




DRAGI LUČKARJI, 

v prejšnji številki Lučke sem vabila na naše tradicionalno 
vseslovensko romanje, letos po naši Istri in malo tudi po Italiji. 
Romanje je za nami, srečno smo se vrnili, Bogu hvala. Bilo je spet 
prelepo druženje s starimi romarji, lepo je bilo spoznati nove. Ne 
najdem pravih besed, da bi opisala tiste prijetne štiri dni, ko smo bili 
skupaj. Prepričana sem, da bi se tudi ostali romarji strinjali z menoj.

Tokrat namenjam vabilo na romanje naslednje leto v Lurd. Ob lanski 
zlati obletnici rojstva svetovne Vere in luči nam je romanje 
preprečila korona. Naslednje leto slovenska Vera in luč beleži 40 let 
od prvih negotovih korakov. V letih do današnjih dni so postali 
trdni, saj lučkarji pogumno korakamo skupaj v dobrem in hudem. V 
zahvalo Bogu in Mariji za toliko lepih, duhovno bogatih let bomo 
obiskali Lurd v začetku maja 2023. Agencija Aritours nam pripravlja 
program in vem, da bodo kot vedno za nas izbrali najboljšo varianto. 
Glede na situacijo pri nas doma ter v svetu, ko cene bežijo v nebo, 
nobena napoved ne more biti verodostojna, upamo pa, da nam bodo 
razmere vseeno naklonjene in bomo lahko ponesli svojo zahvalo 
Lurški Mariji. Ko dobim okvirni izračun in program, vas obvestim, 
da bomo lahko pričeli z varčevanjem.

Sedaj pa še nekaj besed o Lučki, ki je prispela z majhno zamudo.
Pozna se, da so letošnji meseci prinesli med lučkarje obilo srečanj v 
živo, duhovnih obogatitev in praznovanj. Žal tudi slovo od naših 
dragih, ki so se preselili k nebeškemu Očetu. Vsa ta dragocena 
doživetja so napolnila Lučko še bolj kot običajno, nikoli še ni bila 
tako “obilna«. Hvaležni se tudi v poletnih mesecih obračajmo k 
Bogu ter Božji in naši Materi, da še naprej ostanemo v njunem 
varstvu, zdravi in trdno povezani med seboj.
Lepo preživite počitnice in naj vas spremlja Božji blagoslov.

Danica



LUČKARJI POZDRAVLJENI!

Kaj pravite, se nam obeta lepo poletje? V vsakem primeru, 
sprememba paše. Tudi vam, ki se boste udeležili duhovno 
počitniških tednov, bo to lepa sprememba vsakdana. Naši 
ustvarjalci programa in voditelji so se že potrudili za nas in se še 
bodo. Že danes hvala vam za vse.

Iz srca rad vas spodbudim, da se v teh poletnih tednih ozremo 
naokrog in opazimo človeka, ki potrebuje našega nasmeha, dobre 
besede ali kakšnega drugega dobrega dela. Kako čudovito je, da v 
vsakem izmed nas prebiva Jezus. Vsakega torej lahko spoštujemo. 
Ne glede na to, da je včasih to prav čudno. Tudi Jezus sam je čuden. 
Mislim, kdo izmed nas pa bi hotel podariti toliko ljubezni 
drugemu, da bi se pustil pribiti na križ?! A ravno to, da je čuden, ga 
dela najbolj čudovitega za nas.

Najbrž bi se v teh počitniških dneh dalo še bolj približati našemu 
dobremu Bogu. Poglejmo za začetek, kje smo v našem odnosu do 
njega. Tako hitro se zgodi, da se naša predanost Bogu ohladi. 
Pogreje pa jo še tako malo ali pa veliko dobro delo, storjeno iz 
ljubezni do njega.

Poglej na primer, kakšna je tvoja molitev – naj bo lepa, naj bo zvesta, 
naj bo zaupljiva. Veš, pri molitvi ni nujno, da gredo le tvoje misli k 
Bogu. Še lepše je, da lahko Božje misli prihajajo v tvoje srce. Ljubeče 
molčanje prebuja šepet Svetega Duha. Kako lepo je doživljati in 
sprejemati njegovo ljubezen. 

Naj nam v teh počitniških dneh uspeva. Bodimo apostoli božjega 
poslušanja. Podarjajmo pa mu v naših molitvah tudi prošnjo za 
trpečo Ukrajino, pa za duhovne poklice, pa za ljudi, ki nam 
prinašajo slabe dneve in vse, ki jih imamo radi.



Nemalokrat se v poletju zgodi, da se družimo z ljudmi, ki jih čez leto 
ne srečujemo. Zato je zelo prikladna vrlina tudi sprejemanje. Vedno 
naj nas najprej zanimajo lepe plati novih prijateljev – božje plati. 
Brez skrbi, zadosti jih bomo našli za sklepanje novih prijateljstev.

Želim vam počitnice prijateljstva!

br. Jurij Štravs, narodni duhovni asistent

vam je že kaj vroče? Mi se hladimo na Gorenjskem v objemu 
prelepih slovenskih gora, kjer termometer kaže vsaj 5?C manj kot v 
večini slovenskih mest. Preden se vsi podamo na poletne 
dogodivščine, se ozrimo na letošnjo pomlad, ki je prinesla ponovna 
srečanja skupin, nekaterih po zelo dolgem času. Bogu hvala.
Odvijala so se tudi praznovanja, enega prav posebnega smo se 
udeležili v Škofji Loki, kjer so škofjelučkarji praznovali 15 let. Ko 
sva pripravljala voščilo zanje, sva brskala po opisih skupin, ki so se 
zbirali ob 30-letnici slovenske Vil, a njihovega opisa nisva našla.

 DRAGE LUČKE, DRAGI LUČKARJI,



Ko sva to omenila pri sv. maši, so se samo namuznili, kasneje na 
veselem delu pa sva izvedela zakaj. Na srečanje so namreč povabili 
vse, ki so v preteklosti sodelovali v skupini in skozi pogovor so na 
pripravljeno kartonsko drevo zapisali zgodovino skupine 
(prelomne trenutke, imena ljudi, krajev). 
Lepo je bilo spremljati njihovo skupno razmišljanje, brskanje po 
zapiskih in zapisovanje. Lučke, a veste, kdaj je nastala vaša 
skupina? Je starejša ali mlajša kot ste vi? Kdo je prišel v skupino 
pred in kdo za vami? Če ne veste, povprašajte starše ali 
koordinatorja. Koordinatorji, ali veste, kdo so bili vaši predhodniki 
v skupini in kako je skupina nastala? Vse to so vprašanja, katerih 
odgovore boste zapisali v zgodovini vaše skupine. Vaši vice-
provincialni koordinatorji so vas že spomnili na to, pa vas 
spomniva še midva. Pripraviti jo je potrebno do letošnje formacije, 
da se bomo lahko drugo leto, ob naši 40-letnici, veselili prvega 
slovenskega zbornika Vil. 
Matej in Natalija Ožek, nekdanja provincialna koordinatorja, sta 
idejo zagnala pred 10 leti, mi pa se potrudimo, da jo sedaj 
uresničimo. Septembrsko srečanje pa bo obenem lepa priložnost, 
da v skupinah obnovite vašo zgodovino, jo morda prikažete z 
zgodovinskim trakom in napisi ključnih dogodkov.
Tako, na nalogo sva vas spomnila, zdaj pa vsi veselo v počitniške 
dni. Blagoslovljene poletne dni in blagoslovljena letovanja želiva. 
In ne pozabimo na Lučko, odličen sopotnik bo in naše najboljše 
počitniško branje. 

Slavje vere, slavje luči!

Kristina in Damijan



 VSESLOVENSKO LUČKARSKO ROMANJE

Po dolgem dolgem času  je prišel dan, ko smo končno zopet odšli na  
naše lučkarsko romanje. Obiskovali smo  prečudovite  kraje na 
Primorskem. Prvi postanek je bil v majhni vasici Kubed, kjer smo 
obiskali Šavrinke. Priredile so nam  čudovit  program, kako so 
Šavrinke  preživljale družine v starih časih. Od tam smo se 
odpeljali v Koper, kjer smo odšli na Markovec in imeli v cerkvi 
sveto mašo. Po končanem obredu smo se odpeljali v Ankaran v 
hotel  Adria, kjer je bilo naše tridnevno domovanje. Naslednje 
dneve smo obiskali Sečoveljske soline; Lipico, kjer smo  si ogledali 
predstavo lipicancev. Obiskali smo grad Miramar v Italiji, Marijino 
svetišče na Vejni, kjer je čudovita cerkev sestavljena iz samih 
betonskih trikotnikov.  Zadnji dan smo obiskali Staro goro nad 
Čedadom, kjer je čudovito svetišče, v njej pa črna Marija z detetom. 
Prišel je čas slovesa, saj se je naše štiridnevno  romanje končalo.
Hvala dragi naši Danici, kjer nam vsa leta pripravlja čudovita 
romanja, hvala našemu br. Juriju Štravsu za duhovno vodenje, 
hvala Aritoursu  za pripravo romanja, hvala voditeljici Meliti, ki 
nas je vse dneve vodila in lepo predstavila znamenitosti naših 
krajev, nazadnje še hvala šoferju, ki nas je srečno pripeljal domov.
Se že veselim naslednjega romanja.  

Nina Nestorovič, 
Vil Sončna pesem, Ljubljana  









 

















SREČANJE KONJIŠKIH LUČKARJEV NA CVETNO NEDELJO

Po precej dolgem, več kot dvoletnem koronavirusnem premoru 
smo se tudi konjiški lučkarji ponovno zbrali na težko 
pričakovanem srečanju v Župnijskem domu v Slovenskih 
Konjicah. To nadvse veselo srečanje je bilo posebno slavnostno in 
posebej doživeto, saj se v živo nismo srečali več kot dve polni  leti.
Kot po navadi smo se zbrali ob 14. uri. Bila je lepa in krasna cvetna 
nedelja, zato je naš arhidiakon Jože najprej blagoslovil butare, nato 
pa smo se po s cvetjem posuti poti odpravili do oltarja. Med sveto 
mašo smo nadvse pozorno poslušali pasijon. Med sveto mašo smo 
vsi aktivno sodelovali, vsak po svojih zmožnostih, eni z molitvijo, 
drugi s petjem.
Po sveti maši smo se vsi zbrali k pogrnjeni in polno obloženi mizi, 
kjer je bilo zelo veselo.
Po več kot štiriurnem druženju smo srečanje zaključili s petjem 
naše poslovilne pesmice Angelček, varuh moj in vsi nadvse srečni 
odšli domov.
Na srečanju je bilo prisotnih tudi naših sedem lučk iz zavoda 
Čebela v Konjicah.

Lepo vas pozdravljam,
Heidi Konušek





VELIKA NOČ 

Nebeški Oče je za nas daroval svojega sina. Kristus je vstal in za nas 
premagal greh. Odprl nam je pot v življenje. Prav je, da ta dar 
sprejmemo s hvaležnostjo in veseljem.
Velika noč je bila letos za šoštanjske lučke še posebej slovesna, saj je 
sovpadla z našim srečanjem – tretjo nedeljo v mesecu. Vsa 
predhodna leta smo se zbirali na cvetno ali belo nedeljo. Letos pa 
smo prvič imeli srečanje prav na velikonočno nedeljo. Na ta velik in 
lep dan se je 14 lučk s starši in prijatelji zbralo pri sveti maši. Bila je 
lepa in prazniku primerno slovesna sveta maša, ki je napolnila naša 
srca z veseljem, lepoto in mirom. 
Hvala  gospodu Pribožiču za darovano sv. mašo, gospodu Čonču 
za pomoč pri pripravi in vsem prijateljem, ki so se nam pridružili.

Lidija Grabner, Šoštanjska skupina



LEPO POZDRAVLJENI!

ŠMARNIČNA POBOŽNOST

Naj vam povem zgodbo.  Da je  mesec maj posvečen sveti Mariji in 
zato v mesecu maju postavimo podobo Marije in molimo litanije. 
Da v mesecu maju tudi molimo rožni venec. Sveta Marija ima v 
rokah rožni venec in moli za nas ljudi po vsem svetu.
Šmarnice so še vedno ena najbolj priljubljenih ljudskih pobožnosti 
na Slovenskem.
Začetki šmarnične pobožnosti segajo že pred leto 1815, ko je papež 
Pij VII. pobožnost meseca maja potrdil in obdaril z odpustki. S 
pobožnostjo, ki so jo poimenovali Marijin mesec, so začeli v Rimu, 
od koder se je hitro razširila po vsej Italiji, Nemčiji in Franciji. V 
Nemčiji je nadomestila praznovanje ob poganskem majskem 
drevesu (Maibaum). Tudi v Sloveniji so jo z veseljem sprejeli.
Med Slovenci se je majniška pobožnost začela v ljubljanskem 
semenišču na pobudo četrtoletnika Jerneja Lenčka leta 1851, od tod 
pa se je hitro razširila po vsej slovenski deželi. Besedilo za to 
pobožnost z naslovom Mesec Marije je že leta 1842 iz francoščine 
priredil Davorin Trstenjak. Leta 1852 so to marijansko pobožnost 
obhajali v ljubljanskem Alojzijevišču, leta 1855 so pobožnost 
obhajali že v romarski cerkvi na Kalobju, leta 1860 v mariborskem 
bogoslovju. Janez Volčič je leta 1855 napisal knjigo z naslovom 
Šmarnice, po cvetlici, ki vzcveti v začetku maja, in pod tem imenom 
se je pobožnost hitro razširila med ljudmi. Ljudje so to pobožnost 
vzeli za svojo in so jo obhajali pri številnih Marijinih kapelicah, kjer 
so brali šmarnično branje, molili litanije in peli Marijine pesmi. Še 
danes je ta navada marsikje ohranjena, čeprav imajo danes po 
cerkvah šmarnice največkrat med mašo.

Sedela je na tleh sredi sobe. V rokah je držala knjigo in jo počasi 
listala. Oh, kdaj jo je nazadnje prebirala? Pozabila je že, da jo ima.

  



Čakala jo je skrita v zaboju pod njeno posteljo. Danes jo je ponovno 
odkrila. Naši vzorniki - naslov je krasila še podoba svetega Štefana. 
Bila je knjiga o svetnikih. Dobila jo je tistega daljnega leta, ko je prvič 
obiskovala šmarnično pobožnost v njihovi cerkvi. Bilo ji je komaj 
enajst let.
Nekega dne sta se z babico odpravili na sprehod kot že mnogokrat 
prej. Veliko sta si imeli povedati. Sredi poti se je babica ustavila: 
»Veš, jutri se začne mesec maj in z njim se prično šmarnice.« Mateja 
ni še nikoli slišala za to pobožnost. Pozorno je prisluhnila babici, ko 
ji je pripovedovala o lepih Marijinih pesmih, o litanijah in še o 
marsičem, kar pri šmarnicah doživiš.
Naslednji večer sta se odpravili v cerkev. Ko sta prispeli, je bilo tam 
že mnogo otrok in mladih. Mateja je bila presenečena. Pri maši 
nikoli ni bilo toliko otrok. Kaplan je v svojem dolgem črnem 
oblačilu pred oltarjem brenkal na kitaro in vse spodbujal k petju. 
Tudi pesmi so bile Mateji neznane. Zvonec je naznanil začetek 
maše. Po cerkvi se je razlegla pesem Spet kliče nas venčani maj. 
Mala glavica je z zanimanjem spremljala vsak trenutek. Takih 
svetih maš ni bila navajena. Čudovite pesmi, množica otrok... 
Namesto pridige pa je župnik povedal zanimivo zgodbo o mladem 
fantu Dominiku Saviu. Da bodo podobne zgodbe poslušali ves 
mesec, je rekel. Ko je končal, je kaplan zaigral na kitaro in otroci so v 
en glas zapeli O Marija, o Marija, kako si lepa ti! Po končanem 
obredu so se otroci zbrali pred cerkvijo in počakali, da so 
ministranti razdelili listke s sliko svetega Dominika. Tudi Mateja je 
dobila listek. Skrbno ga je shranila. Tako tudi vse druge listke, ki jih 
je dobila v mesecu šmarnične pobožnosti. Na koncu meseca je bila 
med tistimi redkimi, ki so imeli zbrane vse listke. Gospod kaplan 
jim je pri verouku povedal, da ima presenečenje za vse, ki so redno 
prihajali k šmarnicam. Presenečenje je bila knjiga Naši vzorniki. 
Takrat se je Mateja prvikrat srečala z mnogimi svetniki: Štefanom, 
Bernardko Lurško, Ivano Orleansko. Vsak večer je pred spanjem 
vzela knjigo v roke in jo prebirala. Občudovala je njihovo zvesto 
vero, njihov pogum.



Ta knjiga jo je vzpodbudila, da je segla še po drugih knjigah o 
svetnikih. Njeno navdušenje se ni poleglo še vse leto. Naslednje leto 
je komaj čakala na mesec maj in šmarnice. K šmarnicam je povabila 
še prijateljico in tako vsakodnevna pot v mesto in nazaj ni bila več 
dolgočasna. Nič več ji ni bilo tuje pri maši. Tudi Marijine pesmi je že 
vse znala. Po šmarnicah sta s prijateljico zavili na sladoled. To je 
postalo njuna navada, ki sta jo ohranjali vsa leta, ko sta hodili k 
šmarnicam. Pozabili je nista niti takrat, ko sta kot animatorki k 
šmarnicam spremljali skupine birmancev.
Ni se mogla prav spomniti, kdaj je nehala hoditi k šmarnicam. Kot 
študentko jo je še kdaj ob večerih zaneslo v cerkev. Zdaj pa že dolgo 
ni bila pri šmarnicah. Ob obujanju spominov ji je postalo toplo pri 
srcu. Nekaj časa je listala po knjigi, nato pa jo je položila nazaj na 
njeno mesto in se lotila svojih opravkov. Njen obraz pa je še ves dan 
sijal v veselju lepih spominov.
Tudi ti veš  o sveti Mariji tudi kašno zgodbo ali molitev?

Molitev

Sveta Marija, ti si naša mati,  
ko te vprašamo za pomoč,

si vedno pripravljena pomagati
ljudem po vsem svetu.

Alenka Čargo, Tolminska skupina



MAJSKI IN JUNIJSKI UTRINKI POLJČANSKIH LUČKARJEV

Mesec maj je Marijin mesec. 13. maja leta 1917 se je v Fatimi trem 
pastirjem Marija prvič prikazala in nato še vsak mesec do 
13.oktobra. Poljčanski lučkarji smo se v zelo velikem številu zbrali 
na srečanju 15. maja in pripravili srečanje na temo prikazovanja 
Marije trem pastirjem..
Srečanje smo začeli z pesmijo 13. maja.
Nato pa smo ob Marijini sliki podali zahvale in prošnje. Vlasta nam 
je prebrala zanimivo Marijino zgodbico o pastirčkih, ki smo jo zelo 
pozorno poslušali. Nato pa smo še uprizorili kratko igro na to temo. 
Srečanje je bilo še toliko bolj zanimivo, ker smo se srečali po dolgem 
času. Lučke so bile zelo zadovoljne in vesele, da je srečanje potekalo 
v prijetnem in veselem vzdušje.

Za konec lučkarskega leta pa smo imeli v mesecu juniju  pravi 
lučkarski vikend.  V soboto 18. junija  smo se zbrali na lučkarskem 
kosilu v prijetnem domačem gostišču, naslednji dan pa še poromali 
v Slovenske Konjice na srečanje štajerskih skupin. 
Polni lepih vtisov naši lučkarji čakajo na poletna letovanja v 
Kančevcih in Portorožu.
Iz Pojčanske skupine pošiljamo  vsem lepe poletne pozdrave.

Poljčanski lučkarji





MARIJIN MESEC MAJ 

V mesecu maju smo imeli naše lučkarsko srečanje.Vsi smo se 
veselili, da se spet vidimo. Naš Lojze, ki je bil na romanju,  je 
predstavil del tega romanja.
Začeli smo s sv. mašo, ki jo je vodil naš pater Jože Poljanšek in smo se 
Mariji kraljici maja zahvalili s petimi litanijami.
Nato je sledilo  druženje v župnišču.
Lojze in Srečko sta nam predstavila vseslovensko romanje Vere in 
luči. Potovali smo po Slovenski Istri in tudi Italiji. Ogledali  smo si 
več znamenitih cerkva, naš br. Jurij je vsak dan maševal v drugi 
cerkvi, obiskali smo še druge znamenitosti teh krajev.
V Lipici smo videli predstavo, kako so naučeni konji, bil je res en 
poseben dogodek v čudoviti naravi.
Romanje je bilo nepozabno, zato se zahvaljujemo vsem, ki ste 
organizirali, vodili, nas spremljali in smo skupaj gradili nova 
prijateljstva. Posebna hvala našemu duhovnemu voditelju br. Juriju 
Štravsu. Hvala vam za vse.
Zahvala naši vodički Meliti, ki je bila res predana našim lučkam in 
nas spremljala z zelo lepim petjem.

Naš lučka Pavel je bil zelo vesel, da se je peljal z avtobusom, z ladjico 
po morju, občudoval je konjske dirke in da je bil vsak dan pri sv. 
maši. Zelo je bil vesel, ko je videl morje in spoznal, kako se predeluje 
sol iz morske vode.
Da so bili na avtobusu prijatelji in lučke skupaj z vodičko zelo 
prijazni, mu bo ostalo v lepem spominu. Zato je narisal nekaj risbic.
Nekdo je Pavlu naredil toplo jopico, ki mu je zelo všeč in to je bila 
naša prijateljica VIL Radlje  Lizika. Naj jo Bog blagoslavlja, da bi še 
ustvarjala veliko lepih  izdelkov. Hvala za vse.
Želimo vam lepe počitnice veliko toplega sonca, morskega veselja in 
sprehodov po lepi naravi, ki se moramo zahvaliti našemu Stvarniku.

 Srečko in Jožica Tomšič, Vil Radlje ob Dravi





NA OBISKU PRI DRUŽINI MEDVED

Katja mama Tončka

Čestitke

 in  sta praznovali 
rojstni dan, zato sva ju s Srečkom  
obiskala na njihovi domačiji in jima 
izročila manjšo darilce. Bili smo  
veseli, da se ponovno vidimo.
Katja je  vedno nasmejana, mladostna 
in se veseli lepih trenutkov v življenju.
Bog jim daje posebno milost, da 
zmorejo tudi takrat, ko je težko.

 in veliko zdravja še mnogo 
let, naj vas vse Mati Marija varuje in 
spremlja na vaši življenjski  poti.
 
Jožica in Srečko, Vil Radlje 



BELA NEDELJA, 

MAJSKO IN JUNIJSKO SREČANJE V MENGŠU

Mengeški lučkarji smo se zbrali pri naši skupni maši na belo nedeljo 
popoldne. Vsi smo bili velikonočno razpoloženi, kar se je poznalo 
pri sv. maši, pri sodelovanju, pesmih in prošnjah. Za katehezo pa 
smo vzeli Marijo Magdaleno, kako se je ona srečala z vstalim 
Jezusom.
Evangelij so lepo oživile štiri lučke, dve deklici in dva fanta, pa 
seveda g. župnik. Še prej pa nam je vse nazorno opisala ga. Meta. G. 
župnik ni govoril samo o  Mariji Magdaleni, temveč o tem, da je 
Jezusa spoznala, ko jo je On poklical, nato pa je navezal Jezusov klic 
na duhovnike. Zaupal nam je, kako se je on odločil, kako je zapustil 
starše, manjšo kmetijo, svoje delo in kako je doživel težko 
skušnjavo tik pred posvečenjem – da nima poklica, da ga Jezus ne 
kliče, da ni sposoben za duhovnika. O vsem tem se je odkrito 
pogovoril z g. škofom  in skušnjava je popustila. Sedaj pa je že 26 let 
srečen Jezusov duhovnik in vnet lučkar.
Po tej življenjski izpovedi imamo našega g. župnika še bolj radi in 
bomo še bolj molili zanj. Hvaležni smo mu tudi, da nas je po 
filipinsko pozdravil Mano po, ob tem pa vsakega blagoslovil. 
Duševno okrepljeni smo se vračali vsak na svoj dom. 

Na našem lučkarskem srečanju smo se zbrali v nedeljo, 22. maja, v 
avli Župnijskega doma. Za katehezo nam je ga. Meta pripravili 
Zaheja, lučka Anže pa nam je narezal lepe figove liste, vsak 
udeleženec je dobil enega. Na liste smo napisali svoje ime, potem pa 
ga je vsak dal svojemu sosedu, ta pa je nanj napisal njegove dobre 
lastnosti. Ob oltarni mizi smo imeli smokvino drevo, pod katero je 
sedal lučka Franci, Jezus (g. župnik) pa je hodil okrog z množico in 
Zahej je želel videti Jezusa. Ko je Zahej povabil svoje prijatelje na 
gostijo, je Jezus vsakega pozdravil in blagoslovil in vzel njegov 
smokvin list in ga pritrdil na smokvino drevo. Pri pridigi nam je g. 
župnik povedal še več o Zaheju.



Pri prošnjah za vse potrebe smo se spomnili tudi našega voditelja 
Jenza Vrhovnika, ki je v soboto, 7. maja, sprejel novo poslanstvo 
vicekoordinatorja Gorenjske regije in se mu tudi zahvalili za vse, 
kar je v 10. letih naredil za našo skupino. Za to njegovo novo 
poslanstvo smo zvedeli pri animacijskem srečanju in mu čestitali, to 
nedeljo pa sta z Mojco romala po Slovenski Istri in Italiji.
Prosil nas je, da bi v septembru izvolili novega koordinatorja 
Mengeške skupine. Prebral nam je naloge voditelja, mi pa smo 
obljubili, da bomo molili k Sv. Duhu za razsvetljenje, pa tudi da 
izbrani sprejme službo koordinatorja.
Polni prijetnih vtisov smo se pogovorili o končnem srečanju, ko 
bomo imeli tudi piknik in  pozdrav dolgoletnega lučkarskega 
duhovnika naše skupine g. Janeza Avsenika ob njegovem srebrnem 
jubileju mašništva in njegovega srečanja z Abrahamom.



Spet se vam oglašamo iz Mengša, kjer smo v nedeljo 26. junija 
končali lučkarska srečanja v tem lučkarskem letu s piknikom na 
Vrhovnikovem vrtu. Ob 10h smo se lučkarji udeležili slovesne sv. 
maše srebrno mašnika g. Janeza Avsenika.
G. Janez je skupaj z Niko in Janezom Vrhovnikom pred 10 leti v 
življenje priklical Vil Mengeš, zato smo se mu pri tej sv. maši še 
posebej zahvalili. Pri sv. maši smo se lučkarji predstavili župniji s 
tremi pesmimi in z oživljanjem evangelija.
Po sv. maši smo se skupaj s srebrno mašnikom preselili pred cerkev, 
vsi skupaj obiskali našo Niko na pokopališču, potem pa se zapeljali 
k Vrhovnikom. Naša dva prijatelja sta se potrudila in nam napekla 
čevapčiče in drugo meso na žaru in nam s tem omogočila dobro 
kosilo v senci pod sadnim drevjem. Pridružil se nam je tudi srebrno 
mašnik in nam stregel pri mizah, kjer smo sproščeno in prijateljsko 
klepetali, saj smo se mnogi prvič videli po dveh letih.
Ko smo se telesno podprli, se je oglasila harmonika. Zaigral je g. 
Miran Pezdirc, očka naše lučke Lucije, pomagale so mu tri lučke. Ob 
popevanju smo se čisto sprostili in pozabili na vse težave, s katerimi 
se srečujemo. Popoldan je zelo hitro mineval, nekateri so se 
poslovili ob 16h, večina pa je še ostala v prijetni družbi.
Vse lučke so dobile darilo za rojstni dan, ker jih čez leto nismo mogli 
obdarovati, vse navzoče pa smo počastili še s korneti in lubenico. 
Tako smo zares lepo zaključili naše lučkarsko pastoralno leto.
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam omogočili to lepo popoldne in 
Vrhovnikovim, da so nam ponudili čudovit vrt. Bog daj, da bi v 
septembru srečno začeli naša srečanja.

S. Majda Habjan







MESEC MAJ - MARIJIN MESEC

Spet kliče nas venčani maj
k Mariji nadzemeljski raj.....

S pesmijo smo začeli naše srečanje pri Sv. Duhu, kjer se srečujemo 
prvo nedeljo v mesecu. Mesec maj je mesec ljubezni, je pa tudi 
praznik naše nebeške matere Marije, ki nas brezpogojno ljubi in 
varuje na našem zemeljskem potovanju.
Začeli smo s pesmijo, nadaljevali z animacijo, ko sta nam sestra 
Klarisa in duhovnik br. Jurij govorila o naši materi Mariji. Nato smo 
izdelovali cvetlice, ki smo jih položili pred Najsvetejše. Sledila je sv. 
maša in po maši veseli del. Druženje je bilo zelo prijetno, samo joj, 
pozabili smo na koncu zapeti Angelčka. To je na kratko moje 
poročilo o našem srečanju, saj smo se hitro razšli.

Majda Ratej,  Sveti Duh Celje



NEKAJ UTRINKOV ZADNJIH TREH MESECEV 

V VIL ŠENČUR

Luka 
praznoval 30 let življenja.

Ker so bila v tem lučkarskem letu naša srečanja bolj poredko, smo se 
vsakega , ki smo ga pripravili, bolj razveselili.
Aprilsko srečanje je bilo še prav posebej slovesno, saj je naš 

 Skupaj z lučkami smo pripravili 
zahvalno sv. mašo z oživljanjem evangelija : Jezus se prikaže Mariji 
Magdaleni.
Lučkar Aleš je prav prepričljivo oživil vlogo Jezusa, saj je vsem 
zbranim pokazal rane na rokah in nogah, ter oznanjal, da je Gospod 
vstal in da živi.
Po zaključku slovesne sv. maše je sledilo druženje in veseli del, kjer 
ni manjkalo dobrot, ki so jih pripravile naše mame.
Slavljenčeva torta pa je bila pika na i.





Majsko srečanje je bilo nekoliko drugačno, saj smo bili pri maši 
skupaj z ostalimi farani. Za to srečanje smo izbrali temo oz. besedo o 
Marti in Mariji. Dveh svetopisemskih ženah, ki svojo naklonjenost 
do Jezusa kažeta na zelo različen način. Marta je nadarjena za 
strežbo, Marija pa željno posluša in sledi Jezusovim besedam. V 
sproščenem pogovoru je bilo slišati, kje se vidimo mi sami. Nekdo je 
dejal, da rad streže, pomaga drugim. Spet drugi pa se je videl v 
vlogi poslušalca. Skupaj smo barvali pobarvanko Marte in Marije, 
si jih izmenjali in obljubili, da bomo molili drug za drugega.



Junijsko srečanje pa smo pripravili na podružnici na Lužah v cerkvi 
sv. Janeza Krstnika. Z nami je bil tudi šenčurski kaplan Martin, ki se 
med nami lučkarji dobro počuti. Po blagoslovu nam je zaželel lepe 
in mirne počitnice.
Srečanje smo nadaljevali pri nas doma s piknikom, kot se spodobi 
ob koncu naših srečanj. Pripravili smo pice, sladice in pijačo. Tudi 
kavica se nam je prilegla, se radi pošalimo. Čeprav je naša skupina 
manjša, a takrat ko smo prisotni vsi, smo videti kot ena velika 
družina lučkarjev, ki jo povezujejo nevidne niti v Jezusovih rokah.
Vse lepo pozdravljam in vam želim lepe počitniške dni.

Rafka, Vil Šenčur





PRIDITE IN POGLEJTE

Vipavski srečanji aprila in maja

APRIL – Stotnik V tem mesecu smo obravnavali kar dva lika. To je 
bilo na cvetno nedeljo. Prvi je bil lik za pripravo na velikonočno 
sveto spoved. Kdo je ta stotnik? To je bil rimski vojak, ki je poslal 
služabnike k Jezusu in ga prosil, da naj ozdravi njegovega sina. 
Zastavlja se mi vprašanje: pridemo pred Jezusa in ga, ko smo v 
veliki stiski, prosimo za pomoč, ali si mislimo, da lahko vse sami 
rešimo? Ali gremo radi po pomoč k sveti spovedi? Zaupamo v 
Jezusovo usmiljenje? Ta stotnik predstavlja človeka z močno vero, 
da lahko Jezus ozdravi njegovega služabnika. Zanimive so njegove 
besede: “Gospod, ne trudi se! Nisem vreden, da prideš pod mojo 
streho. Zato se tudi nisem imel za vrednega, da bi prišel k tebi, 
ampak reci le besedo in moj služabnik bo ozdravljen.” In Jezus 
pohvali njegovo vero. Del stotnikovega izreka izgovarjamo pri 
maši: »Gospod nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le 
besedo in moja duša bo ozdravljena!« Nato je sledila velikonočna 
sveta spoved. Med spovedjo je bil križev pot.
Desni razbojnik – Kdo je to? Hudodelec, ki se je pokesal tik pred 
smrtjo na križu. Bil je križan skupaj z Jezusom in še enim 
razbojnikom, ki se ni hotel spokoriti, ampak je sramotil Jezusa. 

Desni razbojnik je Jezusa prosil, naj 
se ga spomni, ko pride v nebeško 
kraljestvo. In Jezus mu je rekel, da 
bo še danes z njim v raju. Tudi nas 
bo Jezus sprejel v svoje kraljestvo, če 
zaupamo, da nam lahko vse 
odpusti in ga prosimo odpuščanja. 
Ta odlomek smo med mašo 
uprizorili. 
Po sveti maši pa smo imeli še kratko 
druženje in se domenili, da se spet 
vidimo maja.





 

MAJ – Marta in Marija
To sta dve zanimivi ženi, ki sta imeli še brata Lazarja. Jezus se je z 
apostoli rad ustavil pri njih v Betaniji. Marta je Jezusu stregla in bila 
nejevoljna, ker je Marija sedela pri njegovih nogah in ga poslušala, 
namesto da bi ji pomagala. A Jezus poudari, da je lepo, da gosta 
postrežeš, ampak da se mu moraš tudi posvetit, se z njim  
pogovorit. Se znamo mi posvetiti drug drugemu, ali samo 
gledamo, kaj mu bomo prinesli na mizo? Družina Sonje Simonič 
Puc je oživila ta evangelij, lučkarji pa pri maši.  Na začetku srečanja 
smo eden drugemu podali prižgano svečo z besedami: “Kako si 
danes in kaj nam imaš danes povedati, poslušamo te!” Po uvodni 
predstavitvi teh dveh oseb so starši šli pred dvorano in razmišljali o 
vprašanjih iz priročnika. Mi smo se razdelili v tri skupine in 
izdelovali rože, da smo okrasili kip fatimske Matere Božje ter 
pripravili sodelovanje pri maši. Na začetku maše smo prinesli rože 
v vazo pred kip fatimske Marije. Po maši smo imeli še druženje in se 
domenili za junijski piknik. In ta bo v nedeljo 26. junija. Več o tem v 
naslednji Lučki.

David Raspor, Vipavska  skupina







PRIDITE IN POGLEJTE!

Zaključno srečanje vipavskih lučkarjev v Vrhpolju

Na zadnjo junijsko nedeljo smo se vipavski lučkarji srečali pri g. 
Janezu v Vrhpolju. Kot Matej smo se odzvali Jezusovemu klicu 
”Pridi in hodi za menoj!” in po stopinjah prišli na srečanje Vere in 
luči.
Pri sveti maši smo povzeli teme in svetopisemske like, ki so nas 
spremljali med letom od septembra do junija. Kot Marija 
Magdalena tudi mi vidimo Jezusa v vsakem izmed nas, Jezus nas 
uči, da nas delo in trud obogatita – Jezus, hvala, da sem tvoj ljubljeni 
otrok. Sveti Peter je skala, na kateri Jezus gradi svojo Cerkev; vsak 
izmed nas potrebuje druge za rast in življenje – Jezus hvala, ker nam 
kažeš pot, da z vsakim korakom rastemo. Kot Zahej si tudi mi 
želimo, da nas Jezus pokliče, da spoznamo njegovo veličino – Jezus, 
hvala ti za darove, ki si mi jih dal, da me pripeljejo bliže tebe. Kot 
Bartimaj smo bili tudi mi kdaj slepi, počutili smo se nemočne, 
osamljene, razočarane – Jezus, hvala, da si naša luč, ki nas 
razsvetljuje in daje veselje. V priliki o usmiljenem Samarijanu nas 
Jezus kliče, da smo solidarni, pokaže nam, kako se približati 
ranjenim in bolnim – Jezus, hvala, ker si z nami, tudi ko smo žalostni 
in nam je težko. Tudi stotnik in desni razbojnik sta bila deležna 
Jezusove neskončne ljubezni – Jezus, hvala, da skrbiš za nas, da nas 
sprejemaš takšne, kot smo, da nas imaš neskončno rad. Pri Veri in 
luč smo radi z Jezusom, ga poslušamo in mu sledimo. Podobno kot 
Marta in Marija – Jezus, hvala ti za tvoje besede, ki nas vodijo v 
življenju. Kljub našim slabostim smo kot Matej poklicani, da 
hodimo v Božji luči – hvala ti, Jezus, da si nas poklical k Veri in luči, 
da lahko hodimo po tvojih stopinjah. Hvala ti za vse lepe trenutke, 
ki smo jih letos skupaj doživeli.

Polona, Vipavska skupina



SONČNA PESEM

Dragi pater Gregor,

Na tradicionalnem zaključnem pikniku smo se tokrat "poslovili" od 
našega duhovnega vodja patra Gregorja, ki svoje poslanstvo 
nadaljuje v Novem Mestu. 

skupnost živi leta in leta, če ima med seboj Božji plamen, ki vedno 
znova dovaja najčistejšo ljubezen. Prav to je lučkarska skupina 
Sočna pesem imela ravno zaradi vas.
Svete maše, polne preprostih modrosti, so dajale lučkam vedeti, da 
imajo posebno mesto v skupnosti, staršem pa tolažile prenekatero 
težjo minuto, ki so jo preživljali na svoji poti in v tišini.
Spovedi so obujale in čistile odnos s sabo in dobrim Bogom, skupne 
aktivnosti pa so nas povezovale. Vendar najpomembnejše, kar ste 
nam dali, se je zgodilo ravno vmes. Ne v velikih stvareh kot so svete 
maše, spovedi, duhovne vaje... Vaša veličina se nas je dotikala, ko 
ste spraševali kako smo, si zapomnili naše podrobnosti in vedno z 
nasmehom začinili klepete.
Igrivost, ki jo prinašate, je nalezljiva in lučke ter prijatelji v njej 
najdemo uteho, da se sprostimo, pozabimo tegobe in veselimo 
vsakega srečanja! Naj bo Dobri Bog na novi poti milosten in podari 
veliko zdravja. Naj nikoli ne izbriše hudomušnosti in Vašega 
nasmeha in naj usliši vse prošnje, ki jih nosite v srcu.
Priporočali vas bomo pri vsaki maši, mislili in molili za vas!
Seveda pa ste pri nas vedno dobrodošli, kjer vas bomo pričakovali z 
obloženim kruhkom in sokom!

Naša lučka Saša Rolih je v slovo zapisala: 

Življenje rada primerjam z vožnjo na vlaku. Z rojstvom vstopimo 
nanj in smo najprej v vagonu z družino. Z njo rastemo, se krepimo 
in se od nje veliko naučimo. Če hočemo ali ne, pride čas, ko družina 
počasi izstopi iz našega vagona in nas spremlja od daleč.



V vlak našega življenja vstopajo ljudje, ki so z nami le nekaj postaj in 
se nato od nas poslovijo. Naš vagon pa zasedejo tudi takšni, ki z 
nami preživijo daljše obdobje našega življenja. S svojo 
preprostostjo, iskrenostjo in podporo v težkih trenutkih ter sončnih 
dnevih nam počasi ”zlezejo pod kožo”. Oni so naši prijatelji in 
učitelji.

Dragi naš p. Gregor! Iskreno se ti zahvaljujemo, da smo tudi mi, 
lučke s starši in prijatelji, smeli sedeti v tvojem vagonu in se voziti s 
teboj. Veseli smo, da si vedno znova oznanjal evangelij in ga 
razlagal na nam razumljiv način. S svojo navihanostjo si nas znal 
nasmejati in mi smo z veseljem nasmejali tebe. Sprejel si nas z vsem, 
kar nas sestavlja in označuje, za kar smo ti iz srca hvaležni.
Vemo, da se moraš z vlakom odpeljati naprej. Mi bomo za določen 
čas iz tvojega vagona izstopili, vendar obljubljamo, da te ne bomo 
zapustili. Spremljali te bomo, te bodrili in te ne bomo pozabili. Zate 
bomo tudi molili.
Pri nadaljnem delu ti želimo obilo Božjega blagoslova in vsega 
dobrega.

Skupina Vil Sončna pesem



ČEVLJI ZATE

Ko človek hodi po različnih poteh, 
primerne čevlje si obuje;
 takšne, da ga ne tiščijo

in da njegove noge žuljev ne dobijo.

Čevlji ne smejo biti ne premajhni
 in ne preveliki, 

da so koraki v njih lahko trdni in poskočni, 
četudi so včasih neodločni.

Pomembno je le, da z izbranimi čevlji
prehodimo vse vrste poti

in se ne ustrašimo čeri.

Saša Rolih, Vil Sončna pesem

Te vrstice podarjam tebi, p. Gregor. Spominja naj te na nas – lučke, na naše starše 
in prijatelje Vil Sončna pesem. Prav tako naj te na nas spominjajo čevlji, ki smo ti 
jih z veseljem podarili, ko si se poslovil od nas, saj si “poklican” v drugo župnijo. 
Hvala, ker si bil naš duhovni voditelj. 





CVETNA NEDELJA V DRAVLJAH

Po dveh letih smo končno dočakali malo bolj sproščene  
velikonočne praznike. Na cvetno nedeljo smo bili  na srečanju Vil še 
v maskah, le za slikanje smo jih sneli.  Za  blagoslov jedil na veliko 
soboto pa smo se letos lahko zbrali v cerkvah.  Ni še sproščenosti 
kot v preteklih letih,  še vedno je v nas strah zaradi možnosti 
okužbe, ker je covid še prisoten. 
Po mali procesiji po cerkvi pred sv. mašo je p. Egon blagoslovil naše 
oljčne vejice in butarice. Zadišalo je po kadilu, nato je sledila sv. 
maša.
V teh dveh letih pandemije  smo včasih  naredili srečanje  po 
zoomu, a tisti, ki nimajo  računalniške povezave, so bili prikrajšani. 
Ravno zato nam je aprilsko srečanje na cvetno nedeljo vlilo 
neizmerno radost. 
Na majskem srečanju je bila sv. maša darovana za umrle – za 
Dejanovo mamo Heleno Likar, za pokojne lučke in tudi  za pokojne 
starše nekaterih lučk. Dejan, Igor in Rok so zopet ministrirali  in  
pod vodstvom  p. Egona so lučke oživljale evangelij. Na koncu 
veselega dela srečanja pa se je Rok s svojimi spontanimi besedami  
za lepo srečanje zahvalil Jezusu, duhovniku in sodelujočim, sledil je 
prijateljski lučkarski objem.  Nato smo zapeli Angelčka.
Z mirom v srcu in svežim blagoslovom se je vsak odpravil proti 
svojemu domu….
                                                                                                                            
Mojca in mama Marina





ROMANJE K SV. ROKU

s. Magdaleni 50 let

HVALA, S . MAGDALENA!

Skupina Vera in luč Dravlje se je na binkošti zadnjikrat zbrala v 
šolskem letu 21/22. 
Zbrali smo se v veroučni učilnici. S. Magdalena je imela katehezo o 
čaščenju matere Marije, saj je bil za nami mesec maj in šmarnice, 
imejmo zaupanje v njo. Nadaljevala pa je z binkoštmi in prihodom 
sv. Duha. Ob prihodu sv. Duha so učenci začutili v sebi veliko 
veselje in razumeli Jezusove besede. To želi Jezus dati tudi nam - 
veselje, da smo njegove lučke. Sveti Duh nas uči, kako lepo je biti 
Jezusov prijatelj.
Po končani katehezi smo v sprevodu poromali k sv. Roku v staro 
cerkev v Dravljah, zahvalili in prosili smo za zdravje in pomladitev 
skupine. Po pridigi pa smo dobili tudi zakrament bolniškega 
maziljenja.                                                     
Pred blagoslovom smo čestitali za njen jubilej  
njenih redovniških zaobljub. Takrat je postala Jezusova nevesta in 
ves ta čas pričala Jezusovo ljubezen. Pot jo je vodila po mnogih 
krajih Slovenije, približno pred 13 leti pa jo je pripeljala tudi k nam v 
Dravlje, kjer našim lučkam podaja božjo besedo in ljubezen. Želimo 
ji še veliko zdravja in Božjega blagoslova. 



Letos nas zapušča , tudi njemu smo se lepo zahvalili. 
Povezovala nas je božja ljubezen,  ki jo je zelo lepo podajal našim 
lučkam, staršem prijateljem pri sv. maši in oživljanju evangelija.                                  
Najlepše o njemu povesta verza, ki jih je napisala prijateljica lučk 
Tea.

 ridiga vedno do srca segla je,                                                             
 nasmeh nam oživljanje evangelija pričaralo je.                                              

renutki so bili in v nas bodo vedno živeli                                                      
es fantastično smo se imeli.
nkrat se vse poti razidejo                                                                
renko je slovesa dejanje                                                                      

tožni ne bomo, 
ajlepši spomin naj ostane.

Sledil je mašniški blagoslov.
Po končani sv. maši smo se zbrali na župnijskem vrtu in imeli 
piknik. Bilo je prijetno.  Ob koncu smo si zaželeli vesele počitnice.                                                                                                    
Vidimo se jeseni. 

Martin z mamo Heleno, Draveljska skupina Vera in luč

p. Egon
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P. EGON, HVALA,
naj vas spremlja Božja ljubezen.





VOLITVE KOORDINATORJA SKUPINE ŠKOFJA LOKA 

IN 15 LETNICA SKUPINE

Dragi lučkarji po vsej Sloveniji,
sporočamo vam veselo novico, da imamo v naši skupini novo 
koordinatorko, ki smo jo izvolili na srečanju drugo soboto v mesecu 
maju. Tina Križaj je že več let zvesta prijateljica v skupini, sedaj pa 
nas bo usmerjala kot koordinatorka. Dosedanja koordinatorka 
Nada Goličič je vztrajno in neutrudno opravljala svojo nalogo več 
kot dva mandata in ohranjala našo skupino pri življenju tudi takrat, 
ko smo bili krhki in slabotni, kar je znal lepo pohvaliti Slovenski 
vicekoordinator Janez Vrhovnik, ki sedaj spremlja našo skupino. 
Včasih se nas je zbralo komaj dovolj, da smo izpeljali srečanje. Nada 
nas je pogumno povezovala tudi v času Covid bolezni, ko 
srečevanje ni bilo mogoče. Za vse storjeno, predvsem pa za njeno 
veselje in srčnost, smo ji iz srca hvaležni. 
Na volitve smo se pripravljali na dveh srečanjih, kjer smo 
razmišljali o naši skupini, o vlogi koordinatorja in predlagali osebe, 
ki bi to vlogo lahko prevzele. Na animacijski skupini in nato na 
srečanju nas je obiskal vicekoordinator Janez, da smo izpeljali 
volitve.
Ob razmišljanju o naši skupini smo odkrili, da se srečujemo že 15 
let. Zato smo v mesecu juniju pripravili slovesno praznovanje, ki so 
se ga udeležili številni bivši člani naše skupine, česar smo se zelo 
razveselili. Upamo, da se nam bo kdo izmed njih ponovno 
pridružil. Z nami so bili tudi Damijan in Kristina z otroki, slovenska 
koordinatorja. V evangeliju smo slišali, kaj vse lahko odložimo, ko 
gremo na pot za Jezusom. Ne potrebujemo dveh plaščev, popotne 
torbe, palice in še česa. Predvsem pa smo slišali: “Zastonj ste prejeli, 
zastonj dajajte.” Ta odlomek Svetega pisma smo pri maši tudi 
oživljali in nam je ostal kot popotnica za pot, ki je pred nami. Po 
maši smo na samostanskem vrtu oblikovali drevo naše skupine in 
se spominjali iz katere zemlje raste, kam segajo njegove korenine, 
kakšno je deblo in krošnja, kdo  vse   smo v  naši skupini  in  kaj smo



skupaj doživeli – kaj vse smo zastonj že prejeli. Odkrili smo veliko 
sadov in spoznali, da jih želimo zastonj dajati naprej. Povejmo še, da 
se naša skupina od lanskega leta srečuje vsako drugo soboto v 
mesecu ob 15. uri pri bratih kapucinih v Škofji loki. Dobivamo se pri 
zadnjem vhodu na samostanski vrt, od tam pa krenemo v veliko 
jedilnico ali pa v Frančiškovo sobo, kjer imamo srečanje. Sveto mašo 
običajno oblikujemo in se udeležimo Jezusove in naše daritve v 
samostanski kapeli, ki je posvečena patru Piju. Naša skupina z 
imenom Škofjelučkarji, si ga je v lanskem letu izbrala za zavetnika. 
Tako nas pater Pij na poseben način spremlja. 
Z novim zavetnikom in novo koordinatorico pogumno 
nadaljujemo našo pot. Tina je sedaj že četrta koordinatorka, ki nam 
bo pomagala rasti, cveteti, obroditi sad in ga podarjati. Mi pa 
obljubljamo, da bomo znali slišati njene pobude in ji stati ob strani, 
ko bo potrebovala našo pomoč.

Za Škofjelučkarje David Brecelj









DRAGI PRIJATELJI DRAGI LUČKARJI,

zbrali smo se na srečanju Vere in luči, da slovesno potrdimo novega 
voditelja Vil Škofja loka in se zahvalimo za prejšnje vodenje vaše skupine.
Moji spomini odhajajo v leto 2008, ko smo izvolili prvega voditelja Vere in 
luči tu pri vas. Na to pot se je podal Klemen Jovanovič.
Vaša skupina izhaja iz skupine Vil Bežigrad, sedaj Sončna pesem Šiška. 
Prav iz tega srečanja imamo velik arhiv slik, ki nam približajo ta 
nepozabni trenutek.
Kot predstavnik Vil Slovenije za Gorenjsko regijo omenjam to zato, ker 
sva z mojo zlato ženo, že pokojno Niko, bila na teh volitvah v isti funkciji 
kot sem danes sam. Danes bi se rad v imenu Slovenske Vil zahvalil ge. 
Nadi Goličič, ki je uspešno krmarila vaš škofjeloški čoln Vil. Bogu hvala 
za njeno delo, saj je bila koordinatorka skoraj dva mandata. Na današnjem 
srečanju pa bomo potrdili novo voditeljico, ki se odpravlja na pot služenja 
v Veri in luči. To je mlada Tina Križaj, ki je polna mladostniške energije in 
bo ob pomoči sv. Duha in z vami vodila vašo skupino. Zavedati se 
moramo, da smo sami majhni in nebogljeni in le z Božjo pomočjo skupaj 
uspešno nadaljujemo pot v Veri in luči, zaupati moramo Jezusu in Mariji 
in se prepustiti, saj smo le orodje v Božjih rokah.
Rad bi na tem mestu še posebej poudaril - koordinator skupine je le 
služabnik in ne šef skupine. Zavedati se moramo, da ga je za to mesto 
izbral Bog, mi pa smo ga samo potrdili. Nihče ni sposoben biti voditelj 
sam, Bog mu daje milost in ga spremlja. Sam  pa prispeva svoj čas, svoje 
veselje, svoje sposobnosti in darove. Dober koordinator mora znati 
prisluhniti, poslušati in tolažiti. Znati mora biti odločen, razdeliti mora 
delo in se zavedati, da vsega ne zmore sam.
Zato še enkrat poudarim - vsak iz med vas bi bil lahko voditelj skupine.
Zavedajte se, ko ste oddali glas za novo voditeljico, da ji boste stali ob 
strani in ji pomagali na tej poti. V stari slovenščini pomeni voliti  ljubiti, 
imeti rad, pomeni izbirati z ljubeznijo. Izvoljenec - torej voditelj, pa je tisti, 
ki je izbran izmed vas in po Božji previdnosti. Bog blagoslovi novo 
voditeljico in ji daj moči in razuma, da vašo barko Vil Škofja loka skupaj z 
vami varno vodi na novi poti.

Vicekoordinator Janez Vrhovnik



ANINA SV. BIRMA

Lahko bi rekli, da smo povprečna slovenska družina. Z določenimi 
odstopanji.
Z možem Igorjem sva poročena 17 let, imava štiri punce, Evo (16), 
Ano (14), Klaro (11) in Saro (7). Živimo v Grosupljem, oba sva 
zaposlena. Najina drugorojenka Ana je bila 18. junija pri sv. birmi v 
Stični pod okriljem Vere in luči. 
Z Igorjem sva se spoznala pri neokatehumenski poti in se po štirih 
letih hoje poročila. Po letu zakona sva dobila Evo. Nosečnost z Ano 
je potekala običajno, Ana in Eva sta 21 mesecev narazen. Spomnim 
pa se, da so naju ljudje takrat spraševali ali sva opravila vse 
presejalne teste. Najin odgovor je bil, da bova otroka sprejela takega 
kot je. In rodila se je Ana. Drugačna. Ana je bila zadovoljen otrok, 
vendar je nisi mogel nahraniti, njena mišična hipotonost je 
zahtevala veliko truda, da se je najedla, kravice je pasla pol leta za 
sovrstniki, samostojno je sedla pri letu in pol, shodila pa pri dveh 
letih in pol. Ana ima zmerni razvojni zaostanek nepojasnjenega 
izvora.
V prvem letu njenega življenja me je Bog opremil s posebnimi očali, 
živela sem kot v nekem kokonu, nisem iskala informacij o Aninem 
stanju. Takrat je moj moto postal Vse premorem v Njem, ki mi daje 
moč (Flp 4, 13). Bog je stvari seveda peljal naprej, obrnil jih je po 
svoje. Po Ani nama je dal še dve punci in spomnim se strahu v 
nosečnostih, ki me je občasno ohromil, “kaj pa če?” Obe sta se rodili 
zdravi. Klara tri leta za Ano, štiri leta za Klaro pa se nama je rodila še 
Sara. Danes sva Bogu izjemno hvaležna, da nama je takrat dal 
sprejeti Klaro in Saro, saj je danes za Ano največje darilo prav to, da 
ima več sester, ki po eni strani skrbijo zanjo, po drugi pa se mora 
boriti, če želi kaj doseči. Ana je obiskovala redni vrtec, potem pa 
smo jo vključili v poseben oddelek vzgoje in izobraževanja v POŠ 
Brinje, kamor tudi sicer spadamo.
Ko otroci rastejo, si želiš, da bi bili srečni, zadovoljni in zdi se ti, da 
bi otrok z razvojnim zaostankom bil bolj srečen, če bi ne imel tega



primanjkljaja. 
Bogu hvala imam dobre svoje in moževe starše, iskrene prijatelje, v 
življenju sem srečala veliko dobrih ljudi, tako v vrtcu, šoli, preko 
različnih zdravniških obravnav, predvsem pa na poti zorenja v 
veri. Tako se mi počasi odpirajo oči. Moj otrok ima morda manjko, 
ni pa nepopoln. Popoln in zadovoljen je tak kot je. Ko je bila Ana 
mlajša, smo jo vključevali v aktivnosti njenih sovrstnikov. Malo 
zato, ker je lažje, malo zato, ker ne poznaš drugih možnosti. Vendar 
slej kot prej tak otrok štrli ven. Ana je sicer vsa leta obiskovala 
verouk s svojimi vrstniki in za njeno sprejetost sva izjemno 
hvaležna vsem katehetom, ki so jo spremljali v teh letih. Letošnje 
leto je tako obiskovala 8. razred in se s sovrstniki pripravljala na sv. 
birmo.
Že dolgo časa sva iskala, kam bi se z Ano lahko vključili, da bi se ona 
počutila dobro, da bi bila sprejeta v svoji drugačnosti.
Potem se je v naše življenje prikradla korona. Živimo v srednje 
velikem stanovanju in usklajevanje med sobivanjem doma je bilo 
pestro. Kar naenkrat postaneš poleg žene, mame in delavke še 
učitelj, vzgojitelj, kuhar, športni in specialni pedagog, psiholog … 
Bogu hvala imam potrpežljivega moža in otroke ter razumevajoče 
nadrejene. To je bil čas, ki ni bil vedno enostaven, po drugi strani pa 
nas je ta čas še bolj povezal. Takrat sem se večkrat spomnila na 
besede moje ljube pokojne tašče, katere zadnje besede so bile: 
“Čuvaj moje punce”. Veliko sem razmišljala tudi o tem, da je 
potrebno živeti danes. Na včerajšnji dan nimamo vpliva, jutrišnji 
nam morda ne bo dan. Dovolj je dnevu njegova lastna teža           
(Mt 6,34). Seveda so bili določeni dnevi težki, zelo težki. Predvsem 
usklajevanje vsega skupaj, pa Anina potreba po bodi z menoj tukaj, 
takoj in zdaj je bila zame takrat zahtevna. Potem pa mi je nek 
duhovnik rekel, da se vse spremeni, če se za nekoga daruješ in ne 
žrtvuješ. In je res tako.
Lansko jesen sva aktivno začela spraševati, kam lahko Ano 
vključimo. Bila je napotena na Sožitje in Vera in luč. Kristjan ve, da 
je Bog njegov oče, da je Božja hiša tudi naša hiša. Pa vendar smo 



tako sprejetost z Ano v polnosti prvič doživeli prav v Stični, ko smo 
se pridružili Veri in luči. Koliko pristnega veselja teh naših lučk! 
Iskrenega veselja! Ko te nekdo stisne in ti pove, da te ima rad, da je 
vesel, ker si prišel. Ana je v skupini daleč najmlajša, pa ni bila nikoli 
“ta mala”. Enakovreden član je in se izjemno dobro počuti. Kmalu 
sva z Igorjem začela razmišljati, da bi pa morda Ana zakrament sv. 
birme prejela v Stični na srečanju Vere in luči. Povprašala sva tudi 
Ano, ki je rekla, da bo ona na sv. birmo zagotovo povabila vse svoje 
prijatelje iz Stične. In tako tako je bila odločitev enostavna. Kako so 
bili ostali člani Vere in luči veseli te odločitve! Pater Janez in vodja 
Vil Stična ga. Marjeta sta nas vodila in podpirala.
Ana si je sama izbrala botro Tanjo. In izbrala je modro. Izbrala je 
nekoga, ki jo razume, ki jo sprejema.  Še naprej se je pripravljala na 
birmo v domači župniji. 
Morda smo se Veri in luči pridružili pozno, ampak ravno dovolj 
zgodaj, da je bila Anina sv. birma res nekaj posebnega, njen dan. 
Obred je bil poln veselja, prepeval nam je duha poln otroški 
zborček. Kakšen zanos teh otrok, teh mladih ljudi! Naša srca so bila 
polna, Ana je žarela od veselja in zadovoljstva. To je bil resnično 
njen dan! Celoten obred in pogostitev prekaša marsikateri poročni 
obred. Kako lepo so prijatelji lučk pripravili vse skupaj! Izjemno 
smo vam hvaležni, vsem in vsakemu posebej!
Najini starši so bili po obredu navdušeni. Moja starša sta hvaležno 
govorila, da je bilo to najlepše, kar smo Ani lahko pripravili. Tast  je 
s solzami v očeh pripomnil, da je brez besed.
Pa najine druge punce? Odgovorne in polne sočutja rastejo v 
pokončne ljudi. Ponosna sva nanje.
Kako one doživljajo Ano, je povzeto v besedah, ki jih je zapisala in 
povedala Klara ob Anini birmi:
“Ana, za našo družino si res nekaj posebnega. Vedno prinašaš 
dobro voljo, veselje, objeme… Jaz mislim, da smo mi ena zelo srečna 
družina, saj ne dobi vsaka družina take hčerke, sestre, vnukinje oz. 
nečakinje. Naši družini in tudi meni vedno pomagaš, v vsaki 
preizkušnji ali težavi. In čisto vsak spor rešiš na svoj način.



Vsak dan nam kažeš, da se moramo imeti še bolj radi, saj nikoli ne 
veš, kdaj te bo Bog poklical k sebi. Ana, res si nekaj posebnega za ta 
svet. Res je, da sva se velikokrat sporekli, vendar vedi, da te imam 
zelo rada. Na sebi vedno nosiš velik nasmeh, ki ga deliš z drugimi 
in ga predajaš naokrog.
Povem ti po pravici, ko sem sestavljala ta govor, nisem imela veliko 
težav, saj imaš tako veliko dobrih lastnosti in še večje srce. Jaz sem 
jih naštela samo nekaj. Želim si, da bi se veliko ljudi zgledovalo po 
tebi in po vseh fantih in dekletih s posebnimi potrebami.
Oziroma kot je nedavno nekdo rekel, kjer Bog več naloži, tudi roke 
podloži”.

Igor in Barbara Dorić, Vil Stična







MIJI KOSTANJEVIC V SLOVO

Na veliki petek smo na vipavskem pokopališču k večnemu počitku 
pospremili našo drago Mijo. 
Mija je redno prihajala na naša mesečna srečanja Vere in luči. Brez 
Mije in Nade si naših srečanj nismo znali predstavljati. Bili sta kot 
lučkarska sveča, simbol vere in luči. Že ob ustanovitvi naše skupine 
pred več kot 35 leti sta prižgali plamen, ki je gorel in rasel ter širil 
svetlobo in toploto med nami, lučkarji.
Čeprav je Mija včasih tudi kaj pogodrnjala, nas je vedno nasmejala s 
svojimi humornimi domislicami in nas ob svoji drugačnosti učila 
preprostih in iskrenih življenjskih modrosti. Pri sveti maši je rada 
prepevala Marijine pesmi, v prošnjah pa se je vedno spomnila na 
vse, ki so že pokojni in počivajo na vipavskem žegnu, pokopališču. 
Zadnjič sta z Nado bili na lučkarskem srečanju pred dvema letoma 
v Budanjah, ko smo na svečnico, praznik Vere in luči, oznanjevali 
naše lučkarsko veselje med budanjskimi župljani.Od takrat pa se 
srečanj žal nista udeleževali, saj so bila naša skupna druženja zaradi 
kovidnih razmer zelo okrnjena.
Zadnja leta je svoj dom našla v Domu starejših občanov v 
Ajdovščini.Vedno pa je v srcu nosila svoj domači kraj Vipavo, na 
katero so jo vezali lepi spomini na prijazne Vipavce, sosede iz gase, 
predvsem pa na pokojnega gospoda dekana Franca Pivka.
V križu našega Gospoda Jezusa Kristusa je vstajenje in je življenje. 
Po njem naj tudi Miji v nebeškem kraljestvu zasije luč večnega 
življenja.
Mija, vipavski lučkarji te bomo vedno nosili v svojem srcu, 
pogrešali te bomo na naših srečanjih – tolaži pa nas misel, da si zdaj 
naša priprošnjica pri Bogu in svetla nebeška lučka!

Slavje vere, slavje luči!
Vipavski lučkarji



SPOMIN NA MAMO HELENO LIKAR

V mesecu maju nas je zapustila in odšla k večnemu počitku 
HELENA LIKAR, mama naše lučke Dejana.
V Draveljsko skupino sta prišla že kmalu v začetku in sta jo 
obiskovala do konca lanskega leta, ko smo izvedeli za njeno hudo 
bolezen.
Kot je zapisala naša prijateljica :
"Hvaležna sem za vsa srečanja v Draveljski skupini Vera in luč, ki 
nam jih je podaril Gospod in sta jo obiskovala tudi naša mama 
Helena s sinom Dejanom.
Občutili smo Ljubezen, ki ne mine in je večna. Tudi potem, ko 
ljubljene osebe ne moremo več objeti, je z nami, vidimo jo v očeh 
bližnjih, veliko stvari nas spominja na naša druženja. 
zaupam v Gospoda, da je na poti poslavljanja draga Helena imela 
ob sebi drago osebo in podporo v molitvi.

Srčno upam in 



Seveda so to težki trenutki, ko družina ne more sprejeti, da med 
njimi ne bo več njihove ljubeče roke mame Helene.
Ob besedah tolažbe naj bo tuzemeljsko slovo za vse, ki bodo lahko 
prišli domačim tisti trenutki, ko bodo občutili veselje, da nam večna 
Ljubezen vlije novih moči, da pogumno stopamo naprej v luči 
prehojene skupne poti.”
Draga Helena,  naj ti sveti večna lučka!

Helena Furar v imenu 
Draveljske skupine 



MATI MARIJA

O ljubljena, brezmadežna,
ti polna si usmiljenja.

Ob tebi grešnik se skesa,
ponižno stopi pred Boga.

 
O ljubljena, brezmadežna,

rodila si nam Jezusa.
V trpljenju si Ga spremljala,

do konca mu zaupala.
 

O ljubljena, brezmadežna,
ti vir si vsega upanja.

S teboj v življenju molimo,
s teboj veselo pojemo.

Mojca Kastelic




