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Ljudje smo kakor listje 

Nobena svetovna galerija nima takih umetnin, 
kakor jih je ljubi Bog položil v naravo.Veličina teh 
umetnin pa je tudi v tem, da so vsak dan 
drugačne. Kdo se ne bi vsaj za trenutek ustavil 
na veličastnem platnu jesenskih barv? Milijoni 
listov, ko so celo leto hranili drevesa, zdaj 
umirajo. A predno umrejo, zažarijo v nebeških 
barvah. Nato se vrnejo v zemljo in postanejo 
hrana novemu življenju. 

Tako je tudi z ljudmi. Tisti, ki so v življenju delali 
dobro, so na starost sicer opešani in zgubani, a 
ravno v tem posebej lepi. Čaka jih nebeško 
plačilo, ki ga naši dragi že uživajo. Med njimi so 
naši starši, dedje in babice, tete in strici, učitelji, 
duhovniki... V tej množici so tudi majhni otroci ter 
mladi fantje in dekleta, ki so morali umreti hude smrti. Zdaj so srečni. Veselijo se, vsem odpuščajo in 
želijo, da bi bili nekoč skupaj. 

Med temi srečneži so brez dvoma tudi naši slovenski mučenci, ki se jim radi priporočajmo. Gospod jih je 
imel za vredne, da ga proslavijo z mučeniško smrtjo. Prav gotovo z veliko ljubeznijo gledajo iz nebes na 

 
Ni cvetja na tratah ledenih, utihnila log sta in gaj, 
tema zagrnila je zemljo kot mrak, ki zatemnil je 
raj. 
A glejte, obzorje se svita: Brezmadežna v dalji 
žari, 
v adventnem nam času naznanja vse lepše in 
srečnejše dni. 
Prihaja veselje rešenja, v zornicah se nam že 
iskri, 
prihaja Zveličar premili: zravnajmo vse krive 
poti. 
Vse novo naj v srcih postane, kar slabo je, naj 
zamre 

in tiha, nedolžna ljubezen naj v srcih za božič 
cvete. 
Ko prideš, Zveličar mogočni, nasuj v naše duše 
pomlad, 
da milost bo tvoja v njih cvela, postala 
neskončen  zaklad. 
In kakor žarele so zvezde, ko prišel si prvič med 
nas,  

 tako naj žare naša srca, ko bliža božični se čas. 
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Letošnje leto je bilo v Slovenskem domu kljub pandemiji pestro, saj smo imeli kar nekaj sprememb. 

V začetku nas je zapustil župnik Stanislav Cikanek, ki se je po 32-ih letih vrnil v Slovenijo na zasluženo 
upokojitev. Nova skrbnika (trustee-ja) sta postala Marko Istenič in Nataša Močnik, pod vodstvom Msgr. 
Janeza Puclja iz Nemčije, z oktobrom pa smo dobili tudi nova upravnika Doma, Tanjo in Matjaža, ki 
skrbita za hišo, vodita dogodke in sprejemata goste. 

Zaradi pandemije so med zaporo v Domu nočili Slovenci, ki so se vračali v domovino, trenutno pa v njem 
bivajo tisti, ki morajo ob povratku na otok najprej v karanteno. 

Kljub razmeram pa nam je uspelo izpeljati nekaj dogodkov. Dom je pritegnil mnogo novih ljudi in spletla so 
se nova prijateljstva. 

Začeli smo s pustovanjem, ko se je zbralo kar 24 maškar, med njimi osem otrok. 

Na mednarodni dan žena je v Slovenskem domu potekala mesečna sveta maša v angleško slovenskem 
jeziku. Mašo je tokrat daroval župnik Francesco iz centra Scalabrini, ki deluje v neposredni bližini 
Slovenskega doma. 

Med zaporo smo preko spleta pripravili natečaj barvanja pirhov in priprave slovenskih jedi, za katere so si 
udeleženci prislužili tudi nagrade. 

Ko smo zopet lahko odprli vrata Doma, smo se zbrali na kresni noči in na poletnem pikniku, sledilo pa je 
Marijino vnebovzetje z romanjem po hiši, večerja za slovenske dame ter peka kruha. 

Zaradi odsotnosti župnika smo maše začeli predvajati virtualno s posnetki nedeljskih maš iz Slovenije. 
Potekajo po rednem urniku vsako drugo nedeljo v mesecu ob 16:00 v kapelici doma. 

Začeli pa smo izvajati tudi otroški program z učnimi uricami, ki jih vodi mamica Valentina. Na sporedu so 
vsako prvo in tretjo soboto v mesecu. 

Za Miklavževanje pa bodo starši predstavili dnevnik dobrih dejanj svojih otrok, ki jih bo Miklavž obdaril po 
pošti. 



Tri adventna razmišljanja 

Advent in Božič 

Skrivnost Božiča je neizčrpna. Bolj se vanjo poglabljamo, večja in lepša nam postaja. Nagovarja nas tudi takole:  

Bog prihaja po otroku. 

S tem, ko se je Gospod rodil v podobi nebogljenega otroka, je jasno pokazal, da bo odslej njegov prihod na svet 
tesno povezan s skrivnostjo človeškega rojstva. »Kdor sprejme katerega teh malih v mojem imenu, sprejme mene,« 
je rekel pozneje. Bog daj, da bi bila naša domovina otrokom prijazen dom in da bi jih sprejemali kot božji dar! 

Bog je blizu preprostim ljudem. 

Veliko imenitnih krajev je bilo v tistem času na Bližnjem vzhodu in veliko bogatih, vplivnih ljudi, pa si Bog ni izbral 
njih, ampak preproste pastirje. Gospod nikakor ne prezira bogatejšega sloja ljudi, s svojim rojstvom pa vendar 
pokaže, da je več iskrenosti našel pri revnih ljudeh kakor pri premožnih veljakih. V prenočišču za Jožefa in Marijo »ni 
bilo prostora.« O, če imela kaj denarja, bi se prostor hitro našel! 

Stvarstvo je božja zibelka 

Jezus je rojen skoraj pod milim nebom v družbi živali. Morda bomo ljudje atomskega veka v tej podobi končno 
spoznali več kakor idilo. Bogu je stvarstvo neizmerno dragoceno. 

 »Vse stvarstvo je sodelovalo pri čudežu učlovečenja. Neživa narava je pripravila votlino, živali so poslale 
predstavnike, človeštvo pa je dalo Devico,« pravi sv. Efrem Sirski. 

Spomnimo se, da je Gospod pozneje najvažnejši podobi svoje navzočnosti, kruh in vino, vzel iz narave ter jo tako 
vso posvetil. 

Emanuel 

Veliko ljudi, ki so naklonjeni krščanstvu, misli, da je največji prispevek naše vere v 
tem, da širi dobrodelnost in duhovno kulturo. Vendar je to dvoje šele posledica 
nečesa mnogo večjega. Krščanstvo je Jezus Kristus med nami. Ko Izaija 
napoveduje odrešenika, pravi, da bo bistvo njegovega poslanstva v tem, da bo 
Emanuel – Bog z nami. To pomeni: Kdor se preda Gospodu, ne bo nikoli več sam. 
Ravno to pa hoče hudič od raja do danes – osamiti človeka, da se ne bi čutil več 
Božjega otroka. Posledica osamitve je izguba identitete, vrednot, megla v duši ter 
smrt. 

Kristus pa dela ravno nasprotno. Z nami želi biti povsod, da bi bili mi po njem 
združeni z Očetom in da bi čutili veselje Svetega Duha. Jezus hoče, da smo 
ljubljeni, veseli in svobodni sredi stisk sveta in da nikoli ne izgubimo osebne 
izkaznice, na katero je s svojo krvjo zapisal: Ljubljeni Božji otrok. 

Zato lahko rečemo s Pavlom: »Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni, lakota ali 
nagota, nevarnost ali vojna... bolezen, osebne stiske, politika ali globalne krize..? 
V vsem tem zmagujemo po Njem, ki nas je vzljubil.« 

Zvezde 

Veliko let sem pripravljal duhovne počitnice za mlade. Program smo zastavili 
tako, da se je veselo počitniško druženje prepletalo s hojo, kopanjem, skupno 
pripravo obedov in kratkimi premišljevanji Svetega pisma. Ker smo počitnikovali v 
kočici na samotnem hribu, nas ni motil nikakršen hrup. Večeri so bili posebno 
lepi, saj smo jih končali z molitvijo pod zvezdami. Legli smo po travi in zrli v nebo. 
V začetku so se mladi tej moji »fori« smejali, potem pa jim je postalo zanimivo. 
Dvajset minut smo v tišini ležali na hrbtu in gledali zvezde. Kakšni neizmerni 
svetovi, skrivnostne globine in veličina časa! Kako majhni smo se zdeli sebi v 
primeri z razdaljami, ki se štejejo v svetlobnih letih… 

Tisti mladi so danes že odrasli možje in žene. Radi se pogovarjamo o naših 
počitnicah, katerih podrobnosti se ne spominjam več. Prijetno pa me je 

presenetilo, ko mi je odrasla žena, nekdanja mladostnica, rekla, da so bili trenutki pod zvezdami najlepši v njenem 
življenju. 

Dotik neskončnosti, ki jo predstavljajo zvezde je začetek vsake prave vere, modrosti in umetnosti. Ni čudno, da si je 
Bog izbral zvezdo za znamenje, po katerem so trije modri prišli k Jezusu. Adventni in božični čas nas vabita, da se 
zazremo v zvezde. Dobesedno tako da se oblečemo in gremo tu in tam pod mrzlo zimsko nebo. V duhovnem 

Prisrčno se zahvaljujemo g. Antonu  Gnidovcu, župniku iz Vinice, za lepe misli, s katerimi je obogatil  tokratna bogoslužna sporočila. 
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ZAHVALE 

Radi bi se zahvalili pokojni gospe Olgi (Kurnik) Agier, ki je vedno mislila 
tudi na svoje rojake, in Slovenski misiji zapustila nekaj premoženja. 

Gospa Olga je bila iz Sv. Jurija, v anglijo je prišla leta 1947 in se naselila 
v Newmarketu, kjer je do svoje upokojitve delala v bolnišnici. Zapustila 
nas je aprila 2015, v starosti 96 let. 

V teh časih se Dom sooča s pomanjkanjem prispevkov, saj so druženja 
omejena in obiskovalci iz Slovenije ne morejo priti. Dobrodušnost gospe 
Olge nas je rešila propada, da pa ne bi šlo vse samo za stroške, smo se 
odločili za nekaj popravil: 

izkopali smo napeljavo za pralni stroj, kar bo Domu v prihodnje tudi 
prihranilo sredstva, položili smo tla v kapelici in jedilnici Doma, da se 
ljudje ne bodo spotikali ob razcefrane tepihe, zamenjali smo pult v kuhinji, 
ker je začel gniti, čeprav je to potegnilo za sabo še več del, popravili smo 
tudi streho, ki je že puščala skozi strop v sobe 

Naj gospa Olga prejme v večnosti bogato plačilo za svojo zvestobo Bogu 
in Cerkvi ter za dobroto do svojih ljudi. 

 

Zahvaljujemo se vsem, ki so prostovoljno pomagali v Domu, Valentini za vodenje učnih uric, Tadeji za 
vodenje dogodkov, Petri in Živi  za pomoč pri dogodkih. 

Asji in Gordani, ki sta Domu poklonili otroške knjige. 

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so se udeležili naših dogodkov, tako osebno kot preko spleta. 

Božič je za vse 
 
Beli sneg skriva se v večer 
brez besed nam prinaša mir 
z nočjo objema tople dimnike 
vabi v sen tihe travnike. 
  
Vem zakaj tisoče snežink 
ves večer že poljublja tla 
vsak dotik je poln naših prazničnih želja, 
to darilo je z neba. 
  
Vsepovsod slišim smeh otrok 
čutim že iskrene stiske rok 
to je čas ko vse zamere dam na stran 
nič ni lepšega kot Božični dan. 
  
Božič je za vse,  
za vse družine in za vse prijatelje 
zdaj stisnimo roke, Božič je. 

PREDVIDENI PROGRAM ZA LETO 2021 

 

 Sveta maša: vsako 2. nedeljo v mesecu ob 16:00 

 Otroške učne urice: vsako 1. in 3. soboto v mesecu 

ob 10:30:  

 Filmski večer: vsako 1. soboto v mesecu ob 19:00 

 Srečanje odraslih: vsako 2. soboto v mesecu ob 

17:00 

 

Vsa obvestila o dogodkih ter spremembe programa lahko 

preverite na naši spletni strani www.skm-london.org.uk ali se 

nam pridružite na facebook strani: @Slovenski-dom-London 

 


