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Uvodnik
Jurij Paljk

Zahvalne nedelje
ahvalne nedelje stoji zapisano zato, ker so
v Sloveniji zahvalno nedeljo že obhajali,
pri nas pa bodo zahvalne nedelje v
naslednjih tednih, nekateri jih bomo
obhajali že to nedeljo, drugi prihodnji teden.
“Koliko gneva proti Bogu in jeze na Boga se
stalno kuha med objestnimi ljudmi, koliko
pritoževanja in pozivanja na zagovor se dviga
z zemlje proti nebu, proti Stvarniku sveta in
vesolja, proti nebeškemu Očetu in ljubitelju
človeških otrok”!
In letošnja zahvalna nedelja, enaintrideseta
navadna, nas še posebej nagovarja s svojim
prvim berilom iz Knjige modrosti: 'Kajti
ljubiš vse, kar je, in nič od tega, kar si
naredil, ti ni zoprno, saj tega, kar bi sovražil,
ne bi bil naredil'! (Mdr 11,24).
O, Gospod, daj nam spoznati in razumeti, da
si ti naš veliki dobrotnik, da smo tvoje delo
in da je vse, kar smo in kar imamo, dar tvoje
očetovske roke in tvoje brezkončne ljubezni.
Navdihni nas s svojo milino in daj, da se ti
bomo vedno in za vse zahvaljevali”, je
zapisal koprski škof dr. Jurij Bizjak.
Tisto o gnevu me je prizadelo, ker je res. Na
to sem pomislil, ko sem v nedeljo zjutraj
nesel torbico bioloških smeti v velik
zabojnik in sem otrpnil, ko sem ga odprl.
Toliko odvrženega kruha že dolgo nisem
videl. In me je zabolelo, kot me že dolgo ni.
Zahvalna nedelja je bila včasih praznik
hvaležnosti za darove zemlje, zato smo imeli
lepo okrašene cerkve s plodovi zemlje.
Včasih je šlo za iskreno zahvalo, danes so
plodovi zemlje le še okras, žal.
Pa bi vendarle morali biti hvaležni v
življenju.
Za življenje najprej, za zdravje, za kruh, za
toploto naših domov, za vsak pozdrav, ki
nam ga nameni sosed, za ogromno stvari.
“Danes je zahvalna nedelja in je prav, da se
vprašamo, ali znamo biti hvaležni. Na to
vprašanje bomo dobili verjetno zelo različne
odgovore. Dokler nam gre vse gladko, se
nam zdi to samoumevno. Pa v resnici sploh
ni tako. Ni samoumevno, da živimo tu, v
relativnem miru, da smo kolikor toliko
zdravi, da imamo materialno toliko, da lahko
živimo, da se razumemo z družino, sosedi in
sodelavci itd. No, marsikaj ni idealno in bi
bilo lahko bolje, ampak hvaležni moramo
biti tudi za to, da gremo v danih razmerah
naprej. Vsak lahko zase premisli, za kaj vse je
lahko hvaležen. Prepričana sem, da živi
človek čisto drugače, če zna biti hvaležen,
kot pa če za vsako stvar samo jamra. Poznam
mnoge bolnike, ki bi imeli po svoje dovolj
razloga za nezadovoljstvo, pa znajo biti
hvaležni za tisto malo, kar še zmorejo.
Občudujem jih”, je preprosto, a zelo
povedno napisala dr. Metka Klevišar v
svojem vsakodnevnem zapisu na družbenem
omrežju Facebook, kamor je prišla, na
prošnjo mnogih, šele pred kratkim.
Da, človek živi čisto drugače, če zna biti
hvaležen.
Bodimo hvaležni torej in to hvaležnost
delimo z drugimi!
Ni res, da ne moremo spremeniti sveta na
bolje, že to, da spremenimo sebe in koga ob
nas, je veliko!
Zahvalna nedelja naj bo zato priložnost, da
se Bogu zahvalimo za vse, kar imamo, a tudi
za to, da smo hvaležni sami drugim, tiho,
nekričavo, a zato bolj pristno, toplo
človeško!
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DVS Bodeča Neža v tržaški palači Vivante
foto Matevž Čotar

Koncert 22. novembra v KC Bratuž

Izmenjava kulturnih prireditev

Trst / Deželni svet

Dunajski dečki
v Gorici!

Bogati dnevi
na Koroškem

Spremembe v
zaščitnih normah

K

oncert znamenitih Dunajskih dečkov
22. novembra 2019 organizirata
Kulturni center Lojze Bratuž in
Združenje cerkvenih pevskih zborov Gorica.
Njihovo zveneče ime, ki zagotavlja
brezhibne in navdahnjene izvedbe
zborovske glasbe, skriva globoko v sebi
zanimivo zgodbo, segajočo daleč v 15.
stoletje, ko je zbor prvič uradno zapel v
dvorni kapeli cesarja Maksimiliana I. na
Dunaju. Danes se kristalni glasovi
Dunajskih dečkov delijo na štiri
enakovredne zbore, ki preživijo okrog devet
do enajst tednov v akademskem letu na
turnejah okrog sveta. Dunajski dečki niso
samo znamka za zborovsko popolnost, so
življenjski slog in šola, v kateri mladi dečki,
stari od devet do štirinajst let, odraščajo in
dobivajo vse potrebno znanje za nadaljnje
šolanje na kakršnemkoli študijskem
področju.
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Pogovor / Franco Perazza
Psihiater Franco
Basaglia in
njegov popolni
preustroj
zdravljenja
duševnih
bolnikov

O

d 21. do 30. oktobra 2019 so v raznih
krajih Koroške potekali Primorski
kulturni dnevi, ki jih organizirajo
Krščanska kulturna zveza iz Celovca, Slovenska
prosveta iz Trsta in Zveza slovenske katoliške
prosvete iz Gorice. Letošnji so bili že
devetnajsti. Ker se ta kulturna srečanja vrstijo
izmenično, eno leto na Koroškem, drugo pa na
Primorskem, bodo kmalu praznovali okroglo
obletnico. O tej obletnici in o programu so se
že pogovarjali predstavniki kulturnih zvez, ki
so ocenili, da so bili dosedanji zelo uspešni in
da bi ravno ob okrogli obletnici namenili več
pozornosti mladim in jim zaupali večje
odgovornosti pri vsebinskem in
organizacijskem poteku kulturnih izmenjav.
Vsako leto se ob teh dnevih srečujejo tudi
politični predstavniki in predstavniki civilne
družbe, ki obravnavajo vprašanja, skupna
Slovencem na Koroškem in Primorskem.
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Spomin na človekoljubnega patra
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Ob 75-letnici
mučeniške smrti
se bodo na p.
Placida Corteseja
spomnili z mašami
zadušnicami in
predavanji

4

V

deželnem svetu so konec meseca oktobra
izglasovali zakon, ki je vnesel nekaj sprememb v deželne zaščitne norme za slovensko, furlansko in nemško narodno skupnost.
Kar se tiče zakona za zaščito slovenske narodne
skupnosti, je šlo v glavnem za posodobitve besedila in nekaj tehničnih popravkov. Glavna vsebinska sprememba se tiče 22. člena, ki določa
prispevke v podporo rezijanščini in ostalim jezikovnim različicam Nediških in Terskih dolin ter
Kanalske doline. Kot znano, se je na to tematiko
pred meseci razvnela burna razprava o odbornikovem predlogu, da bi se ustanovil poseben register društev, ki naj bi razvijale rezijanščino in
ostala narečja. Proti temu so odločno nastopili
deželni svetnik SSk Gabrovec, krovni organizaciji, slovenska diplomacija in razna društva videmske pokrajine. Odbornik Roberti je naposled
umaknil sporni popravek, tokrat pa predlagal
bolj sprejemljivo in predhodno dogovorjeno besedilo novega člena zakona, ki torej predvideva,
da bodo za finančno podporo lahko zaprosila tudi društva, ki niso vpisana v seznam slovenskih
društev. Vse spremembe je predhodno odobrila
posvetovalna komisija, razen tiste, ki jo je v zadnjem trenutku izrekel svetnik iz vrst Gibanja petih zvezd Cristian Sergo, ki je vztrajal, da je potrebno za Rezijo predvideti možnost financiranja
društev in ne samo občinske uprave, tako kot velja za ostale. Deželni svetnik Igor Gabrovec je Serga zaman prepričeval, naj umakne amandma,
ker za to spremembo ni bila predhodno seznanjena deželna posvetovalna komisija. Večina
deželnih svetnikov je amandma podprla, opozicija se je vzdržala.
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