okrašen dom v počastitev praznika Slovenije. Doma v Sloveniji pa praznovanje
bojkotirata tako sedanji kot bivši predsednik… Da je vzdušje nesproščeno.
Ja, kdo pa ga je leta in desetletja ustvarjal in diktiral? Molimo za zdravo
pamet!
290-LETNICA KRONANJA milostne podobe Matere Božje in 100letnica razglasitve bazilike na Sveti Gori pri Gorici – tako dragocene
podobe, pri srcu še posebej vernim primorskim rojakom. Ta častitljiv jubilej
so na Sveti Gori slovesno proslavili 17. junija letos. Kot zanimivost naj povem,
da je bila izven meja Italije prva kronana trsatska Mati Božja (leta 1715),
za njo svetogorska Mati Božja (6. junija 1717) in kot tretja čenstohovska
Bogorodica (8. septembra 1717).
Naj Jezusova Mati bdi nad nami in posreduje za naš rod. Brezjanska
Marija Pomagaj v slovenskem narodnem Marijinem svetišču pa bo
1. septembra letos obhajala stoto obletnico kronanja.
DUHOVNIŠKO
POSVEČENJE je v
Sloveniji že desetletja
na praznik apostolov
Petra in Pavla, 29.
junija. Na ta dan se slovenski duhovniki posebej
zahvaljujemo in priporočamo Velikemu Duhovniku.
Cerkev v Sloveniji ima letos 16 novomašnikov, en
Slovenec je novomašnik na avstrijskem Koroškem
in eden v Ameriki; novo mašo je imel v Lemontu,
kjer je sedaj p. Metod Ogorevc. Letošnji praznik
je bil v Melbournu še posebej slovesen, saj je bilo
okrog oltarja, samo nekaj dni pred praznikom
Cirila in Metoda, sedem župnikov iz Slovenije, ki so
pred tem 17 dni spoznavali lepote Avstralije. Tako sem se lahko tudi jaz, p. Ciril, na ta dan zahvaljeval
Bogu za dar, ne sam, ampak zares v duhovniškem zboru sobratov.
10. OBLETNICA SMRTI P. BAZILIJA, dušnega pastirja med
Slovenci v Viktoriji, Južni Avstraliji in na Tasmaniji ter urednika in
upravnika naše revije Misli bo 26. julija letos. Človek ne more verjeti,
da je preteklo že deset let. S hvaležnostjo se spominjamo patra
Bazilija, ki se je v življenju srečal z veliko množico svojih rojakov in
jim bil še posebej na začetku izseljenskega življenja kot oče. Pa to je
ostal vse do smrti. Preko strani Misli je mesec za mesecem od leta
1972, ko je prevzel uredništvo od p. Bernarda Ambrožiča, tudi na ta
način »obiskoval« rojake po vsem kontinentu. Na zadnjo nedeljo v
juliju, 29. julija 2007, se ga bomo spominjali pri sveti daritvi, ki jo bo
daroval upokojeni melbournski nadškof dr. Thomas Francis Little DD
KBE. Umetnik Lojze Jerič je ustvaril lep mozaik p. Bazilija, ki ga bo
nadškof blagoslovil.
BLAGOSLOVLJENO naj bo ime Gospodovo; zdaj in vekomaj.
Vsem bralcem Misli topel pozdrav iz zimskega Melbourna. Bog živi!
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