišla je Tanja, 
Zdenka, s katero sva sosedi po zračni poti, in Danijel. Malo smo se 
sprehodili okrog hiše in občudovali razgled, ki seže vse od hribov 
pa do morja. Nato smo si šli ogledat našo malo cerkvico Marije 
Snežne, skupaj zmolili in nekaj zapeli. Čas je prehitro minil in že so 
morali nazaj, kajti v VDC jih je čakala večerja. Obiskali bi tudi našo 
lučko Ivano, a žal jim je zmanjkalo časa. 
Hvala za voščilo in prijetno popoldne s. Ancili in lučkam iz VDC.

Evgenija, Goriša skupina

V nedeljo 27. 03. 2022 smo se po dolgem času spet srečali prijatelji in 
lučke Vil Radlje.
Najprej smo imeli križev pot in nato sveto mašo in na koncu veselo 
druženje, kjer je vsak izmed nas povedal, kaj je počel v tem dolgem 
korona času.
Vsi smo obujali vesele, pa tudi trpke dogodke bolezni. 
Gospod župnik pa je povedal na koncu še zanimiv recept iz česna in 
limon za čiščenje krčnih žil.
Jaz sem bila v tem korona času z Otom pri HMP na Bledu tam sva si 
ogledala čudovito naravo in hodila k svetim mašam.
Z ladjico sva se tudi peljala na otoček sredi jezera, tam stoji Marijina 
cerkev. Enkrat  sva se tudi peljala okrog celotnega jezera z vlakcem.



Predlani sva bila tudi na letovanju v Portorožu, kjer smo se imeli 
lepo in nepozabno.
Jaz sem tudi šla na duhovni obisk v Nazarje, kjer smo se učili 
kuhanja na naravi prijazen način z vse sorte zdravilnimi zelišči.
Na srečanju v Radljah mi je posebno lepo, da lahko veselo pojemo, 
imamo svete maše in druženja.
V tem času sva z Otom tudi redno dnevno obiskovala mojega očeta 
v Domu. Upam, da se mu zdravje še povrne.
Na koncu vedno zapojemo še Angelčka, preden se razidemo.

Vsem lučkam in prijateljem lučk želiva vesele in blagoslovljene 
velikonočne praznike s polno velikonočnimi dobrotami in veselja 
do življenja ter upanja.

Metka in Oto, Radeljska skupina

Vlak, Pavel Tomšič, Radeljska skupina



NAŠE SREČANJE NA POSTNO NEDELJO

Minili sta dve leti od našega zadnjega srečanja, zato smo bil vsi 
veseli, da se lahko ponovno družimo, hvala našemu duhovnemu 
voditelju patru Jožetu, ki nas vedno z veseljem sprejme.
Ob križevem potu, ki smo ga molili na začetku maše, smo Jezusu 
izročali na križ trpljenja, tudi naše stiske in bolezni.
Pri sveti maši smo se spomnili vseh naših lučk, staršev in prijateljev, 
ki so ostali doma.
Naše druženje se je nadaljevalo v župnišču, tako smo si med seboj 
podelili svoja doživetja v tem času, ko se nismo videvali.
Ob sladkih dobrotah smo se še razveselile vrtnice, ki smo jo dobile 
mame za materinski dan od našega voditelja. 
Z Angelčkom smo zaključili naše srečanje, hvaležni smo Bogu, da 
se lahko spet družimo.

Vil Radlje  Ob Dravi  



 

NAŠ DRUŽINSKI BALONČEK

Ko nas je ta zahrbtna bolezen korona prisilila, da smo ostali doma v 
družinskem balončku, smo to izkoristili sebi v prid. Vsak večer smo 
se zbrali okrog našega oltarčka, prižgali lučko in molili.
Boga srno prosili, da bi ti časi čimprej minili in bi spet lahko 
normalno zaživeli brez omejitev. Veliko smo se tudi pogovarjali o 
Veri in luči, kako fajn je bilo, ko smo se lahko srečevali z našimi 
prijatelji in jim stisnili roko v pozdrav. Zato smo tudi molili, da se 
čimprej srečamo z našimi lučkami, da skupaj zapojemo, molimo in 
se podružimo.
Vsako revijo Lučka smo skrbno prebrali. Vsak dan smo si vzeli čas 
namenjen prav Lučki in smo kaj prebrali iz nje. Potem smo se o tem 
tudi pogovorili, kaj vse delajo naše lučke po Sloveniji.
Ta naš družinski balonček pa je nas kot družino še bolj povezal, saj 
je med nami veliko več ljubezni, komunikacije in pa hvaležnosti za 
vse ovire, ki smo jih skupaj premagali.

Družina Naglič, Vil Radlje ob Dravi



O Bog prosimo te, da nas korona zapusti„

da bi se s prijatelji družili mi.
Ker mi smo srečni ljudje, 
ki nismo radi slabe volje.

Radi bi imeli končno mir,
da najdemo nazaj svoj pravi tir.
Korona ne maramo te nič več,

ker si nam že vsem odveč.

Upamo lahko samo to,
da kmalu nam boš pomahala v slovo,

da te nikoli več ne bo nazaj,
da bomo spet vsi videli nebeški raj.

Virus, le pojdi od nas,
pa nikdar več ne pridi med nas.

Mi smo brez tebe veseli
ter se bomo še bolj radi imeli.

Družina Naglič, Vil Radlje ob Dravi

Ker ni mogla priti na srečanje Vere in luči, sta jo prijateljici Štefka in 
Lojzka obiskali na domu, za rojstni dan sta ji nesli darilo in vrtnico 
za materinski dan.
Rozika je poklicala voditelja in se is srca zahvalila za vse, najbolj je 
bila vesela vrtnice, ki jo je dobila za materinski dan. 

Vil Radlje

ZAHVALA OD GOSPE ROZIKE ZLATAR



PONOVNO SKUPAJ

V nedeljo, 20. 3., smo se v skupini Vera in luč v Črnem Vrhu po več 
mesecih ponovno srečali. Prav čutilo se je, koliko nam to pomeni, 
da smo radi prišli skupaj in da nam je vsem to manjkalo. 
Po uvodnem pozdravu in molitvi so se starši srečali posebej in se 
pogovarjali z duhovnim voditeljem br. Luko. Ostali pa smo imeli 
delavnico. Vsak je prejel obris dlani, jo pobarval in nanjo napisal 
ime nekoga, ki nam je nudil pomoč ali pa smo jo mi njemu. Ob 
odlomku o usmiljenem Samarijanu smo razmišljali o sprejemanju 
trpečih, zapuščenih, beguncev. Pri sveti maši smo se v skupni 
molitvi še bolj povezali z Jezusom in med seboj ter z vsemi, ki smo 
jih izročali v svojih prošnjah in zahvalah. Pri sveti maši smo lučke in 
prijatelji sodelovali z oživljanjem evangelija. 
Srečanje smo zaključili z željo po čimprejšnjem ponovnem 
snidenju. Da se bomo lahko na največji praznik res dobro pripravili, 
si bo v dneh pred Veliko nočjo br. Luka vzel čas in prišel med nas, 
da bo lahko vsak, kdor bo mogel, šel k sveti spovedi.

Nataša Hvala, Črnovrška skupina



Dolgo in težko smo se spet čakali mariborski stolniški lučkarji. 
Decembra smo se še srečali. Na prav posebnem srečanju. Na 
travniku, kjer počiva pepel našega dragega Rankeca, smo peli, 
molili, blagoslavljali in se skupaj z mamo Mirjano in očetom 
Rankom poslavljali do ponovnega snidenja. Potem smo v cerkvi na 
Teznem obhajali krasno (pred)božično sveto mašo. In za zaključek 
v stilu na klopci pred cerkvijo pili čaj in kuhano vino in jedli 
panetone. Gospod župnik Marko nam je to zrihtal. Marko je kot 
bombonjera, nikoli ne veš, kaj dobiš, bi rekel Forrest Gump.
Januarja in februarja je srečanje v živo odnesel omikron. Marca pa 
nam je spet ratalo. Pater Franc Kejžar je bil z nami. Lepo nam je z 
njim. Pa z Marijo romarico, ki se še vedno potepa po domovih naše 
skupine, nam je lepo. In z Jezusom, ki se nam daruje pri vsaki sveti 
maši. Lepo nam je, ko po maši obsedimo, klepetamo, srkamo 
kavico. In pojemo. Na tem srečanju je bila zmagovalna pesem 
Slovenija, od kod lepote tvoje, ki sta jo izbrala in najbolj glasno 
prepevala Monika in Igor. In ko smo tako sproščeno in veselo 
uživali naše srečanje, je bila na mestu tudi molitev za naše brate in 
sestre v Ukrajini in povsod drugod, kjer je vojna. Samo Bog ve, kaj 
doživljajo lučke in lučkarji tam…

Vsak je prejel obris dlani...

 V STOLNI SKUPINI MARIBOR



Postarali smo se stolniški lučkarji. Kerletovi otroci nam, hvalabogu, 
dobro znižujejo povprečje. Ampak naša srca so pa še vedno mlada. 
Z istim žarom gorijo. Vsako tretjo nedeljo v mesecu gorijo za en 
dober kres. Hvala Bogu!

Vesna, Stolna skupina



Zanimiva teološka debata 
Monike in p. Franca



MOJ POSTNI ČAS

MOJA RAZMIŠLJANJA O VELIKI NOČI

Letos je bil postni čas zame nekaj posebnega. Nekaj dni pred 
začetkom postnega časa sem dobila za darilo lepo knjigo, družinsko 
Sveto pismo. 
Vsak dan postnega časa preberem en odlomek iz Svetega pisma in  
o njem razmislim.  Dan začnem z jutranjo molitvijo in Jezusu 
priporočim moj dan. Prosim  ga, da je ob meni in me  čuva na 
vsakem koraku. Vsak dan se trudim, da delam dobra dela. Dan  
zaključim z večerno molitvijo in se zahvalim Jezusu za lep dan.
Vsak petek se pridružim molitveni uri Vere in luči. Skupaj molimo 
rožni venec in križev pot. Molimo izmenično en petek rožni venec, 
drugi petek križev pot. Na koncu molitvene ure vedno še malo 
poklepetamo.
Vsi skupaj že težko čakamo največji krščanski praznik Veliko noč, 
ko naš Jezus premaga smrt in vstane v novo življenje.

Natalija Polajžer, Sv. Magdalena Maribor

 

Vedno se začnem pripravljati s cvetno nedeljo. Z mamo narediva 
butaro. To je zelenje, dodava rožice, pisane trakove in jajčke. To je 
spomin na Jezusov prihod in pozdrav z vejami palme. Cvetni 
nedelji sledi Velika noč. Takrat slavimo Jezusovo vstajenje od 
mrtvih. V soboto pred velikonočno nedeljo odnesemo v cerkev 
velikonočna jedila. V košaro položimo šunko, klobase, hren, jajčke 
in šarkelj. To hrano duhovnik v cerkvi blagoslovi. V nedeljo zjutraj 
je vstajenska maša. Po maši pa imamo blagoslovljen velikonočni 
zajtrk. Ta praznik je zame velik praznik. Jezus nam je takrat obljubil 
vstajenje od mrtvih. To je dan, ko se družimo z družino in prijatelji.
Takrat sem vesela in hvaležna za vse, kar imam.

Marija Matijevič z mentorico Vesno Ozimic



FANTEK BREZ MOŽGANOV 

Zdravniki so jima povedali, da je otrok brez možganov! Ko sta 
zavrnila abortus, se je zgodil žudež!  Neverjetno je, kako Bog deluje 
na življenja ljudi, ki mu to dopuščajo.

Splav je v prvi vrsti poseg v Božjo voljo in preprečitev, da bi z našim 
življenjem naredil tisto, kar si je zamislil, torej drugemu bitju s tem 
odvzamemo možnost, da bi vdihnilo – Božji dih. Dokaz za to je 
naslednja zgodba. 
Ko se je mali Noah Wall rodil, so zdravniki napovedovali, da ne bo 
preživel, če pa bo, so staršema napovedovali, njegovo trajno 
invalidnost. Saj se je, mali Noe rodil le z 2 odstotkoma možganov. 
Tako Noe, vsaj kar se tiče zdravnikov, ni imel nobene možnosti.   
 
Že v maternici so se pri Noe - tu pojavili redki zapleti, pri katerih se 
lobanja ploda napolni s tekočino, ki dobesedno drobi možgane, 
zato sta bila njegova starša Shelly in Rob ves čas nosečnosti pod 
pritiskom splava. 
Zdravniki so jima povedali, da je to edina realna možnost. A starša 
sta to možnost neprestano zavračala. 
Po rojstvu so mu prebodli rano na hrbtu, skozi katero so mu iz 
možganov odvajali tekočino. Starša, kljub temu, da sta že kupila 
krsto, nikoli nista prenehala gledati nanj, kot na veliko Božje darilo. 
Odločila sta se, da odločitev o njegovem življenju prepustita Bogu. 
Odpeljali so ga domov in vsa družina ga je obdala z ljubeznijo in 
nenehno molitvijo. In nenadoma so Noetovi možgani, nazačudenje



vseh zdravnikov pričeli rasti. In rastejo še danes. Ko je imel po 
porodu tretji pregled možganov, se je izkazalo, da so njegovi 
možgani v zelo kratkem času narasli iz 2 na 80 odstotkov normalne 
velikosti.
O Noe-tu je bil posnet dokumentarec, ki vključuje tudi medicinsko 
dokumentacijo o dečku, ki mu brez kakršnih koli znanstvenih 
pojasnil čudežno rastejo možgani. Dr. Claire Nicholson iz 
Northern Children's Hospital v Angliji in Noahov-a 
nevrokirurginja je dejala, da ni druge razlage kot je ta, da je 
ljubezen Noetove družine vspodbudila njegove možgane k 
nevrološkemu razvoju. 
Noah, ki naj bil abortiran, je danes lep, vesel in nasmejan fant, ki s 
svojimi besedami in dejanji vsem in vsemu izkazuje empatijo in 
ljubezen. V šoli se uči brati, pisati in računati. Njegovi možgani še 
naprej rastejo, čeprav je ta rast, že v tem trenutku presegla točko 
najbolj optimističnih pričakovanj družine in stroke. 
Po operaciji kolka njegova družina verjame, da bo nekega dne Noe 
z Božjo pomočjo normalno hodil. A glede na to, kako se je zgodba 
odvijala do zdaj, obstaja velika verjetnost, da se bo to tudi zgodilo. 

Naj to pričevanje postane veliko in realno upanje vsem staršem, ki 
v soočanjih z boleznjo svojih otrok izgubljajo vero in zaupanje v 
Boga.

Kristus je vstal, veselimo se, aleluja.

Prinaša nam novo upanje, da s smrtjo ni vsega konec, ampak nas 
čaka zarja vstajenja, novo življenje, polno veselja in lepote.
S to zavestjo vstopamo v Velikonočne praznike in veselo 

kličemo: aleluja, veselimo se, Kristus nas dviga iz temin greha in 
nam daje pogum za jutrišnji dan. Aleluja

Vil Maribor Sv. Magdalena



VELIKONOČNO VOŠČILO IZ 
BELE KRAJINE

V tem prazničnem času topli pozdravi in 
iskreno voščilo vseh nas povezanih z Vil 
Bela krajina!
Resnično bistvo naše vere se razkrije na 
Veliko noč. Jezus je namreč vstal za nas, 
da bi nas odrešil vseh grehov, da bi lahko 
živeli v resnični svobodi. Neobremenjeni 
s sodbami, krivdo in sovraštvom. Pristno 
in iz srca. 
Želimo vam, da bi res začutili Njegovo 
ljubezen in doživeli resničen mir v svojih 
srcih. Ne glede na križe življenja nam 
Jezus vedno podarja upanje, ki presega 
človeški pogled. 

Vsem lučkam, njihovim domačim in 
prijateljem Vere in luči želimo Veselo 

Alelujo! 

Minil je dan trpljenja, aleluja!
Prišel je dan vstajenja, aleluja!

Kdo zdaj se ne bi radoval,
saj Jezus je iz groba vstal!

Dragi lučkarji!
Naj nam vstali Kristus prinese 

veselja in moči 
za naše vsakdanje življenje!

Radujmo se! Aleluja!

Vipavski lučkarji



Vsem želimo globoko doživete velikonočne praznike,

naj nas izkustvo vstalega Jezusa radostno obogati.
Veselimo in radujmo se!

Vil Črenšovci

 

Cenjene lučke, dragi starši,prijatelji-ce, 
vsem duhovnikom, ki so poklicani v 

Božjo službo,voditeljim-icam,
ki vodijo skupine Vil, kakor tudi vsem 
izven naših meja, želimo blagoslovljen 

dan Kristusovega vstajenja, naj bo prežet 
z ljubeznijo do bližnjega, kakor nas je 

ljubil sam Gospod in nam dal upanje in 
tolažbo, da bomo nekoč tudi mi vstali 
kakor ON, zato vsem kličemo veselo 

ALELUJO!

   Skupina Sveti Duh Celje

     VELIKONOČNO JUTRO!

Vsem želimo blagoslovljene velikonočne praznike 
in božjega miru v naših srcih in v svetu.

Pavel, Srečko in Jožica, Vil Radlje





Blagoslovljen postni čas 

ter  upanja in radosti polno 
obhajanje velike noči. 

Veselo Alelujo želimo vsem 
lučkarjem.

Vil Šenčur

Drage lučke, starši in prijatelji!

Kadar z Jezusom trpimo, z njim tudi živimo.
Le kako z njim trpimo? Lahko tako, da poslušamo prijatelja, ki je 
v stiski in mu pomagamo s svojo bližino. Umiramo svoji želji in 

se darujemo zanj. Na obrazu opazimo nasmeh, ki vrača življenje. 
Jezus nam je prvi pokazal to pot. Pustil se je pribiti na križ in 

položiti v grob.     
Je kot pšenično zrno, položeno v zemljo, da vzklije nekaj novega. 

Je Dobri Pastir, ki da življenje za svoje ovce. 

Jezusovo vstajenje naj bo vsem nam 
žarek novega upanja!
Veselimo se, Aleluja!

Z vami povezani po vstalem Gospodu 
vas lepo pozdravljamo.

Lučkarji iz Tolmina



Pred novim letom je našo lučkarsko prijateljico mamico 

 in atija  
razveselila mala  

Pridružila se je bratcem , 
ki malo sestrico obožujejo.

Vsej družini želimo veliko veselih skupnih trenutkov in Božjega 
blagoslova.

Rafka in šenčurski lučkarji

Simono Klemena Benedik
Katarina.

Vidu, Martinu in Jakobu



ODPRTA NEBESA

Mojca Kastelic

Ob svetovnem dnevu bolnikov in invalidov Jezus vabi  vse uboge v 
duhu, da v družbi nebeških prijateljev prosimo za Božjo pomoč. Vse 
več kapel in cerkva je iz različnih razlogov zaklenjenih, a za 
vstalega, poveličanega Jezusa, se najde pot do človeškega srca 
mimo vseh posvetnih ovir. Prosimo za okrepitev vere, upanja in 
ljubezni, da bomo lahko v moči Svetega Duha zrli Jezusa, ki stanuje 
v srcu bolnika in invalida in spreminja bolniške postelje in 
invalidske vozičke v oltarje. Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem 
imenu, tam sem sredi njimi, nam zagotavlja. Kadar so cerkve in 
kapele zaklenjene ali pa nam bolezen preprečuje, da bi lahko molili 
pred Najsvetejšim, nam nebeški Oče z velikim veseljem odpira 
nebesa in pošilja v pomoč veselo in nadvse sočutno nebeško 
družbo. Dovolimo Svetemu Duhu, da nam izbere zvestih prijateljev 
za skupno molitev.

Lučki  zaključujeta 
letošnje leto z zvestim služenjem 

Bogu.

Ivan  Jože inPokojna lučka  
v kapeli Kristusa Odrešenika 

v Domu starejših v Grosupljem

 Pavlica Pajk



KLEMENU GANTARJU V ZAHVALO

V mesecu marcu je odšel k Bogu v večno življenje Škofjelučkar 
Klemen Gantar. 
Od vsega začetka, ko se je pred petnajstimi leti oblikovala naša 
skupina, je z mamo Veroniko in sestro Saro redno prihajal na naša 
srečanja, če mu je le zdravje dopuščalo. Po svojih močeh se je 
vključeval v program in nas učil potrpežljivosti, saj je sprejemal vse 
naše domislice in ideje, kako naj bi sodeloval na srečanjih. Včasih je 
sredi vsega vrveža in dogajanja mirno zaprl oči in počival. Najbolj 
vztrajnim pa je znal podariti tudi širok nasmeh. Kljub velikim 
oviram, ki mu jih je postavljalo zemeljsko telo, je na njegovem 
obrazu vedno počival mir in sprejemanje.
Dragi Klemen, hvaležni smo za tvoje življenje in tvoj zgled. Prosi 
pri Bogu za vse člane naše skupine in za vso Vero in luč.

Škofjelučkarji

Klemen s sestro Saro na romanju na 
Zaplaz ob 40. obletnici svetovne 

Vere in Luči

Klemen na letalu z mamo 
na romanju v Fatimo 2017. leta



V VEČNOST JE ODŠEL NAŠ TINKO

Mesec december je za marsikoga izmed nas najlepši mesec v letu. 
Čas topline, veselja in čas, ko postavimo božično drevesce in v 
jaslice položimo Božje detece. Tudi Tinko je oboževal ta čas, a tokrat 
je bilo zanj vse drugače. Svoje male jaslice in smrečico je zaradi težke 
bolezni opazoval iz postelje. Tudi za vse nas, ki smo bili tako ali 
drugače povezani s Tinijem in smo bili ob njem, so bili ti prazniki 
drugačni. Vedeli smo namreč, da se Tini poslavlja od nas in se 
pripravlja na živo snidenje z Jezuščkom, ki ga je opazoval v jaslicah. 
Naš Tini je 2. januarja v bivalni enoti za vedno zaspal. Ob njem je 
bila njegova ljubeča sestra Bernarda, ki mu je kljub družini, 
obveznostim in oddaljenosti posvetila veliko časa in bila z njim do 
poslednjega diha zemeljskega življenja. Od Tinija smo se na 
pokopališču v Semiču poslovili na praznik Svetih treh kraljev.



Tinko je bil vesel in razigran človek. Vsem, ki smo ga poznali in se 
družili z njim, je v življenje prinašal radost in dobro voljo. S svojo 
dobrodušnostjo, prisrčno nagajivostjo in otroško nedolžnostjo je 
osvojil naša srca in nam z igranjem na kitaro in majhno harmoniko 
popestril še tako turoben dan. 
Rad je hodil k maši in na naša lučkarska srečanja, kjer je bil tako 
srečen. Večkrat so se mu pri maši ob petju orosile oči, saj se je 
spomnil na svojo pokojno mamico, ki ga je naučila toliko lepega in 
mu vero v Jezuščka položila že v zibelko. 
Predragi naš Tinko,  hvala ti, da smo smeli biti del tvojega življenja 
in se ob tvoji drugačnosti naučili preprostih življenjskih modrosti. 
Neizmerno te pogrešamo, a tolaži nas misel, da si zdaj naš 
priprošnjik in najsvetlejša nebeška lučka, ki v angelski družbi 
razlivaš svojo svetlobo in toplino v naša srca.

Andreja Balkovec Rom, Vil Bela krajina

Ivanovo veselje



Priložene rožice 
podarja

 

vsem lučkarskim 
mamicam za 

materinski dan.

lučka Ivan 



Pust veselih ust na 
Rakitni pri Nini




