


 



DRAGI LUČKARJI,

Dragi lučkarji, želim, da bi gledali in čutili s srcem vso lepoto, radost 
in mir, ki nam ga prinaša novorojeni Gospod, naj blagoslov božične 
noči ostane vedno z nami in v naših skupinah.

Ne pozabite, da se gremo spomladi zahvalit za pol stoletja svetovnega in 

40 let slovenskega gibanja Vil. 

Lučke in ostali,

tretja adventna nedelja je danes, nedelja veselja. Gorijo že tri svečke 
in dajejo vedno več svetlobe, več veselja.  
Tudi današnja Božja beseda nas spodbuja k veselju, saj pravi, naj 
vriskata puščava in goljava, naj cveti pustinja, ker prihaja On, da nas 
reši. Da nas reši malodušja in nam vlije veselja ob drobnih stvareh, ki 
jih je veliko ob naši poti, a se ne zavzamemo zanje, ker smo polni 
raznih skrbi.
Bleščeča jutra komaj zapadlega snega v soncu; sinička, ki je priletela 
na okno pogledat, če je nastavljeno kaj zanjo, prijazen pozdrav 
najstnika pred cerkvijo – presenečenje, saj je vedno manj takšnih 
mladih. Kakšno veselje nam šele prinesejo sijoče oči naših lučk, ko z 
njimi pričakujemo prihod sv. Miklavža, ko nam pripovedujejo, kako 
bodo okrasile drevesce in postavile jaslice za Njega, ki prihaja.
Če znamo videti drobne radosti vsakdana, kako velika bo šele radost 
božičnega jutra, ko bo v naših srcih pripravljen prostor za 
betlehemsko Dete. 

Pa še nekaj besed o pričujoči Lučki. 
Veselje, ki ga prinašajo srečanja v živo, druženja v četrtem 
lučkarskem času, romanja, skupne molitve, praznovanja - to je 
največ kar lahko podarimo drug drugemu, to je Vera in luč. Prosimo 
Gospoda, naj še dolgo sveti njen plamen. 

 Še so prosta romarska mesta, program 
je bil v celoti objavljen v prejšnji Lučki.

 pozorno prelistajte Lučko in imejte pripravljene 
barvice. Nekaj angelčkov in sv. Miklavž čakajo, da jih vi oblečete v 
razkošna barvna oblačila.

Danica



BLAGOR VAM!

Že ves čas, ko se srečujem z vami, prijatelji in prijateljice v skupnosti 
Vere in luči, se mi po glavi motajo Jezusovi blagri. Tako hitro njihov 
odtis razberem, enkrat na enem, drugič na drugem. Vsak ima svoj 
odtenek. Danes smo z brati kapucini doživeli duhovno obnovo, ki 
jo je br. Jurij Slamnik posvetil blagrom. Tako sem celo dopoldne 
preživel z blagri.

“ Blagor ubogim v duhu,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo. 
-Blagor žalostnim,
kajti potolaženi bodo.
-Blagor krotkim,
kajti deželo bodo podedovali.
 -Blagor lačnim in žejnim pravičnosti,
kajti nasičeni bodo.
-Blagor usmiljenim,
kajti usmiljenje bodo dosegli. 
 -Blagor čistim v srcu,
kajti Boga bodo gledali.
 -Blagor tistim, ki delajo za mir,
kajti imenovani bodo Božji sinovi.
-Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
 -Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali 
in vse h? do o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše 
plačilo v nebesih je veliko.”

Tako lepi so. Da ne bi mislili, kako nas Jezus spodbuja, naj bomo 
vedno nekje poklapani in iščimo nekoga, ki nas bo dol tlačil in 
skakal po naših živcih. Šele takrat blagor nam. Ne. Vendar to kar 
opisujejo blagri, to je Jezus, vse to je Jezus! On jih je podaril in živel. 
Kadar nas življenje pripelje v situacijo blagra, se lahko spomnimo 



nanj. Srce se nam lahko razvedri in potolaži. Poizkušam poiskati 
Jezusov izraz na obrazu, ki ga je imel, ko je izgovarjal posamezne 
blagre in ga najdem. Ponovno enkrat na izrazu ene lučke, drugič 
starša ali prijatelja.
Kaj pa v nasmehu dojenčka? Marija ga rodi s tolikšno ljubeznijo. Se 
na njegovem izrazu že lesketa sijaj njegovih blagrov? Dasiravno v 
božičnih jaslicah gledamo Jezusa dojenčka, ga uzremo v celoti. Tudi 
njegove blagre, njegov križ in vstajenje in naše odrešenje. Celega 
Jezusa gledamo v jaslicah.

br. Jurij Štravs, narodni duhovni asistent

ko bomo prejeli to Lučko, bodo na venčku gorele že 4 sveče, svetlobe 
bo veliko in vsi bomo nestrpno pričakovali božični večer ter goreče 
molili, da se Jezus rodi v naših srcih. Da nas napolni z mirom. Da 
lahko preživimo ta čas z ljudmi, ki jih imamo najraje. Oh, kako 
čudovit čas se bliža!
V tej Lučki bo še posebej veselo, saj nas bo s fotografij pozdravljal sv. 
Miklavž. Koliko radosti in nasmehov je prinesel v naše skupine smo 
lahko občudovali že na družabnem omrežju Facebook, v skupini 
Vera in luč Slovenija. A v Lučki bo foto-utrinkov in opisov še več, 
komaj čakamo, da jih preberemo, kajne?
Ali veste, kaj se še približuje … po božiču? Res je, novo leto, 2023. To 
leto bo za slovenske lučkarje nekaj posebnega. Praznovali bomo 40 
let gibanja v Sloveniji! Novoletno druženje z duhovno obnovo v 
Kančevcih, ki bo teklo med 28. 12. 2022 in 1. 1. 2023 bo pravi uvod v 
praznično leto. Nadaljevali bomo z duhovnimi vajami, prav tako v 
Kančevcih, med 20. in 22. 1. 2023, pod naslovom Poj in praznuj    

Naj vas to zrenje objame v neskončno ljubezen, ljubezen, ki naj vas 
povede v leto 2023!

DRAGE LUČKE, DRAGI LUČKARJI,



(v hvalnici Bogu za 40 let). Med 2. in 5. 5. 2023 bomo v zahvalo 
poromali v Lurd, h koreninam Vere in luči. V septembru 2023 pa bo 
še vseslovensko praznovanje s sveto mašo in lučkarskim 
festivalom. Prav prisrčno povabljeni k prijavi na naštete dogodke, 
saj smo skupnost in zato praznujemo skupaj. Vsaka skupina se 
srečuje z radostmi in skrbmi, a če jih delimo drug z drugim, je vsem 
lepše in lažje. Pogovorite se o tem na vaših srečanjih in zagotovite 
predstavnike na dogodkih praznovanja, na septembrski festival pa 
pridite prav vsi. Veselimo se vas!

Kristina in Damijan

Drage lučke, starši, duhovniki, prijatelji slovenske Vere in luči,
po skoraj dvoletnem prizadevanju in požrtvovalnem delu nam je 
uspelo uradno pridobiti status humanitarne organizacije. Pri tem 
gre velika zahvala Vesni Knuplež, ki je pripravila strokovne 
utemeljitve, Mariji Lapajne, ki jih je pregledala, in Mitji Mrzljaku, ki 
je vlogo prevetril še s pravno-formalnega vidika in jo odposlal. Bog 
jim povrni!
Na tem mestu se je v veliki meri potrebno zahvaliti tudi bivšemu 
ministru Janezu Ciglerju Kralju, ki je tik pred volitvami in izteku 
mandata zadevo pospešil. Po vzpostavitvi kontakta z gospodom 
Janezom se je le-ta osebno zavzel in nas povezal z gospodom 
Uršičem, s katerim sva bila ves čas v navezi. Žal je bilo časa zelo 
malo, volitve pa so v celoti premešale karte in stolčke na 
vodstvenih položajih. Ko smo že (spet) malce obupali, nas je 
gospod Uršič ves čas bodril in izkazalo se je, da upravičeno. 
Končno je prišel dan, ko nas je v poštnem nabiralniku čakala 
napotnica za dvig priporočene pošiljke, odločbe o podelitvi 
statusa.

Miren preostanek adventa in blagoslovljen božič želiva, dragi vsi!

PA GA IMAMO!



Kaj to pomeni za naše gibanje? V prvi vrsti je to priznanje s strani 
države, da smo in da delujemo v dobro ljudi. Poleg tega bomo v letu 
2023 imeli možnost, da društvu Vera in luč namenimo svoj del 
dohodnine ter se prijavimo na razpise za humanitarne organizacije. 
Naj dobri Bog še naprej blagoslavlja naše delovanje.

Damijan in Kristina

ISKRICA

G. župnik pove, da je bil povabljen na kosilo v Miklavž (kraj blizu 
Maribora). Boštjan pa nemudoma vpraša: “A je bil parkelj tudi?”



PROŠNJA IN VABILO

Ko se peljete po cesti skozi Laško na novem krožišču v smeri za 
center, lahko zavijete čez most. Znajdete se ob starem središču 
naselja. Če zavijete skozi središče, hitro naletite na hribe in če se 
podate na levo, po parih kilometrih pridete do male gorske kmetije, 
kjer živi lučka Bernarda slikarka s svojo mamo Martino Hriberšek. 
Naslov je Cesta na Svetino 54, 3270 Laško.

Lepa nova hišica še ni 
čisto dokončana. Nekaj 
deset metrov pod njo je 
nekoč stala stara lesena 
hiša, ki je na žalost 
pogorela. Na njenem 
mestu so v nekem času 
postavili konstrukcijo 
nove hiše za ta mlade, ki 
pa jih ni več na kmetiji. 

Poleg seveda stoji gospodarsko poslopje, v katerem meketajo ovce 
in koze, kokodaka perjad, tu in tam se zasliši lajež ali mijavkanje. 
Vse te stavbe so postavljene ob robu enega samega veliiikega 
okroglega travnika, ki ga je Stvarnik položil v večji ali položnejši 
breg. Na njem se znajde tudi velik sadovnjak z visokodebelnim 
sadjem. Za vso to skoraj pravljično lepoto so skupaj skrbeli 
Hriberškovi. A leta tečejo in mož Stanko je lani nenadoma umrl. 
Mama Martina se sprašuje, kako naprej. Ve, da v neskončnost ne bo 
šlo. Razmišlja, da bi celotno kmetijo zapustila Veri in luči. Bila bi 
prekrasna za letovanja in še mnogo, mnogo več. 
Mama Martina razmišlja tudi v smer, da na kmetijo povabi mlado 
družino, ki bi želela na domačiji začeti novo življenje, nadaljevati z 
delom in življenjem, ki na deželi tistemu, ki ga sprejme, prinese 
notranje zadovoljstvo. 



Da se ta članek pojavi najprej samo v naši reviji Lučka pomeni, da 
ima največje zaupanje v človeka iz naših lučkarskih vrst. Mama 
Martina in hči Bernarda, ki je že čez štirideset let lučka, bi bili veseli 
verne, delavne družine. Če kdo pozna takšno družino ali je sam 
zainteresiran, dobrodošel na ogled.
Naj Sveti Duh deluje v naših srcih in odločitvah. Naj daje novo 
upanje prišlekom in tistim, ki ostajajo.

Bernarda in mama 
Martina sedita levo od 
škofa Petra na letovanju 
v Kančevcih.



VERA IN LUČ PTUJ PRIPIRA SVOJA VRATA

1991 - 2022

Pri sv. Ožbaltu je skupina Vere in luči zaživela na pobudo p. Mihe 
Sekolovnika in bila ustanovljena aprila 1991. Koordinatorka 
skupine je bila Majda Forštnarič, takrat sem se pridružila skupini 
na pobudo duhovnega voditelja p. Marjana Gačnika v letu 1997. 
Hitro sem postala del velike lučkarske družine in skupaj z 
animacijsko skupino smo soustvarjali skupna srečanja z lučkami, 
njihovimi družinskimi člani in prijatelji.

V letu 2004 je prišlo do občutnega upada v animacijski skupini, a 
smo na pobudo in željo vseh nas zbrali moči in delovali naprej. 
Koordinatorka skupine je postala Nada Jurkovič do leta 2008, ko 
sem jaz prevzela vodenje skupine vse do leta 2016. Takrat sem sem 
postala regijska koordinatorka, vodenje Ptujske skupine pa sta 
prevzeli ponovno Nada Jurkovič in Jožica Holer.  

Srečni in hvaležni smo, da je v celotnem času delovanja skupine bilo 
z nami več duhovnih voditeljev, ki so redno in zmeraj z lučkarskim 
veseljem skrbeli za našo duhovno hrano in rast. Leta 2006 se je tako 
skupini pridružil br. Matej Štravs ki je v skupini deloval vse do leta 
2010. Nato se je skupini pridružil br. Jurij Štravs, ki je bil duhovni 
voditelj skupine do leta 2013, zatem je postal nov duhovni voditelj 
Ptujske skupine br. Robi Horvat. Po njegovem odhodu pa se nam je 
pridružil p. Janko Gašparič.

Ptujski lučkarji smo zmeraj imeli redna mesečna srečanja, ki se jih je 
udeleževalo v povprečju okrog 5-10 lučk in skupaj z družinskimi 
člani in prijatelji je v povprečju skupina štela od 15-20 članov. 
Zmeraj smo radi sodelovali na vseh lučkarskih dogodkih in 
srečanjih in se tudi večkrat predstavili v domači župniji in tudi 
izven nje. Predstavili smo se tudi v oddaji TV Exodus. 



 

Žalost nas je preplavila, ko smo se morali posloviti od našega 
lučkarja Milana Pivca, ki je odšel v večnost. A v skupini je bilo tudi 
zmeraj veliko veselja in tudi več naših lučk je v času delovanja 
skupine prejelo sv. zakramente. Med drugim smo imeli leta 2015 
prvo ekumensko poroko lučk, Renate in Lojza Kramberger.  



Zaradi večih razlogov, ki jih je prinesel naš skupni čas, pa smo se 
odločili “pripreti” vrata in tako smo se ptujski lučkarji skupaj z 
duhovnimi voditelji, koordinatorji in prijatelji v novembru 2022 še 
zadnjič zbrali na srečanju v Župniji pri Sv. Ožbaltu na Ptuju. 
Hvaležni smo za neprecenljiv dar Vere in luči in ob slovesu želimo 
naši ožji in širši lučkarski družini in vsem našim duhovnim 
voditeljem predvsem reči HVALA.

Ogromno in preveč je stvari, za katere bi se želeli zahvaliti, zato 
vam podarjamo naš nasmeh in veselje, stisk roke, objem, naše misli 
in molitve v zahvalo za čas, ki ste ga delili z nami. 

Bojana Ljubec in ptujski lučkarji

Vsem vam želimo tudi obilo božjega blagoslova v prihajajočih 
praznikih in ogromno lučkarskega veselja na vseh novih poteh. 



PRAZNOVANJE 30 LETNICE PIVŠKE VERE IN LUČI

Pivški lučkarji smo nameravali zaključiti preteklo lučkarsko leto z 
zahvalo na romanju k Mariji v cerkev Marijinega vnebovzetja v 
Vremski Britof. Zaradi takratnih prevladujočih zdravstvenih 
razmer smo naš namen opustili. Želja kot nekakšna obveza po 
zahvali je tako obvisela nad nami in kot po božji previdnosti tlela 
naprej. 
S pričetkom lučkarskega leta sem pri urejanju gradiva za zbornik 
Slovenske Vil ugotovil, da Pivška skupina letos praznuje 30 let od 
dne, ko so se starši s svojimi lučkami in prijatelji pričeli družiti na 
srečanjih v župnišču v Pivki. Željo po romanju v Vremski Britof 
smo obudili in odločili, da v zahvalo za 30 letno prehojeno pot 
romamo k Mariji. Na romanje smo se podali dne 30.10.2022. Prijatelj 
Borut Zega je za ta namen izdelal večji plakat z napisom 30 let 
Pivške Vil, s katerim smo okrasili oltar. Na sveto mašo smo se 
pripravili s čistim srcem po opravljeni spovedi, župnik Zdenko 
Štrukelj pa je daroval sveto mašo v zahvalo za našo skupino. 
Spomnili smo se na pokojne lučke in njihove starše ter na vse 
prijatelje, ki so delovali v naši skupini.
Po sveti maši smo odšli v bližnje župnišče, kjer sedaj deluje komuna 
don Pierino. Po krajši pogostitvi, za kar gre zahvala mamam lučk, 
smo prisluhnili pričevanju nekdanjih odvisnikov in spoznali 
življenje v komuni. Fantje se večinoma preživljajo z rejo domačih 
živali in obdelavo njiv. Ogledali smo si hlev s prašiči in kunci ter 
sirarno. Zunaj sva s Klemnom Srebotom kokodakala ob ogradi s 
kokošmi in klicala ovce na bližnjem pašniku. Eden od fantov pa ja 
ravno takrat pričel ročno molsti kravo z imenom Džuli.
Veliko prijetnih trenutkov je zaznamoval tisti dan, v katerem smo 
se pivški lučkarji zahvalili za našo tridesetletnico. Zahvala je bila 
izrečena v svetišču Marije vnebovzete, sredi še zelene doline, v 
tihoti bližnjega gozda in zgodb fantov komune, s katerimi smo 
delili našo zahvalo. Majhna skupina pivške Vil je skromno, ampak 
duhovno bogato praznovala svojo obletnico. 



Veliko težo so imele besede povabljene koordinatorke Petre 
Nabergoj, ki je povedala, da se skupina Vil ne meri v številu 
lučkarjev, ampak v obsegu odgovora na Božjo ljubezen, ki živi v 
nas. 
Romarji smo ob zaključku prejeli še podobico, ki jo je izdelala 
Marija Srebot, ki nas bo spominjala na našo skupno prehojeno pot v 
Pivški skupini in v gibanju Vere in luči. 
Ob prihodu domov sem mojo podobico zaposlil kot kazalnik 
prebranih strani v knjigi. Ob vsakem pričetku in zaključku branja 
vzbudi prvo in zadnjo misel. Misel na to kako uresničujemo Božji 
načrt in misel na tisti čudoviti dan, ki se nikoli ne konča.

Zlatko, Pivška skupina





MIKLAVŽ IN 15 LET VERE IN LUČI NA PREVALJAH

Na Prevaljah smo se lučkarji prvič srečali leta 2007. Od takrat je bilo 
veliko srečanj z ustvarjanjem, prepevanjem, sladkanjem, mašami, 
ogromno lepih dogodkov, praznovanj, izletov in piknikov. Žal smo 
se morali tudi za vedno posloviti od nekaterih lučk in staršev. 
Dobili pa nove lučke in nove krasne prijatelje.
Na letošnjem decembrskem srečanju smo se razveselili prihoda sv. 
Miklavža. Po dveh letih, ko je darila dostavil prijateljem in so jih ti 
ob obisku prenesli lučkam, smo bili letos veseli, da smo ga videli in 
slišali v živo. Zapeli smo mu kot parkeljni in angelčki ter prosili: 
»Sveti Miklavž, pomagaj mi, da bom postal dober kot ti.« 
Na srečanju pa smo praznovali tudi naših 15 let. V goste so prišli 
provincialni voditelji – družina Mlinarič. Skupaj smo se posladkali 
s torto ob obletnici ter se spomnili prvega srečanja.

Ana Buhvald Pori, voditeljica Vil Prevalje





PREDSTAVITVENA MAŠA V MALEČNIKU

Ko se peljemo s srečanja domov v bivalno skupnost, me lučke 
(Marija, Jelka, Boštjan) večkrat vprašajo: “Kdaj gremo v Malečnik?” 
V moj kraj. Končno smo šli – septembrsko srečanje smo oblikovali 
kot predstavitveno mašo v župniji Sv. Peter pri Mariboru.
Bilo nas je manj kot običajno. Manjkali so nam Kerleti, Suzana in 
Eva ter Boštjan in Lucija. Smo bili pa toliko bolj veseli naših 
voditeljev Kristine in Damjana z deklicama, Jožeta Čonča iz 
Magdalenske skupine in Cirila Ariha, ki skupaj s Slavico že dolga 
leta skrbi za čudovita romanja. Pri župnijski sveti maši smo torej 
sodelovali po svojih močeh: Mlinariči z glasbo -  vsi vemo, kako 
dobro to obvladajo. Igor tudi z glasbo, s svojim lepim nežnim 
glasom. Marija nas je učila kretenj pri Jezus moj, ljubim te. Jelka žal 
ni pobirala ofra; škoda, njena vztrajnost pri tem opravilu je že 
legendarna (pomoli ti pušico pred obraz in reče: Kaj nimaš nič?). 
Ernest, lučkar, ki si ga 'delimo' s Poljčansko skupino, je počasi in z 
občutkom prebral prošnje. Pomagala mu je druga Jelka, pobožna in 
otroško predana. 
Malečniški župnik g. Sebastjan Valentan nas je lepo sprejel, takoj 
smo vedeli, da bomo še kdaj poiskali njegovo družbo. Vzel si je čas 
in se nam pridružil pri veselem delu. Peli smo, Mlinariči nas res 
znajo razvneti za veselje, klepetali in se smejali Ernestovim vicem. 
In dočakali pice. Pice seveda nikoli ne pojemo, ne da bi se spomnili 
na Ranka. Gotovo nas je nagajivo opazoval iz večnosti in ponavljal: 
“Pica, kdaj pica?!” Po pici je teknilo pecivo, ki so nam ga namenile 
malečniške gospodinje. Mmmmmnjam. 
Bo treba še kdaj priti k Sv. Petru, trdni 'skali' nad staro strugo Drave. 
Morda pa že v decembru, da si pogledamo jaslice na trgu in se 
pustimo očarati tisočem lučk, ki krasijo cerkev in župnišče. 

Vesna, Stolna skupina







VSI SMO BOŽJI OTROCI 

Že dalj časa sem si želela, da bi lahko sodelovala v skupini Vera in 
luč.  Ko je naš župnik pri nekem pogovoru povedal, da se srečujejo 
tudi v župnišču mariborske stolne župnije (kamor spada sestrska 
skupnost Marijinih sester v Mariboru), sem se odločila, da se 
pridružim. Z mešanimi občutki sem prišla v dvorano, kjer so bile 
zbrane lučke, starši in prijatelji. Ne vem, kdo je bil bolj presenečen, 
oni ali jaz. Ob njihovih toplih in nasmejanih obrazih sem se takoj 
počutila doma. 

Na prvo adventno nedeljo je bilo to. Ob 15. uri se nas je zbralo 24, 
skupaj z novim župnikom g. Danijelom, ki je bil tokat tudi prvič 
med nami. Topel pozdrav so namenili dvema novima članoma, 
potem pa je voditeljica skupine Vesna z uvodno besedo povabila k 
sodelovanju vse prisotne. Spodbudila nas je, da se spomnimo 
kakšnega dogodka iz svojega otroštva, kakšne igrače smo imeli, kaj 
nam je nekaj pomenilo, ali smo doživeli kaj lepega, tudi žalostnega, 
karkoli. Zelo me je nagovorilo zavzeto sodelovanje vseh, kako 
pogumno, preprosto, iskreno smo si podelili svoje izkušnje in to 
prav vsi. Pa sem si mislila: “Glej, to so pa res božji otroci, prave božje 
lučke, ki svetijo vsem okoli sebe s svojo enkratnostjo.” Andrej je vse 
to skrbno zapisoval in iz vseh zgodb sestavil 24 prisrčnih zahval, ki 
jih je po obhajilu v imenu vseh izrekel Jezusu. To me je posebej 
nagovorilo. In sv. maša! Saj je vedno enkratna, višek vsega 
bogoslužja, vseh srečanj in dogodkov, a tukaj še posebej. Vsi zbrani 
okrog Jezusa, vsi eno v svoji različnosti.  Župnik Danijel nas je pri 
nagovoru spomnil na  Božjo besedo 1. adventne nedelje o budnosti, 
o veselju nad skorajšnjim praznikom Jezusovega rojstva. Vsi smo 
sodelovali s petjem, branjem beril, s prošnjami, z zvonenjem, 
ministriranjem. Misli so mi kar same pohitele za štiri tedne naprej k 
božičnemu dogodku v Betlehem. Angelsko petje, pastirji prihajajo 
počastit Dete v revnem hlevu, Mu  prinašajo svoje skromne darove, 
se čudijo, tako kot mi danes.



Po tako obilni duhovni hrani smo se okrepili tudi z sladkimi 
dobrotami, ki so jih pripravile prijateljice in prijatelji. Ob tem smo 
lahko še med sabo poklepetali, se dogovorili za naslednje srečanje še 
pred Božičem. Še prej pa nas čaka vesel dogodek, miklavževanje pri 
Magdaleni. 

To je le nekaj vtisov iz mojega prvega srečanja pri skupini Vera in 
luč. Drage LUČKE, vesela sem, da smo skupaj, le žal mi je, da si 
nisem zapomnila vaših lepih imen. Vem, kako prijetno je, ko nas 
nekdo pokliče po imenu. Mislim, da tudi vi tako čutite.
Med potjo domov sem se spomnila Jezusovih besed: “Slavim te Oče, 
Gospod nebes in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, 
razodel pa otročičem. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč.” ( Lk 10,21)

s. Božidara Goličnik, Stolna skupina 





DRAGI LUČKARJI,

danes že adventni pozdrav iz Šenčurske lučkarske skupine.
Živo pa se spominjam našega oktobrskega srečanja. Kot vedno ga 
začnemo s sveto mašo, ki jo je daroval naš kaplan Martin. Maševal je 
za mojega sina Igorja, ki se je septembra smrtno ponesrečil. 
Nekateri to že veste. 
Moje misli se seveda še vedno vrtijo okrog izgube sina, skrbnega 
gospodarja in očeta mladoletnih otrok.
Srečanje pa mi je prineslo tudi žarek veselja, saj smo se pogovarjali o 
molitvi rožnega venca in ga tudi izdelali. Tokrat na plakat. Naša 
vestna Simona nam je pripravila raznobarvne krogce, ki so jih lučke 
lepile na karton. Vmes smo prepevali, se pogovarjali in zmolili 
desetko. Marija, ki bedi nad nami v dobrem in slabem, nas je 
povezala v skupino srečnih “otrok”.
Kot vedno je srečanje prehitro minilo.

Agica



POZDRAVLJENI LUČKARJI!

Agica nam je lepo opisala, kaj vse smo počeli na oktobrskem 
srečanju. Jaz pa vam bom predstavila naše novembrsko srečanje.
Na animaciji smo se pri pregledu programa odločile, da sv. mašo in 
pogovorni del v skupini pripravimo po programu št. 3, delavnico 
pa po prog. št. 4., ker v mesecu decembru ni časa za ustvarjanje.
Pri sv. maši, ki nam jo je daroval kaplan Martin, smo oživljali 
evangelijski odlomek: Pustite otroke naj prihajajo k meni. Tudi 
kasneje v pogovoru s starši smo se pogovarjali na to temo. Prišli 
smo do zaključka, da besede, ki jih je Jezus takrat namenil 
aposotolom, bi danes kdaj veljale tudi za nas. Ker družba hrepeni le 
po slavi in moči, zapostavlja pa se šibkost in drugačnost. In prav to 
se mnogokrat občuti po naših lučarskih družinah.
Ker je v mesecu novembru praznik vseh svetih in vernih duš dan, se 
vedno spominjamo vseh naših rajnih in zanje molimo. Letos smo 
namesto svečk barvali kamenčke z lučkarskim simbolom in jih 
nekaj odnesli na pokopališče k našim dragim. Položili smo jih na 
grob našega kanonika Vinka Prestorja, našega Boštjana, lučki Cilki 
in drugim.
Včasih moramo kar na hitro zaključiti, saj časa, ki je namenjen 
praznovanju in sladkanju, nihče ne želi izpustiti. S pesmijo 
Angelček se vedno  zahvalimo za dan in se mu priporočimo do 
naslednjega srečanja.
Na koncu pa bi se rada v imenu moje razširjene družine zahvalila 
domačim šenčurskim duhovnikom in škofu Francu Šuštarju, ki so 
nas na nedeljo Kristusa Kralja obiskali na našem domu. Prinesli so 
Luku sv. obhajilo in se zadržali v prijetnem pogovoru.
Bogu hvala.

Rafka, Šenčurska skupina





SREČANJA MENGEŠKIH LUČKARJEV

V nedeljo, 25. septembra, smo se mengeški lučkarji zbrali na našem 
srečanju v cerkvi. Za katehezo je ga. Meta vzela evangelij o desetih 
gobavcih, pogovarjali pa smo se o hvaležnosti in veselju, kakor nam 
je priporočil papež Frančišek ob 50 letnici svetovne Vere in luči. 
Pred oltar smo prinesli predmete, ki nam veliko pomenijo – Sveto 
pismo, knjigo, radio, orglice, rožni venec, pohodne čevlje, g. župnik 
pa je prinesel knjižico o prehojeni planinski transverzali.
Nadaljevali smo sveto mašo z oživljanjem evangelija, prošnjami,  
uvodi v dele maše in s petjem. Tokrat smo se zbrali v cerkvi in 
upamo, da bomo prihodnjič že v župnijskem domu s pravim 
srečanjem in veselim delom.

Na misijonsko nedeljo smo se mengeški lučkarji zbrali na svojem 
rednem srečanju in kar veliko nas je prišlo.
Ga. Meta je najprej imela katehezo o sleporojenem, o sprejemanju in 
vključevanju v Vero in luč, kar v svojem govoru lepo razlaga papež 
Frančišek. V našem gibanju moramo dati upanje vsem, ki se 
počutijo izključene in zavržene, včasih tudi v Cerkvi. Farizeji so 
sleporojenega zavrgli rekoč: “Ves si v grehih, pa nas boš ti učil.” 
Tudi danes marsikje velikokrat ponižujejo osebe s posebnimi 
potrebami.



Lučke so se s prijatelji pogovarjale o družini, naredili so sončne žarke, 
ki nam svetijo in prinašajo luč. Starši z g. župnikom pa so se 
pogovarjali, kako težko je bilo in kakšen šok so doživeli  ob spoznanju, 
da njihov otrok ne bo nikoli kot drugi otroci. Pri sv. maši smo oživili 
zelo dolg evangelij o sleporojenemu iz Jn 9,1-41. Lučka Jože se je 
čudovito vživel v slepega in nam lepo pričaral njegovo srečanje z 
Jezusom in vso zlobnost farizejev.
Na koncu zares lepe lučkarske maše smo imeli še pogostitev in 
druženje v veselem razpoloženju. 

V nedeljo, 13. novembra, smo se zopet zbrali  na našem srečanju. 
Pričeli smo s kavico in prav vsakdo – lučke, starši in prijatelji smo 
prinesli fotografije iz otroštva, ki smo si jih skupaj ogledovali. Kasneje 
smo jih pri sv. maši položili na oltar.
Ga. Meta je imela zelo lepo katehezo, še veliko bolj pa potem med sv. 
mašo. Starši so šli posebej in obujali spomine na svoje otroštvo in na 
svoje družine. Lučke s prijatelji so izdelovali ropotuljice in se učili 
novih pesmic za sv. mašo. Ta je bila res lepo doživeta, saj so lučke z 
veseljem ropotale. Oživili smo evangelij, ko je Jezus blagoslavljal 
otroke, ki so se zgrinjali okrog njega. Tudi g. župnik je med nami postal 
otrok z otroki ob Jezusu in takšna je bila tudi pridiga.
Po sv. maši smo voščili slavljencem, se posladkali z dobrotami, se 
pogovarjali in za konec zapeli še Angelčka. Med celim srečanjem smo 
se počutili kot razigrani otroci ob Jezusu in s takim srečnim 
razpoloženjem smo se razšli na svoje domove.

S. Majda Habjan



IZLET NA SVETO GORO

V soboto, 12.11.2022, sva z najboljšo prijateljico odšli na Sveto goro. 
Saj me moja prijateljica sprejme takšno kot sem. 
Zelo radi skupaj kam greva na izlet. Zdaj sva šli skupaj na Sveto 
goro k svetogorski Mariji se zahvalit, da sem ozdravela od 
koronavirusa.  S prijateljico sva hoteli tudi prositi Marijo, za to kar 
se je dve leti dogajalo po vsem svetu. Na Sveto goro sva se odpeljali 
z avtom. Iz Ročinja sva šli ob 15h. Ko sva prispeli na Sveto goro, sva 
se najprej sprehodili do kipa svetega Frančiška. Šli sva tudi k maši 
na Sveto goro.
Na Sveti Gori je bilo zelo lepo. Izkoristili sva lepo jesensko soboto in 
lep dan je bil. Uživali sva na Sveti gori in v čudoviti jesenski naravi. 
Ko sva bili pri kipu svetega Frančiška, je bil lep razgled na okoliške 
vasi. Nebo je bilo tako jasno, da se je videlo do morja. Dan sva tako 
zaključili, da sva šli na pico v restavracijo Žogica. 
Tako sva s prijateljico preživeli dan na Sveti gori.

Alenka Čargo, Tolminska skupina



VESELI, DA SE LAHKO SREČUJEMO !

Prvo nedeljo v septembru smo se lučkarji v lepem številu zbrali na 
poslovilni maši našega dragega p. Egona, ki je za nekaj časa odšel 
nabirat novo znanje v Rim. Sveta maša je bila res lepa in doživeta. 
Po njej smo se še po družili na župnijskem dvorišču ob dobri pijači 
in jedači. Seveda nismo pozabili na iskreno zahvalo. Naša 
voditeljica Helena in pa seveda naš dragi Rok sta se p. Egonu iz srca 
zahvalila za sodelovanje, čudovite svete maše in doživeta 
oživljanja evangelija ter mu zaželela srečo na novi poti. 
V mesecu oktobru smo imeli srečanje tretjo nedeljo v mesecu. Tega 
srečanja so se naše lučke zelo razveselile, saj se kar nekaj časa nismo 
videli. Imeli pa smo še poseben razlog za veselje, saj smo to srečanje 
prvič medse sprejeli tudi gospoda Mia, ki je naš novi duhovnik. S 
tem pa še ni bilo konec presenečenj. Na srečanju se nam je 
pridružila tudi družina Mlinarič, ki nam je s svojo prisotnostjo prav 
lepo popestrila dogajanje. Ne smemo pozabiti na našega Martina, 
ki je praznoval Abrahama in prinesel zelo veliko in slastno torto. Za 
piko na i pa nas je na veselem delu s svojo prisotnostjo in kitaro 
presenetil še p. Marko. Tako smo skupaj peli in se veselili in srečanja 
je bilo prehitro konec.
Kmalu je bil mesec naokoli in že je bila tu tretja nedelja v novembru, 
ko smo se zopet zbrali. Med prisrčno katehezo s. Magdalene, smo 
lahko po telefonu prisluhnili pričevanju Anje, ki že od rojstva ne 
vidi. Povedala nam je, kaj zanjo pomeni vera, kaj je zanjo pomenil 
obred sv. birme, kako ona doživlja in vidi svet navkljub svoji 
slepoti. Za konec pa nam je še zapela delček svoje pesmi, s katero 
nas je vse ganila. Sledila je sv. maša, ki je bila tako kot vse do sedaj 
nekaj edinstvenega. Pri veselem delu pa nam je p. Marko zopet s 
kitaro polepšal in popestril zaključek našega srečanja. Na naših 
srečanjih se imamo lepo in že komaj čakamo, da se zopet snidemo.

Draveljski lučkarji





KOSTANJEV PIKNIK   

Komaj  sem čakala,  da imamo  srečanje Vera in luč, kajti med 
lučkarji  se počutim lepo. Kot  že tradicionalno  imamo  vsako leto  
kostanjev piknik.  Zbrali  smo se v Mihaljevem  domu in zunaj pekli 
kostanje. Za lučkarje  sta jih  pekla  Matej  in Joža. Čas je hitro minil. 
Najprej  smo imeli  sveto  mašo.  Pogovarjali smo se, kaj smo počeli 
med počitnicami in kaj smo lepega doživeli. Praznovali smo tudi 
rojstne  dneve. Praznovali smo tudi za nazaj. Za rojstni dan sem 
dobila brisačo. Bila sem je zelo vesela. Na koncu našega srečanja 
smo zapeli Angelčka. Sedaj bomo z babicami in dedki iz Doma za 
ostarele v Radljah delali adventne venčke.

Marija Matijevič, Vil Radlje ob Dravi

PRAZNOVANJE V RADELJSKI SKUPINI

V mesecu oktobru je naš 
praznoval rojstni dan.
Vedno se veseli, da praznujemo 
skupaj in da je torta za rojstni 
dan in tako je tudi bilo.  Dobil je 
torto in še veliko drugih daril. 
Razdelimo si torto in se skupaj 
veselimo, to mu ostane v lepem 
spominu.

Pavel 



Zelo lep venček je ustvaril Pavel, 
seveda mu je pomagala prijateljica 
Jolanda.

Na prvo adventno nedeljo smo skupaj z starejšimi v Domu Radlje 
ob Dravi z lučkami delali adventne venčke. Zelo smo hvaležni  
vsem in vsakemu posebej za vse priprave s strani  osebja v Domu in 
našim prijateljem ter lučkam Vil Radlje, enako tudi  patru Jožetu za 
sv. mašo in blagoslov venčkov.

Sv. Miklavža smo bili  veseli, ko 
nas je obiskal. Pavel  se vedno 
veseli  daril  in je  pripravil  
košaro, da bi lahko Miklavž 
vanjo odložil darila. Malo ga je 
strah, če bi prišel parkelj. 
Pogovarjamo se, da moramo 
moliti in ubogati, da takrat k 
nam parkelj ne pride. Zelo je 
hvaležen za vse lepe dogodke, 
ki mu polepšajo te zimske 
dneve.

Vsem prijateljem, lučkam in staršem želimo blagoslovljen adventni 
čas, vesel Božič in veliko zdravja v prihodnem letu.

Družina Tomšič in Pavel, Vil Radlje ob Dravi 



POJDITE PO VSEM SVETU!

SEPTEMBER

To je naslov naših letošnjih srečanj. Pa poglejmo, kaj smo mi 
pripravili za mesec september, oktober in november.

 – Pot veselja in hvaležnosti: Srečanje smo začeli v 
atriju župnijske dvorane, ker je bilo lepo sončno vreme. Vsak 
udeleženec je dobil na listu narisan obraz, ki smo ga potem sami 
oblikovali. Skupina prijateljev je uprizorila evangelij o gobavcih, 
med mašo pa smo to naredili lučkarji.  Nato smo pisali, za kaj in za 
koga smo hvaležni. Te liste smo v uvodu v mašo nalepili na rolo 
papirja, ki bo povezovalni predmet naših srečanj. Po maši smo spet 
šli na druženje v atrij župnijske dvorane.



OKTOBER – Pot sprejemanja in vključevanja – Za to srečanje smo se 
zbrali v župnijski dvorani. Evangelij za to srečanje je bil odlomek o 
sleporojenem. Skupina prijateljev je pripravila uprizoritev tega 
odlomka. Ker je v oktobru rožnovenska pobožnost, so se starši 
pridružili molitvi v cerkvi, drugi pa smo se medtem pripravili na 
sv. mašo: oživljanje evangelija, pozdrav miru in uvod v Oče naš. 
Barvali smo trakove, ki smo jih prilepili na rolo papirja, na katerem 
je bilo že narisano sonce, in so bili kot sončni žarki. Pri maši je lučka, 
ki je slepa, igrala sleporojenega  in gospod je v pridigi rekel, da bi 
bilo lepo, če bi se ta čudež danes ponovno zgodil. Po maši smo imeli 
še druženje v dvorani. 



NOVEMBER – Pot Evangelija in majhnosti – Srečanje je bilo otroško 
preprosto, saj smo obravnavali evangelij o tem, kako je Jezus 
blagoslavljal otroke, njegovi učenci so pa starše grajali. Srečanje 
smo začeli z oživljanjem evangelija. Potem smo se pogovarjali o 
spominih iz otroštva. Kako lepo je bilo poslušati, kako so spomini 
kar vreli iz naših ust. Nato smo se usedli za mize in na papir risali 
otroka, kakor je kdo znal in zmogel. Te liste smo prilepili na našo 
rolo. Sledilo je izdelovanje ropotuljic, katere smo uporabili pri maši  
za spremljanje pesmi. Med mašo smo tudi oživili evangelij. Po maši 
je bilo še druženje ob kavici in finem pecivu. Po Angelčku smo 
zvedeli, da pride na srečanje sv. Miklavž 11. decembra, seveda, če 
bomo pridni.  In gospod je rekel, ker imamo vse radi in ker smo vsi 
prijatelji, bomo povabili na Miklavža vse, tudi če kdaj kdo ne pride 
na naše srečanje.

David Raspor, Vipavska Vil



VERA IN LUČ ČRNI VRH

Naš oltar Sončni žarki

Lučkarji iz Črnega Vrha smo v tem pastoralnem letu začeli s 
srečanji že v septembru in se z velikim veseljem srečali prav vsak 
mesec. 
Na srečanjih smo sledili temam v programskem zvezku in se 
pogovarjali o poti veselja in hvaležnosti, o poti sprejemanja in 
vključevanja ter o poti Evangelija in majhnosti. Zadnje, decembrsko 
srečanje, pa je bilo poleg redne teme obarvano predvsem z 
dobrodelnostjo in obdarovanostjo, saj nas je obiskal sveti Miklavž, 
ki smo se ga vsi zelo razveselili. Leto zaključujemo v upanju, da 
bomo lahko tudi v prihodnjem nadaljevali z rednimi srečanji. 
Ob iztekajočem se letu in ob skorajšnjem začetku novega vsem 
lučkarjem po Sloveniji želimo, da bi se še naprej lahko in radi 
srečevali ter skupaj duhovno rasli. Naj nas vse povezuje 
prijateljstvo in ljubezen ter želja, da drug drugemu polepšamo kak 
trenutek življenja. Veliko miru, zdravja in vse dobro!

Lučkarji iz Črnega Vrha



IZDELOVANJE ADVENTNEGA VENČKA

Za prvo adventno nedeljo smo se lučke Vil Radlje ob Dravi zbrale v 
domu starostnikov Hmelina, kjer smo starejšim občanom 
pomagali izdelati venčke. 
Lučke so pomagale razdeliti material, ki so ga prej sami nabrali in 
posušili. Ko so vsi dobili material, smo se razdelili med starejše 
občane in jim pomagali izdelati adventne venčke. Ko so bili vsi 
zadovoljni s postavitvijo venčka, smo vse skupaj zlepili z vročim 
lepilom. Svečk nismo smeli uporabiti zaradi požarne varnosti, smo 
pa namesto svečk uporabili storžeke, katere smo tudi bolj svečano 
okrasili. Potem smo vse venčke odnesli do oltarja in vse skupaj 
pospravili in pripravili za sveto mašo. 
Gospod duhovnik si je najprej pogledal vse venčke in rekel, da smo 
naredili zelo lepe. Pri sveti maši je duhovnik vse venčke blagoslovil 
in jih poškropil s posvečeno vodo. Sveta maša je bila res lepa, saj 
smo lučkarji skupaj s starejšimi občani prepevali in molili 
Gospodove molitve. 



Po sveti maši so se prebivalci Doma lepo zahvalili, vzeli vsak svoj 
venček in odšli po sobah, kjer jih je že čakala večerja. Imeli smo se 
zelo lepo. 

Družina Naglič, Vil Radlje ob Dravi

V sobi so počasi gorele štiri sveče.
Bila je skoraj popolna tišina, 
zato je bilo mogoče slišati njihov pogovor.

Prva sveča je rekla: “Jaz sem MIR – ljudje me ne uspejo ohraniti. 
Mislim, da bom ugasnila.” In takoj je ugasnila.
Druga sveča je dejala: “Jaz sem VERA – Na žalost se mnogim zdim 
nepotrebna, nima smisla, da še naprej gorim.”
Ravno po tem, ko je to izgovorila, je zapihal lahek vetrič in jo 
ugasnil.
Tretja sveča je žalostno spregovorila: “Jaz sem LJUBEZEN -Nimam 
več moči, ljudje me pogosto pozabljajo in puščajo ob strani. 
Pozabijo celo imeti radi svoje najbližje,” je dejala in takoj ugasnila.
Kmalu zatem je v sobo vstopil otrok. “Kaj je to? Morale bi goreti do 
konca,” je rekel in začel jokati.
Takrat se je oglasila četrta sveča: “Ne boj se, dokler gorim jaz, lahko 
prižgeva še ostale sveče. Jaz sem UPANJE! “
Otrok je s sijajem v očeh v roke vzel svečo “upanja” in prižgal ostale 
sveče.   

Jolanda Jeromel, Vil Radlje ob Dravi

Vsem želimo blagoslovljene in čarobne božične praznike in vse 
lepo v novem letu 2023!

ŠTIRI ADVENTNE SVEČKE

Lep adventni čas vsem in vse dobro v novem letu 2023!



VOLITVE V SKUPINI VIL STIČNA

Na novembrskem srečanju stiških lučkarjev se nam je pridružila 
vice-provincionalna koordinatorka Kaja Šoštarič in izpeljala 
volitve ter nas obogatila z bogatim nagovorom glede različne 
simbolike pri Veri in luči, še posebej pa vloge koordinatorja ter 
pomena obreda umivanja nog. 
Hvaležni smo za vse izrečene vzpodbudne misli. Ponovna 
predstavitev naše skupnosti je bila še posebej dobrodošla tudi 
zaradi novih članov, ki so se nam na novo pridružili prav na tem 
srečanju. Bogatejši smo kar za dve lučki. 

Izvolili smo novo sokoordinatorko Marinko Medved, mamo lučke 
Janeza. Zelo smo hvaležni za njeno služenje! V želji, da bi se skupina 
tudi v bodoče razvijala, so bile tako naše molitve v minulih mesecih 
uslišane. Prav gotovo je k temu doprinesla tudi Marija romarica, ki 
nas je spremljala na srečanju.

Uvodoma smo skupaj pripravili tudi čoln in svečke, kot simbol 
naše skupine, in se tako skupaj s hvaležnostjo za našo skupino 
pripravili za darovanje pri sveti maši, ki je sledila uvodnemu delu. 
Pri sveti maši so sodelovale prav vse lučke. 

Sama sem srečanje doživela zelo doživeto (sporočilno in čustveno), 
polno hvaležnosti in sreče. Naj več povedo slike.
Skupaj smo na poti sprejemanja drugačnosti in služenja 
najranljivejšim.

Marjeta Medved Mrvar, sokoordinatorka Vil Stična 







SREČANJA V SKUPINI VIL ŠOŠTANJ

Blagoslovljen adventni čas ter srečen in miren Božič vam želimo,

Naše poslanstvo je poslanstvo življenja. Poklicani smo v skupine, 
da širimo okus po življenju, upanju in ljubezni. Tako tudi to 
lučkarsko leto z velikim veseljem prihajamo na naša srečanja, ki nas 
bogatijo in nas napolnijo z BOŽJIM  MIROM.  Programski zvezek 
nas na vsakem srečanju z risbami navdihne  s predstavljanjem ljudi, 
ki sanjajo o boljšem svetu.  Ljudje, ki se sprehajajo ob sončnem 
zahodu, krogi, ki usmerjajo k ljubezni do bližnjega, ladja, ki išče 
odrešitev, upanje ustvari svet in pot, kjer se ljudje srečajo in pelje k 
soncu polnem veselja. Te in še veliko drugih risb nas bo nagovorilo 
skozi lučkarsko leto in nas vodilo v čoln Vere in luči, da obdržimo 
velik plamen Luči, miru in ljubezni v naših srcih. 
Naj vam, dragi lučkarji, JEZUS prinese v vaše družine  toplino, mir 
in BOŽJEGA OBJEMA.

 
Ivanka Venišnik in lučkarji Vil Šoštanj





TOPLA JESEN NOVOGORIŠKIH LUČKARJEV

Romanje v Šmarje pri Kopru v cerkev Brezmadežne device Marije

V nedeljo, 9. oktobra popoldne, smo se goriški lučkarji zbrali v 
Šempetru in napolnili avtobus. Peljali smo se proti Obali. Cilj 
našega romanja so bile Šmarje pri Kopru, kjer župnijo vodi  župnik 
gospod Janez Kavčič. Gospod Janez je pred leti vodil župnijo v 
Šempetru pri Novi Gorici in posledično dolga leta duhovno bdel 
nad skupino Vera in luč Nova Gorica. Zato smo se lučkarji z velikim 
pričakovanjem odpravili na pot, saj smo vedeli, da nas tam čaka naš 
stari prijatelj. 
Pot smo izkoristili za duhovno pripravo na sv. mašo. Beseda je tekla 
na temo meseca oktobra ob evangelijskem odlomku o 
sleporojenem, ki jo je vodila naša animatorka, sestra Ancila. 
Sporočilo kateheze je bila zahvala Bogu za vid, za svetlobo, za vse 
lepo, kar nas obdaja in za veliko srečo vseh tistih, ki to lepoto lahko 
občudujejo skozi svoje oči. Trenutek smo izkoristili tudi za voščila 
vsem našim lučkam, ki so v oktobru praznovale rojstni dan. Ob 
petju nabožnih in ljudskih pesmi je pot v veselem vzdušju minila 
zelo hitro. 
Sprejem pred cerkvijo Brezmadežne device Marije je bil zelo 
prijeten in domač. Za toplo dobrodošlico sta poskrbela gospod 
Janez in njegova sestra, župnijska gospodinja. Pridružili so se nam 
tudi lučkarji Obalne skupine Vera in luč z njihovim vodjem, g. 
Sašom, ki je petje pri sv. maši spremljal na kitari.
Po bogoslužju se je prijetno druženje v prijateljskem vzdušju 
nadaljevalo v župnišču, kjer so nam prijazni in gostoljubni 
domačini pripravili bogato pogostitev. Druženje je potekalo ob 
klepetu, spoznavanju novih prijateljev in petju. Župnijska 
gospodinja, gospa Cilka, je skupino udeležencev peljala na sprehod 
po naselju in nam pokazala krajevne posebnosti.
Ob slovesu smo si obljubili, da se še kdaj vidimo. 
Eda Pečenko in Vera Volk, Goriška skupina





Srecanje na Mirenskem gradu

V nedeljo, 13. novembra, smo se goriški luckarji zbrali na gricu nad 
Mirnom, ki se po nekdanjem gradu imenuje Mirenski grad. Tu stoji 
romarska cerkev Žalostne Matere Božje, ki predstavlja dragoceno 
sakralno dedišcino, ob njej pa deluje samostan lazaristov. Na 
Mirenskem gradu živijo tudi sestre usmiljenke, ki dajejo življenju 
in utripu te romarske cerkve še posebno duhovno ubranost.
Ob prihodu nas je pricakala ena od njih, to je naša sestra Ancila, ki je 
poskrbela, da je naše srecanje teklo umirjeno in v duhu evangelija, 
ki mu je posvecen mesec november – »Pustite otroke, naj prihajajo k 
meni.« 
Najprej smo se zbrali v mladinski sobi, kjer nas je cakala 
dobrodošlica ob kavi in caju. Z nami je bil goriški župnik g. Bogdan 
Vidmar, ki je branje Božje besede zaupal naši lucki Marjetki Jurgec. 
Za katehezo je poskrbela katehetinja Lea Bric, ki si je za svoje 
cudovite misli in vodenje zaslužila velik aplavz. 
Sledilo je bogoslužje v cerkvi, na katerem so bili poleg lučkarjev 
prisotni tudi drugi verniki. Mašo je ob pomoči štirih lučkarskih 
ministrantov iz skupine vodil g. Bogdan. G. Sašo Mugerli, Darko in 
Lea pa so poskrbeli za kitarsko spremljavo ljudskega petja. Pod 
budnim ocesom katehetinje so naše lucke oživile evangelijsko 
zgodbo.
Po maši smo se premestili v Gnidovcev dom, kjer so nas že cakali 
tamburaši Daníce - KD Dobravlje. Zaigrali so nam vencek 
slovenskih ljudskih in umetnih pesmi, ob katerih smo 
najpogumnejši tudi zapeli. Z melodijami skladb so se v glasbenem 
šopku prepletali cudoviti verzi izpod peresa pesnika Toneta 
Pavcka in njegovega sina Marka.  
Tamburaškemu koncertu je sledil ogled razstave fotografij 
katastrofalnega požara, ki je v juliju pustošil po Krasu. O agoniji, ki 
je 20. julija zavladala na Mirenskem gradu, je spregovorila sestra 
Ancila. Povedala je, kako so s strahom gledali na planoto nad 
njihovim  gricem, kjer  so  se  iz  minute  v  minuto  prižigala  nova



žarišča in se jim približevala. Z upanjem so zrli v nebo, ki so ga 
preletavali helikopterji in letala in se borili z ognjem. Na povelje 
civilne zaščite so morali območje zapustiti in na varno spraviti tudi 
otroke, ki so bili v tem času v počitniškem varstvu. Marija je uslišala 
njihove molitve in požar s planote ni preskočil na njihov grič, 
čeprav bi z lahkoto. Pod Njenim varstvom in z nečloveškimi napori 
ljudi, ki so se borili z zublji, je bil Mirenski grad rešen iz ognjenega 
pekla. 
Kulturnemu programu je sledilo druženje ob prigrizku in 
obdarovanje novembrskih slavljencev. Skupaj smo zapeli še 
slovensko ljudsko Angelček, varuh moj in se poslovili, polni 
prijetnih vtisov tega čudovitega nedeljskega popoldneva.

Eda Pečenko in Vera Volk, Goriška skupina





VIL BREZMADEŽNA 

Prvo srečanje naše skupine po koroni smo imeli v oktobru, na god 
Janeza Pavla II v župnijski cerkvi sv. Lovrenca v Brežicah. Takrat so 
nastale te slike.

V novembru smo se dobili na drugo soboto v mesecu. Posvetili smo 
se Jezusovemu in Marijinemu presvetemu Srcu.
Zahvaljujemo se gospodu župnijskemu pomočniku Milanu Kšeli, 
da je prevzel duhovno vodstvo naše skupine. Prejšnji naš duhovni 
vodja Gregor Majcen je bil prestavljen v  župnijo Trbovlje. Tudi 
njemu se lepo zahvaljujemo za nekaj letno duhovno vodstvo naše 
skupine, naj bo blagoslovljeno njegovo delo, kamorkoli ga bo Bog 
pošiljal!



Naša lučka Vlasta je padla in si zlomila levo roko. Vendar ne počiva 
v brezdelju, ampak v varstveno delovnem centru riše ali pa bere 
Sveto pismo.

Ana Vodeb



PRAZNOVANJE ABRAHAMA 

IN OBISK SV. MIKLAVŽA

MIRJAM, 

VSE NAJBOLJŠE.

Tudi mi vsem želimo blagoslovljene 
praznike. 

V mesecu novembru je praznovala 
naša sestra 

ki je 13.11. dopolnila 50 let.  Veseli 
smo, da je v naši skupini. Naše lučke 
pripravlja na prejem svetega 
obhajila in birme, poučuje verouk, 
pripravi razmišljanje in pogovor o 
božji besedi, nam polepša svete 
maše z igranjem kitare in petjem. 
Z velikim veseljem in hvaležnostjo 
smo ji zapeli in voščili 

Decembrsko srečanje smo imeli prej 
kot po navadi in drugače, saj nas je 
že danes obiskal sveti Miklavž. 
Najprej smo imeli sveto mašo, nato 
pa smo si v Kulturnem domu 
ogledali igrico. Po igrici je je Miklavž 
razdelil darila otrokom v dvorani, 
nato pa je prišel še k nam v 
pastoralni center. S pomočjo 
angelčkov je razdelil darila, nas 
pohvalil za pridnost in zaželel 
vesele, mirne in blagoslovljene 
praznike. 

Baragove lučke, Trebnje





MIKLAVŽEVANJE V LAŠKEM

Dragi lučkarji, prijatelji, duhovniki in vse naše družine,
želimo vam miren in duhovno močan adventni čas, nato pa 

blagoslovljen in topel Božič. Naj vas novorojeno Dete obišče v 
vaših srcih in ga napolni s svojo milostjo.
Vere, ljubezni in zdravja polno leto 2023

vam želimo lučkarji Laške skupine

Rada bi vse bralce Lučke lepo pozdravila iz našega lepega Laškega. 
Naša skupina se ne odloči velikokrat svoje dogajanje pokazati širši 
publiki. Letos pa je posebno leto. Zakaj? Po dolgih 2 letih smo se 
ponovno začeli aktivno družiti in srečevati. Vsi smo se resnično 
veselili. Ta čas se je v vsaki družini pisala kakšna nova zgodba.V enih 
žalostna, v drugih vesela. Med podeljevanjem le teh drug drugemu, 
smo spoznali, da je res blagoslov imeti vero v našega edinega Boga in 
Jezusa Kristusa.
Naše zadnje srečanje pa je bilo praznično. Med obhajanjem svete 
maše nas je prišel obiskat sam sv. Miklavž. Ker se je maša malo 
zavlekla, je on med tem že odšel. Pustil nam je sporočilo, da ima 
veliko dela, ampak pridnim dušam je prinesel darila za spodbudo. 
Prejšnji dve leti jih je koordinator skupine Martin obiskal na 
domovih in razdelil darove sv. Miklavža namesto njega. Letos pa 
smo prejeli te darove v župnišče. Vsi smo bili presrečni njegovih 
darov in upamo, da nas naslednje leto ponovno obišče.

 



SREČANJA SKUPINE SV. DUH CELJE

Začela bom kar s prvim srečanjem v novembru, vedno se zberemo 
na prvo nedeljo v mesecu. Tokrat smo imeli delavnice, kjer so lučke 
izdelovale svečke in obujali smo spomine na rajne. Ta dan je bil še 
bolj pomemben, saj smo zopet dobili dve novi lučki, žal se imena ne 
spomnim, ki sta prejeli zakrament sv. obhajila in tako se je naša 
skupina povečala kar za 6 lučk. Sledila je sv. maša in po maši še 
srečanje v dvorani, kjer smo se posladkali ob torti in kavici, ki sem jo 
v ta namen prinesla s seboj. Zapeli smo Angelčka in odšli domov.

23.novembra pa  smo obiskali dvorano Golovec, odzvali smo se 
Klicu dobrote v živo, samo žal se jih je premalo odzvalo, saj smo bili 
le midva s Sebastjanom, voditeljica Betka in Damjana. Vse bolj mi je 
toplo pri srcu, ko potem vidim, koliko ljudi se je odzvalo in s tem 
izkupičkom bodo res lahko pomagali najbolj ogroženim družinam.
Hvala voditeljici Betki za podarjene vstopnice. Da ne pozabim, tam 
je bil tudi naš duhovni brat Jurij Štravs v obleki skavta.





Zdaj pa bom še strnila današnje 
srečanje pri Sv. Duhu, kjer smo 
začeli s sv. mašo ob 10. uri, torej smo 
se zbrali pri redni sveti maši, ki jo je 
daroval g. David in po sveti maši 
nas je obiskal dobri mož Sv. 
Miklavž.  Najprej  je  obdaril  
najmanjše, nazadnje pa še obdaril 
nas lučkarje.
Tako se je naše srečanje za letos 
končalo.

Majda Ratej, Vil  Sv. Duh

Vsem pa želimo lepe blagoslovljene 
božične praznike, da z molitvijo 
dočakamo Njegovo rojstvo, saj 
prinaša mir in radost za vse 
človeštvo. 



PONOVNO SKUPAJ

Lojzekovega abrahama

Vsem - lučkam, staršem, prijateljem in voditeljem pa želimo lepo 
doživet in srečen Božič, v letu 2023, ki prihaja, pa obilo zdravja in 
miru.

V nedeljo, 4. decembra 2022, smo se zbrali v veroučni učilnici pri 
gospodu Tomislavu v Makolah. Bilo nam je toplo pri srcu, saj smo 
po predhodnem vabilu dobili sporočilo, da nas obišče Miklavž z 
darili ter da naš Lojzek praznuje z nami svoj 50. rojstni dan . Zapeli 
smo mu vse najboljše, on pa nas je počastil s picami in sokovi. Tudi 
mi nismo pozabili na njega in ga obdarili s toplim puloverjem in 
nahrbtnikom. Pred prihodom svetega Miklavža smo opravili tudi 
spoved, ki je bila nekaj posebnega. Razdelili so nam izrezane bele 
srčke. Na njih smo narisali naše grehe, katere nam je gospod 
Tomislav oz. Jezus pri spovedi izbrisal. Med spovedjo smo vseskozi 
molili molitve s prošnjami, ki smo jih izrekali. Nato je sledila sveta 
maša pri kateri smo vsi čistega srca prejeli sveto obhajilo. 

Po končani maši smo začeli iskati Miklavža. Ko je prišel, nas je 
vprašal, ali smo skozi leto bili pridni, hodili k maši in kaj ubogali 
starše. Nato nas je obdaril z darili, mi pa smo mu zapeli. Ko je 
Miklavž odšel, smo začeli z praznovanjem  
in mu povedali, da ga imamo radi. Naši lučki Martini, ki je kar dolgo 
nismo videli, smo zaželeli vse dobro, saj odhaja na operacijo oči. Na 
našo voditeljico Metko nismo pozabili in smo se ji v pismu zahvalili 
za ves trud, ki ga je imela z nami vsa ta leta.  
Na koncu se prisrčno zahvaljujemo gospodu Tomislavu, Barbari, 
Vidi, Jožici, Nataliji in Majdi, da so prevzeli skupinsko vlogo in tako 
se bomo lahko še naprej srečevali in družili. 

Tjaša in Monja, Vera in luč Poljčane





SREČANJE VERE IN LUČI V ŠKOFJI LOKI 

Drugo decembrsko soboto smo se po dolgem času tudi 
Škofjelučkarji zbrali na srečanju. Po dolgem času… minilo je že 30 
dni od zadnjega srečanja! 
Zdi se mi, da smo komaj čakali nasmejati se drug drugemu, biti 
skupaj… Pred vhodom v samostan smo naredili strašanski hrup, 
direndaj, prav tak kot ga prinaša veseli potrošniški december. 
Potem smo zagledali angela miru. V roki je držal tanko svečo. 
Zazvončkljal je z drobčkenim zvončkom. Utihnili smo. Nežna 
svetloba nas je obsijala in nam pokazala pot. Prinesla je mir, ki 
prihaja od Jezusa. Ja, želimo pripraviti pot Gospodu, novorojenem 
Detetu, ki obljublja mir in odrešenje. Ko smo hodili za angelom, 
smo peli Daj nam, mir Gospod. Zapustili smo hrup sveta in vstopili 
v Božji hram… Brat kapucin nas je dočakal s toplo kavico. Bilo je 
tako domače! Starši smo z bratom Jožkom premišljevali in delili 
kako živimo advent, kaj nam pomeni božič. Prijatelji so z lučkami 
pripravljali oživljanje Evangelija. Zaharija in Elizabeta, Janez…in 
mir, mir, neskončni mir… 
Po sveti maši, ki smo jo veselo slavili v kapelici patra Pija, smo se 
spet zbrali v stari jedilnici. Velike orehove in hrastove mize so 
prebudile duh starih časov samostanskega življenja! Na glavni mizi 
nas je dočakalo presenečenje. Obiskal nas je naš dragi sveti Miklavž 
in pustil darove! Pisane vrečice, polne čudovitih dobrot! Angeli so 
bili zelo ustvarjalni in za vsakega naredili skodelico z narisano 
barko Vere in luči. Bonbone smo takoj pojedli, medtem smo brali 
pismo, ki nam ga je napisal Miklavž. Stari zvitek… in nam spet dal 
upanje! 

Vidimo se naslednje leto! Komaj čakamo januar in novo srečanje!





DRAGI MOJI LUČKARJI!

Čas je hitro minil in sem spet prišel v vaše čudovite kraje. Slišal sem 
od svojih angelov toliko lepih stvari o vas! Vesel sem, da ste se spet 
začeli sestajati  v hiši bratov kapucinov. Vem, da je obdobje izolacije 
prineslo veliko medsebojnega oddaljevanja, ampak vi ste vztrajali 
in ste netili ogenj Božje ljubezni v svoji skupini. Pravijo, da smo v 
času, ko se pozablja na prijatelje, ljudje hitijo v službe in so zaprti v 
svoje svetove. Vi pa zmeraj gorite še z močnejšim Božjim 
plamenom, prinašate resnično luč sveta. Luč, ki kaže pot do Jezusa. 
Vesel sem, da vas spremljata molitev in dobro srce vašega 
duhovnika brata Jožka. Njegova navzočnost med vami je znak 
Božje bližine in usmiljenja.
Dragi starši, vi ste pravi zgled Svete družine. Naj vas blage roke 
Jožefa in Marije objamejo v nežni objem in vam dajo moči za nove 
korake.
Dragi prijatelji, vi ste kot Janez, Jezusov ljubi učenec. Hvala vam za 
veselje in odprto srce. Ste sol v skupinah…
Drage moje lučke, v vas Evangelij postaja živ, resničen, otipljiv. Tem 
svetu dajete mehkobo, toplino in radost do življenja.
 Imam vas zelo rad, dragi moji prijatelji! Zato sem za vas pustil 
majhno darilo kot znamenje moje naklonjenosti in hvaležnosti. 
Do naslednjega leta, ostanite dobro!

Nebeški pozdrav,

Marina in Edo, Škofjeloška skupina



ČETRTI LUČKARSKI ČAS

Obisk pri Danici  in  Jožu

Kar dolgo smo govorile, da gremo, pa je vedno kaj prišlo vmes.
Tudi na Simonovo mašo nismo prišle, ker smo imele vikend 
seminar s Sožitjem.
Končno smo dočakale oktobrski  petek, iz  meglene in rahlo 
deževne Ljubljane smo se odpeljale v Malečnik k Danici  in Jožu. Z 
Nino in Majdo rade  rajžamo skupaj, obe mami klepetata, Nina spi, 
jaz pa poslušam in opazujem okolico.
Knupleževi živijo na zelo lepem koncu, še lepši pa je pogled na 
Gorco.
Hči Vesna je ravno takrat hodila po Nepalu, z dobrimi željami  smo 
bile tudi pri njej. 
Bili smo zelo veseli  drug  drugega. Najprej  smo pregledale vso 
bogato cvetočo okolico in se posladkale z grozdjem in figami. 
Danica je skrbno in z  ljubeznijo  poskrbela za naše  želodčke, Joža  
je  pa šale  kar iz rokava stresal, smo se smejale  kot  že dolgo ne.
Skupaj smo se odpeljali  na  Gorco, postali  in  pomolili  pri  dragih 
pokojnih. Izvedele  smo  veliko  zanimivih  zgodb.
Po sprehodu okrog cerkve v Malečniku smo si obljubili, da 
prihodnjič pridemo na ogled  katakomb in notranjosti cerkve.
Kar težko smo se poslovile, še objem, hvaležne za čaroben dan. 
Hvaležne za Danico in Joža, Bog jima daj zdravja in moči!
Radi se imamo! 
Pot domov mirna, v klepetu in hvaležnosti za vse!

Urška, Nina, Majda, Marija
Vil Sončna pesem, Ljubljana





Draga bralka, dragi bralec,
drage lučkarke in lučkarji, 

starši ter prijatelji!

Adventni čas je čas pričakovanja;
je čas, ko na adventnem venčku prižigamo svečke.

Ko zagori prva svečka, se počutimo veselo;
ko prižgemo drugo, se malce zaustavimo in objamemo vse, 

ki jih imamo radi.
S toplino v srcu objemamo tudi tebe.

Tretjo svečko prižigamo s hvaležnostjo v srcu;
četrta svečka pa nam bo zagotovo prinesla upanje. 

Tudi božični čas s seboj prinaša čarobnost,
saj se bo rodilo Božje Dete, ki ti bo podarilo radost in blagoslov.

 Želimo ti, da te le-ta poboža 
in ti da moči za vsak dan v prihajajočem letu.

Torej, vse dobro in lepo v prihajajočem letu 2023!

Skupina Vil Sončna pesem,
Ljubljana Šiška



DRAGE LUČKE, STARŠI IN PRIJATELJI!

Ob prvi svečki na adventnem vencu 
smo razmišljali o Marijini budnosti 
in odprtosti za Božji obisk.

Druga svečka nam govori o Marijini pozornosti do sorodnice 
Elizabete.
Tudi tretjo svečko bomo kmalu prižgali. Kaže nam na Jožefovo 
vero, ko odkriva Božji načrt.
Četrti svečki bi lahko rekli zaupanje. Marija in Jožef sta na poti v 
Betlehem.

Tukaj se zgodi čudež rojstva Božjega otroka. Jezus mu je ime. 
Prihaja v vsako srce, da ga opogumi, mu vrne luč in ga razveseli. 

Prav vsem voščimo dotika Božje 
ljubezni, ki prihaja v jaslice, da nas 
objame ter potolaži v naši krhkosti in 
nemoči. 
Bodimo kot skromni pastirčki, ki so 
Jezusu prinesli preproste darove. In 

predvsem svoje srce.  

Lučke, starši in prijatelji Vil Tolmin

Blagoslovljen Božič in vse leto naj bo 
odeto v Njegovo bližino!



Drage lučke, starši, prijatelji 

in duhovni voditelji!

Pred nami so najlepši prazniki v letu. Naš najboljši prijatelj 
Jezušček, božje Detece z mamo sv. Marijo in očetom sv. Jožefom 
nam prihaja naproti. Sprejmimo sv. Družino z ljubeznijo v svoje 
domove. Pripravimo jim tople, mehke jaslice v svojih čistih srcih. 
Bodimo usmiljeni kot betlehemski pastirčki.

Prosimo, naj sv. Družina ostane vedno pri nas, nas blagoslavlja in 
varuje vse dni v novem letu 2O23.

O, Marija brez madeža spočeta, prosi za nas, 
ki se k tebi zatekamo!

Vil Brezmadežna,  Brežice

Odkar se je Božja ljubezen učlovečila, 

je prijateljstvo dobilo najodličnejši 
pečat. Potrjuje ga tudi opravičilo, ker 

skozi leto pozabljamo drug na drugega 
in vse postavljamo v okvire svojih 
potreb. Naredimo nekaj za Njegov 

očarljiv sijaj.

Naj novorojeni Odrešenik prinese v 
naša srca veselje in mir ter obilo 
blagoslova v prihajajočem letu.

 Vil Sv. Magdalena, Maribor



Voščilo z juga

Božja ljubezen zmore ljubiti tudi 
takrat, ko naša ne zmore.

Ko pademo, ker smo ranjeni, 
ko bolj verjamemo hudobnemu 

kot Bogu,
ko boli fizično, psihično in duhovno.

A On je tam. Čaka na nas. V drobnem 
hlevčku pred vrati našega srca.

 Upa na naš DA.
DA zaupanju, DA potrpežljivosti,

 DA vztrajnosti, DA pogumu.
Vidimo Njegovo luč. 

Edino slediti ji moramo in On bo 
poskrbel za nas. 

Vil Bela krajina vsem lučkam, staršem in prijateljem vošči vesele, 
blagoslovljene, svetle in zdrave adventne dni, Božič in praznike! 

Naj bo leto 2023 polno Božje luči! 

Dragi lučkarji!

šenčurski lučkarji.

Blagoslovljen in milostni adventni čas! 

V prihajajočih praznikih in novem letu pa obilo miru, 
zdravja ter prijetnih druženj med seboj.

Vam želimo 



Prišla je lepa, sveta noč, 
ki dala nam je vsem pomoč!

Dragi lučkarji, tudi na nas so 
zasvetili žarki lepe, svete noči. 

Naj nam svetloba Božjega deteta 
razsvetljuje naše vsakdanje poti, 

nas hrabri in opogumlja za dobro. 

Vipavski lučkarji

Njegovo ime bo blagoslovljeno na veke,

Njegovo ime bo ostalo, dokler bo sijalo sonce.
V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji, 

vsi narodi ga bodo blagrovali. 
(Ps 72)

Novorojeno Dete vedno znova prinaša v naša 
življenja blagoslov, ponižnost, mir, toplino in 
ljubezen. Tudi letošnji božični prazniki naj 
bodo polni radosti in miru v srcih. 
Prihajajoče leto naj nas najde odprtih src in rok 
za vse Njegove milosti, da jih bomo znali deliti 
med seboj.

Naj bo srečno, zdravo in zadovoljno!

To vam želimo lučkarji 
mariborske Stolne skupine



Drage lučke, starši, prijatelji, duhovni 

vodje, koordinatorji!

Marija in Jožef iščeta prenočišče tudi danes. 
Naj ga najdeta v naših srcih. Odprimo 

svoja srca za  novorojenega Odrešenika.

Vsem želimo, naj vam Božje dete v 
vaših srcih prižge luč miru, 

ljubezni in razumevanja, da bi bili še 
naprej drug drugemu dar.

V letu 2023 pa naj vas spremljata  Božje 
varstvo in pomoč v preizkušnjah.

 Stiški lučkarji 



Skrivnostna Božja bližina,

ki nas tako močno greje ob božiču,
naj vas vse milostno spremlja

tudi skozi vse leto 2023.

Novo leto 2023 naj bo zdravo,
srečno, polno samo lepih trenutkov.

Lepo praznovanje!

Skupina Vera in luč Dravlje

Blagoslovljen božič!

Petje angelov doni,

nocoj se Jezus nam rodi,
v revni štalici leži,

vsem ljudem milost deli.
Slavimo Boga na veke vse dni,

kdor vanj veruje, ta živi.

Blagoslovljen božični čas
želimo vsem lučkam, prijateljem,

voditeljicam in voditeljem skupin, kakor
tudi duhovnim voditeljem in staršem.

Naj novorojeno Dete
da vsem toplino in luč v vaša srca
ter srečen skok v Novo leto 2023.

Skupina Vil Sveti Duh Celje.



TONČIJU V SPOMIN

Od njega smo se poslovili v septembru na pokopališču v Velenju. 
Lučkarji smo ga k večnemu počitku pospremili s Slomškovo 
pesmijo V nebesih sem doma.
Dolga leta smo se veselili in družili na naših srečanjih, romanjih in 
letovanjih. Kot vesel in razigran fant je vedno poskrbel za dinamiko 
v skupini, kot ministrant pri sveti maši pa se je vedno umiril in 
pomagal pri sveti daritvi. Z občudovanjem smo ga opazovali, kako 
zbrano je spremljal svete maše. 
Čutil je, da ga sprejemamo takšnega, kot ga vidita Marija in Jezus. 
Poseben je spomin nanj z letovanja v Logarski dolini, ko je tekal in 
se oziral ali mu bo njegov prijatelj sledil, nato pa se je ves srečen 
nasmehnil in počakal na svojega zadihanega prijatelja. S tem si je 
dostikrat za ves teden letovanja zagotovil prijatelja le zase. 
Dokler je z družino zmogel hoditi na naša srečanja, so redno 
prihajali, nato pa smo zanje redno molili. Pri vseh preizkušnjah je 
bila Tončiju, mami Roži in atu Ivanu v neprecenljivo oporo hčerka 
Eva. 



Naš Tonči je bil mojster za delo z orodji. Ko smo govorili o križevem 
potu, je ta zbil križ in ga poklonil g. škofu Smeju. Vešč je bil tudi dela 
z računalnikom. Tonči je bil vesele narave, rad je imel obiske, imel je 
toplo srce za vsakogar. 
V spominu naj nam ostane kot zelo preizkušan, a srečen otrok, ki je 
bil deležen izredne ljubezni svoje družine in topline vseh, ki smo ga 
poznali. Vedno bo prisoten v naših molitvah in hvaležni smo, da 
smo ga poznali. 
Pri Gospodu Tonči ne čuti več bolečine… v naših srcih pa bo ostal 
za vedno in pogrešali ga bomo. 

Marija Čater, Vera in luč Nova Cerkev

Od tam svetita in prosita za 
nas lučkarje, v naših srcih 
pa še vedno živita v lepih 
spominih.
Oba je družila ljubezen do 
glasbe. Milči je bil DJ na 
različnih lučkarskih 
srečanjih, Ranko pa nas je 
vedno razveseljeval z 
njegovo najljubšo Češčena 
si, Marija. 

Naj vama bo lepo nad 
zvezdami!

Fotografija je bila posneta v 
Kančevcih 2010. leta, pižama party. 

V SPOMIN

RANKO MILČI 
10. oktobra je minilo leto dni in 29. novembra 10 let, odkar nas lučki 

spremljata iz večnega bivališča pri Gospodu.
in 



DRAGI LUCKARJI!

POJ IN PRAZNUJ

KJE in KDA 20. - 22. januar 2023,

FORMACIJA VIL 2023

29. 9.-1. 10. 2023

Bliža se zima in novo leto, in s tem tudi naše (zdaj že tradicionalne) 
duhovne vaje Vere in luči v Kančevcih, ki bodo tokrat nosile naslov 

 (v hvalnici Bogu za 40 let slovenske Vere in luči) 
in jih bosta skupaj vodila br. Jurij in Maruša Horvat.

J: Dom duhovnosti Kančevci, 
: 46Ä na osebo

Vsak udeleženec potrebuje s seboj tudi nek mali spominek, ki ga 
spominja na njegov čas pri Veri in luči. Te si bomo potem v nedeljo 
podarili drug drugemu. 
Prijave se odpirajo ZDAJ in trajajo vse do nedelje, 8.1.2023. 
Udeležence prijavite preprosto z odgovorom na tale mail

 

 

bo potekala od , v samostanu Stična. Formacija bo 
volilna, saj bomo na njej volili 4 člane provincialnega sveta:
• vice-provincialnega koordinatorja za dolenjsko regijo (sedaj 
Kaja Šoštarič),
• vice-provincialnega koordinatorja za južno-primorsko 
regijo (sedaj Petra Nabergoj),
• vice-provincialnega koordinatorja za zahodno-štajersko 
regijo (sedaj Kristina Kovač). 
• provincialnega koordinatorja slovenske Vere in luči (sedaj 
Kristina in Damijan Mlinarič).
Prosimo skupine, da v tem lučkarskem letu na vsakem srečanju 
molijo za pomoč in delovanje Sv. Duha, da bi nagovoril kandidate 
in bodo volitve uspešne.

CENA

marusa.horvat@gmail.com

mailto:marusa.horvat@gmail.com
mailto:marusa.horvat@gmail.com


NAŠI DANICI!

D

A

N
I

C

A

ecembra, ko se jutro zaiskri,
naša Danica okrogli jubilej slavi!

 ker daleč smo si vsi,
naj iskrica hvaležnosti

k tebi hiti. 
eskončno te imamo radi vsi

n komaj čakamo, da Lučka k
nam iz Malečnika prihiti.

vet dehteči bi nabrali,
stisnili se v tvoj objem!
 še najraje z roko v roki, 

bi poromali tja, kjer lučkarska
sreča je doma!

Danica, Bog te živi, obilo zdravja,
radi te imamo, hvaležen objem.

Vil Sončna pesem, Ljubljana




