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Sijajen dogodek v Gorici!

Dunajski dečki v Kulturnem centru Lojze Bratuž
foto dd

Živ spomin na patra Corteseja

Pevski praznik na Opčinah

“Da bi čim prej
Pesem jeseni
postal blažen” druži pevce 54 let

S

kupina minoritov iz Italije, Slovenije in
Hrvaške se je prejšnji teden v Trstu poklonila spominu pred 75 leti tragično
preminulega patra Placida Corteseja. V torek,
19. novembra, je obiskala kletne prostore palače na Trgu Oberdan, v kateri je bil v času
vojne sedež nacistične tajne policije gestapo.
V njej so nacisti zasliševali, trpinčili in ubijali
mnoge antifašiste. Med temi patra Corteseja,
za katerega teče proces beatifikacije.
Patri so blagoslovili podzemne prostore, v katerih so še vidne posamezne celice, v katere je
nemški okupator zapiral ujetnike. V tem kraju
je Cortese umrl v nepopisnih mukah, vendar
ni nikogar izdal. Z molitvijo so patri nagovorili “Nebeškega Očeta, ki je v času sovraštva
in vojne prebudil ogenj ljubezni v čistem in
plemenitem srcu svojega služabnika patra
Corteseja”. Njemu v spomin so tudi zapeli pesem.
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Mch

R

evija Pesem jeseni je letos zazvenela 23.
novembra na Opčinah. Tradicionalno revijo sta organizirali Zveza cerkvenih pevskih zborov iz Trsta in Slovenska prosveta. Revija je letos potekala že štiriinpetdesetič po vrsti,
vsakič organizatorji poskrbijo, da ponesejo domačo pesem v drug kraj, letos so jo v Prosvetni
dom na Opčine. Na reviji Pesem jeseni se vsako
leto predstavlja lepo število zborov, ki so včlanjeni v ZCPZ. Letos je nastopilo devet zborov,
osem domačih in en gostujoč; to je bil Mešani
pevski zbor Ciril Silič iz Vrtojbe, ki se je prvič
predstavil na reviji Zveze cerkvenih pevskih
zborov.
Letošnja vezna nit koncerta so bile obletnice
skladateljev in pesnikov. Zato je bilo na njem
slišati več uglasbitev pesmi Franceta Prešerna,
čigar letos obhajamo 170-letnico smrti, prav tako sta dva zbora pela pesmi Slavka Avsenika, saj
letos praznujemo 90-letnico njegovega rojstva.
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Urška Petaros

Gorica / V Galeriji Ars

Zbirka GMD prihaja na knjižne police

G

oriška Mohorjeva družba je v ponedeljek, 25. novembra, v prostorih
Galerije Ars na goriškem Travniku
predstavila svojo letošnjo zbirko. Ob prisotnosti avtorjev in urednikov zbirke je
večer povezovala prof. Marija Češčut. Uvodoma je pozdravil predsednik založbe
msgr. Renato Podbersič, ki se je zahvalil
avtorjem knjig in zapisov, urednikom in
predstavnikom tiskarn Grafica Goriziana
in Budin, pri katerih je GMD letošnje knjige tiskala. “Po evropskih raziskavah je razvidno, da večina Slovencev povprečno prebere v enem letu zgolj eno knjigo”, je dejal
Podbersič, ki je še dodal, da “ni daleč čas,
ko smo se hvalili, da smo ‘narod knjige’”.
GMD pa vstopa v tako - nič kaj spodbudno
- stanje z izredno pozitivnim priznanjem,

saj je knjiga poezij Claudie Voncina z naslovom Emozioni, ki je pri goriški založbi
izšla leta 2017, prejela pomembno priznanje v Firencah. Letošnja zbirka vključuje
Koledar GMD ter knjige Spomini na Istro
Štefana Ceka, Vzponi iz brezna stiske Kristine Martelanc in Zajčje dogodivščine Mire Susić. Ob zbirki sta še dve deli, Mahničeva estetika in literarna kritika Iva
Keržeta in stenski Naš koledar za leto 2020.
O Koledarju GMD je spregovorila urednica
Erika Jazbar: “Koledar je knjiga, ki je stara
skoraj stoletje in ima za sabo svetlo in veličastno zgodovino”. Letošnja publikacija
je zelo zajetna in vključuje več kot 60 člankov, ki jih je napisalo približno 60 avtorjev.
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