bilten
p
i
n
g
Kol ov
www.kolping-zdruzenje.si

XXI-2014-1

KolpingovozdruženjeSlovenije

K izvirom
življenja,
vere
in Kolpinga

Kot na nebu svetle zvezde Kolpingove aktivne so družine,
so se postopoma prižigale in različno močno zasvetile,
misli, delo Kolpinga v blaženosti med kristjane sejejo,
odsevi mnogi so za njimi in dosežke skrbno štejejo. (F. Š.)
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PASTORALNO NAČRTOVANJE V KZS IN KD
Vrnili se bomo k izvirom...
Dragi člani Kolpinga, spoštovani bralci in bralke.

KAZALO

»Velika nevarnost sedanjega sveta s svojo mnogovrstno in neznosno ponudbo
potrošnje je samoljubna žalost, ki prihaja iz lagodnega in skopuškega srca, iz
bolestnega iskanja površnih užitkov, iz osamljene zavesti. Kadar se notranje življenje
zapre v lastnih koristih, ni več prostora za druge, ni posluha za uboge, ne poslušamo
več Božjega glasu, ne uživamo več blagega veselja njegove ljubezni, ne utripa
navdušenja za dobro. Tudi verujočim preti ta resnična in
trajna nevarnost. Mnogi zapadejo vanjo in postanejo
užaljeni, nezadovoljni, brez življenja. To ni izbira
dostojnega in polnega življenja. Bog nam tega ne želi. To
ni življenje v Duhu, ki priteka iz srca vstalega Kristusa«
(VE,2).
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Te jasne in odločne beseda papeža Frančiška v njegovi
spodbudi Veselje evangelija zelo dobro ujamejo tudi
stanje duha v širši slovenski realnosti, tudi cerkveni, tudi
Kolpingovi. Zaradi velikih mišljenjskih in materialnih
sprememb okoli nas je tudi za vse nas prišel naporen čas
iskanj in začetkov novih poti. V resnici iščemo začetke
prvotnih poti, iščemo najgloblje razloge zakaj tudi danes
biti član Kolpingove družine, zakaj biti aktiven kristjan in
državljan. Tako na družbenem nivoju kot znotraj cerkvenega občestva iščemo te
prvotne vzgibe. A papež Frančišek nas vse svari pred skušnjavo duhovne posvetnosti,
ki je v tem, da te razloge iščemo pri vseh mogočih zgolj človeških zadovoljstvih in
pohvalah, kjer smo mi v ospredju, ne pa pri veselju vere v vstalega Kristusa. Ne
pozabimo; kot ljudje, kot kristjani in člani Kolpingove organizacije imamo samo eno
poslanstvo; dovoliti Kristusu, da nas (o)srečuje v našem osebnem življenju, združuje v
skupnost verujočih ter nato živeti Njegovo odrešenje v vseh dimenzijah življenja. Zato
nas papež vabi k prenovljeni gorečnosti, k pomnožitvi molitvenih pobud, da bi
samospraševanja in refleksije res bile storjene pred Gospodovim obličjem.
Kljub zelo različnim pobudam, ki se, hvala Bogu, izražajo v pristni ponižnosti in
dialoškosti, smo si tudi v Cerkvi na Slovenskem v smernicah dokumenta Pridite in
poglejte zadali prvi skupni izziv: K IZVIROM. Najprej se želimo vsi skupaj vrniti k Božji
besedi, osebni molitvi in občestveni evharistiji kot temeljnemu izkustvu srečanja z
Jezusom Kristusom. Samo to nam bo prinašalo blagoslov edinosti in ustvarjalnih
napetosti, sicer bo vse naše delovanje le tek v prazno, v zgolj samoljubno žalost.

- NAČRT DELA KZS ZA LETO 2014

Dragi bralec in bralka.
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Vedno bolj se torej zavedamo, da se vsaka modra odločitev izmoli, da se vsak
pastoralni načrt izmoli, ne toliko napiše in naredi. Tudi prihodnost Kolpingovega
gibanja v naši domovini se lahko samo izmoli, šele potem naredi. Zato vas prosim, da
bi željo po molitvi in odgovornost do nje na svež in pogumen način prebujali še pri
svojih domačih KD, domačih družinah, sosedih, sodelavcih. Da boste tudi v teh
skupnostih še bolj postajali domača Cerkev, ki aktivno skrbi za najbolj ranljive med
seboj. Samo tako se bo, če Bog tako želi, lahko zgodila poglobitev osebne vere in
resnična prenova skupnega življenja, tudi v Kolpingovem združenju.
Evangeljskega veselja, polnega radosti Vstajenja, vam vsem želim.
Jože Povh, duhovni vodja KZS

PLANIRANJE CERKEV VELEVA
Če hočeš cilj doseči, moraš ga imeti,
do njega priti, načrtno pot sprejeti,
in ves trud potrebno je vložiti,
da načrt se uresniči v svoji biti.
Je treba sliko svojo prevetriti,
doslej vse dobro osvetliti,
slabosti svoje prav spoznati,
za odpravo jih v pretres predati.
In v okolje se potrebno je ozreti,
priložnosti izbrati, zanje se ogreti,
pa se oviram tistim pravim izogniti,
da brez nevarnosti bi tekle ustvarjalne niti.
Smelo cilje zastaviti je treba nove,
aktivnosti do njih naj trdne bi bile osnove,
in če članstvo naše z njimi se spopade,
uspehi družni častne so nagrade.
Da bi uspeh po planu dober bil,
naj bi po molitvah blagoslov rosil,
in po priprošnjah Svetega Duha,
naj nam umnosti daru v obilju da.
Franjo Šauperl

KOLPINGOVO ZDRUŽENJE IN SLOVENSKI PASTORALNI NAČRT (PIP)
Kaj je pastoralni načrt?
Avgusta l. 2102 so slovenski škofje
dali na svetlo dokument „Pridite in
poglejte“ (PIP), ki ga razumemo kot
krovni dokument slovenskega
pastoralnega načrta. Kaj je načrt,
ve m o i z n a š e g a v s a kd a n j e g a
življenja. Ko se nekaj dogovorimo, si
postavimo cilje, to zapišemo (lahko
ostane tudi na ravni ustnega
dogovora), zadevo izpeljemo.
Načrtovalni postopki, čeprav jih tako
ne imenujemo, so del našega
družinskega, gospodarskega in
civilnega življenja. Kaj je pastoralni
načrt? Ko enak načrtovalni proces
naredimo tudi na pastoralnem
področju.
Najkrajša definicija pastorale se
glasi: pastorala je življenje Cerkve.
Pastoralni načrt je torej pogled v
prihodnost Cerkve, zaznavanje
zd a j š n j i h t e ž a v i n z a s t a v it ev
pastoralnih ciljev. Če ta načrt delamo
na ravni župnije, govorimo o

župnijskem pastoralnem načrtu,
katerega cilji bodo bolj konkretni in
bolj kratkoročni. Če pastoralni načrt
delamo na ravni slovenske Cerkve,
bodo cilji bolj strateški, nekoliko bolj
„teoretični“ in dolgoročni. Cilji bodo
v slovenskem pastoralnem načrtu
zapisani bolj ohlapno, bolj kot
splošne smernice, kot pa strogo
zavezujoča naloga. Strogo
zavezujoče in bolj konkretne naloge
namreč si na podlagi splošnih
smernic zadajo škofije, župnije in
združenja.
Ko je dokument PIP izšel, smo najprej
imeli „leto branja“ (2012-2013). V
tem letu smo dokument „osvajali“ po
naših župnijah in združenjih. Zdaj
smo v „letu pisanja“ (2013-2014), ko
sami „izdelujemo“ svoje pastoralne
načrte za naslednje desetletje. Do
Božiča 2014 naj bi vse župnije v
Sloveniji z načrtovalnim procesom
zaključile, načrte pa v pisni obliki
poslale na svoje škofije v potrditev.

Kolpingovo združenje in
„branje“ PIP-a
Kolpingovo združenje je včlenjeno v
Cerkev na Slovenskem in se zato ne
more izogniti dogajanju v Cerkvi. Je
pa v dogajanje v Cerkvi na
Slovenskem včlenjeno na svoj način.
Ni župnija, ni duhovno gibanje (kot je
Prenova), ni enkratni projekt (kot so
kakšni shodi), ni društvo klerikalne
narave (ki bi ga vodili duhovniki),
temveč je solidno laiško združenje z
veliko tradicijo in jasnimi nameni.
Njegov poudarek je socialen.
Odrešenja človeka zasleduje v
socialnih procesih, v delovnem
okolju, v izobraževanju in kulturi.
Vendar ravno zato, ker je slovenski
pastoralni načrt „Pridite in poglejte“
napisan na široko in strateško, ker
torej ni pisan zgolj po „ozki“ meri
župnij, se tudi Kolping more najti v
njem. Kakšno bo torej Kolpingovo
„branje“ PIP-a?
Najprej je tu „branje“ osrednje misli,
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ideje, intuicije PIP-a. Osrednja
ugotovitev PIP-a je, da se v
slovenskem katolištvu vse močneje
čuti pomanjkanje osebne vere. PIP to
ugotovitev podpre s številkami. Takole
pravi:
Na Slovenskem smo v
paradoksnem položaju, ko Cerkvi
pripada več ljudi, kakor jih veruje v
Boga. Izsledki raziskave Aufbruch
(2007) kažejo, da se dobri dve
tretjini Slovencev izjavlja za
katoličane, le dobra polovica jih
veruje v Boga (55,18 %), slabih 40
% v Jezusa Kristusa, Božjega Sina
in Odrešenika, v vstajenje od
mrtvih pa le slaba tretjina (29,71
%). Pri mladih je razkorak med
zunanjo pripadnostjo in živo
osebno vero še večji. (PIP 19)
Vsled te splošne ugotovitve o
pomanjkanju osebne vere je
Kolpingovo združenje Slovenije
povabljeno na „pogled
navznoter“. Združenje ni samo
dejavnost, programi, struktura,
združenje smo ljudje z dušo in
telesom. Ljudje, ki hrepenimo po
Bogu ali pa se skrivamo pred
Njim. Daleč od tega, da bi po
„inkvizicijsko“ preverjali osebno
vero vsakega člana; daleč od
tega, da bi tistim, ki nimajo
močne osebne vere, branili
pristop k našemu združenju;
daleč od tega, da bi se šli nekakšne
duhovne elite,... vendar vprašanju
osebne vere se ne bomo izognili.
Pri branju PIP-a ne bo šlo samo za
duhovno stanje v Kolpingovem
združenju, temveč tudi za bolje
razumevanje splošnega duhovnega
stanja v naši družbi. Izogniti se bomo
morali večni skušnjavi „jamranja“ nad
tem, kako malo da so verni današnji
ljudje. Kakor tudi jezi nad tistimi, ki da
s svojimi ateističnimi načeli preko
medijev in politike k temu stanju
prispevajo. Bolj trezno in mirno bomo
razsojali, kaj se dogaja v duši
sodobnega človeka. Ko bomo
razumeli bistvo problema, bomo lažje
zastavili svoje delo za prihodnost.

K o l p i n g o v o z d r u ž e n j e i n prijateljskih krogih. Ker se ne
p a s t o r a l n a s t r a t e g i j a z a izražamo, tudi težko oznanjujemo.
Kolpingova metoda vključuje delo po
prihodnost
m a j h n i h s k u p i n a h , s re č a n j a v
Naj mi bo dovoljeno v treh točkah konkretnem življenjskem okolju. To je
podati, kakšna bi lahko bila pastoralna i d e a l e n p ro s t o r z a n e g ov a n j e
strategija Kolpinovega združenja osebnega pogovora, tudi pogovora o
potem, ko smo „prebrali“ PIP, oz., Bogu. Dajmo v bodoče na ustrezen
„prebrali“ stanje človeka in Cerkve način v naše programe tudi pogovor o
danes. PIP je temeljno strategijo Bogu, kdaj tudi skupno molitev.
slovenske Cerkve za prihodnje Pravim „na ustrezen način“, da ne bi
tovrstni programi odbijali tiste, ki vsaj
desetletje zapisal takole:
Živa občestva Cerkve in njihovi za zdaj globlje verskega čutenja še
posamezni člani bodo z novo nimajo.
apostolsko gorečnostjo vabili in
spremljali brate in sestre k osebni KREPITI MALO ŽIVO OBČESTVO:
veri, k osebnemu srečanju s Občestvo je lahko živo, tudi če ni malo.
K r i s t u s o m ko t O d re š e n i ko m Vendar praksa zadnjih desetletij
človeka, da bi se lahko drug povsod po Evropi, kjer se srečujemo z
drugemu darovali v ljubezni. (PIP visoko stopnjo verske brezbrižnosti,
kaže, kako pomembne so majhne
59)
skupine. Skupine, ki štejejo od 10 do 15
Ta veliki cilj, ki je pravzaprav cilj nove ljudi, lahko tudi kaj več ali manj. V
takšnih skupinah je vsak
protagonist, vsak govori, vsak
pride v ospredje. Krepijo se vezi
pripadnosti. Pogovarjamo se
lahko o zadevah, o katerih na
kakšnem masovnem dogodku
molčimo. Skupine so lahko
vsakovrstne narave: naravnane v
akcijo (kultura, šport, sociala,
delo,...) ali pa naravnane na
pogovor (skupine za samopomoč,
zakonske skupine, svetopisemske
skupine,...).
evangelizacije na Slovenskem, je nato
razdelan na pet izzivov: 1. k izvirom KREPITI SKRB ZA UBOGE: Če je po
(osebna vera); 2. poklicanost in PIP-u temeljna naloga kristjanov
poslanstvo; 3. živa občestva; 4. sočutje „privesti brate in sestre k osebni veri“
in pravičnost; 5. odpuščanje in sprava. in če ima Kolpingovo združenje
Vs e h p e t j e ve l j a v n i h t u d i z a karizmo za socialo, je ena prvih nalog
Kolpingovo združenje. Posamezne na dlani: delati za uboge. To je sicer
Kolpingove družine in tudi vrhovna četrta strategija PIP-a (prim. PIP 86raven KZS si bodo v okviru teh petih 92). Kolpingovo združenje ima
izzivov sami zastavili svoje cilje. tradicijo, znanje in moč, da na tem
Podajam pa troje predlogov, kjer lahko področju naredi precej dobrega in
duh in metoda KZS v navezi s PIP-om izvirnega. Odprimo se Duhu in
in novo evangelizacijo prideta posebej pogumno naprej!
Branko Cestnik
do izraza.
POGOVARJATI SE O BOGU: Ena
izmed temeljnih težav evangelizacije
danes je, da se o Bogu tudi verni med
seboj premalo pogovarjamo. Verskih
čustev ne izražamo niti v družini, niti v

MLADI ZA MLADE
Kamen na kamen palača ali Kaj lahko storimo mladi iz različnih KD, če se povežemo na
skupnem delu v KZS
Kaj želimo mladi? Kaj je tisto nekaj
več, kar nas pritegne k določeni
skupini, društvu?
Družba nas je pripeljala do te točke,
da nas preživete stvari ne pritegnejo
več, pa naj so bile še tako uspešne.
Aktivnost mora biti zanimiva in
predvsem inovativna, dodajmo še
kanček drznosti, hoje po robu naših
zidov udobja, med katere se čisto
preveč zapiramo. Če nam skupina ne
nudi občutka pripadnosti in
sprejetosti, pa se ji tudi z veliko težavo
p r i b l i ž a m o. M l a d i d e f i n it i v n o
potrebujemo in stremimo po
pozornosti, tem, da smo opaženi. To
se kaže predvsem po socialnih
omrežjih, kot so na primer Facebook,
Twitter in Instagram. Ogromne
količine objav, ki kar kričijo po Like-ih,
s katerimi nam prijatelji in tudi ostali
pokažejo, da smo bili opaženi in
zadovoljili kriterij družbe. Biti
najstnik v današnji družbi ni lahko,
biti veren najstnik pa je še toliko
zahtevnejše.
Kaj torej lahko stori Kolpingova
ustanova za mladino? Kaj lahko
ponudi, da bo dovolj provokativno in
drzno, hkrati pa bo zadovoljilo
potrebo po pozornosti in sprejetosti?

Izvršni odbor (IO) za mladino se je v
tem letu podal v drznejšo smer
organizacije mini akademije za
mladostnike, ki bo nudila
izobraževanje v smeri javnega
nastopanja, rasti samopodobe, pa
tudi do teologije telesa. Sestavljena
bo iz 6 segmentov in bo mladim
nudila tudi možnost za povezovanje,
spoznavanje in promocijo samih
sebe. Trudili se bomo tudi v smeri
organizacije počitnic, oratorijev za
socialno ogrožene, saj s tem delamo
nekaj resnično dobrega, hkrati pa
sami sebi dajemo priložnost za
osebno rast. Trudimo se tudi z raznimi
izobraževanji za mlade, predvsem v
smeri animatorstva. Ta opcija jim je
ponujena brezplačno in je odlična
priložnost za pridobivanje novih
znanj, izkušenj in poznanstev ter
trdnih prijateljstev. Da bi se mladi
čim bolj povezali in spoznali, delamo
tudi na pripadnosti in prepoznavnosti
Kolpinga. Menim, da če bi mladi bolj
poznali glavno idejo, ki jo je
promoviral, bi se raje priključili, zato
je to tudi vodilo, ki ga imamo pri vseh
projektih v mislih. Preko Kolpinga se
nam ponuja tudi veliko možnosti za
razna mednarodna sodelovanja, za
razne izmenjave in projekte, ki pa
seveda ne zrastejo sami. Potrebna je
trdna ekipa in medsebojno zaupanje,

ko bomo med mladimi dosegli
slednje, bomo lahko na družbeni kot
tudi mednarodni ravni dosegali še
veliko več. Torej, naša trenutno
glavna naloga je, da se medsebojno
povežemo, zgradimo trdne vezi in se
potem podamo na pot h kakšnemu
projektu, ki bo v duhu glavne
Kolpingove misli – socialne pomoči
potrebnim, ki jih v Sloveniji trenutno
res ne manjka in jaz trdno verjamem,
da mi to zmoremo.
Mateja Šavc, članica IO za
Kolpingovo mladino

IZ CERKVE V SVET
ADOLF KOLPING RESNIČNA KRŠČANSKA VERA MORA NA NOVO OSVAJATI SVET
Prava krščanska vera mora na novo osvojiti svet, resnici utirati pot in jo zopet napraviti razumljivo, pridobiti srca, potem
se bodo glave same od sebe razjasnile.
Medsebojnega zaupanja ne moremo doseči drug proti drugemu. Če je to zaupanje omajano, se poruši eden izmed
glavnih stebrov naših družabnih odnosov.
Skupnost boljših podeseteri njihovo moč. Samo zato je slabo imelo tako moč in oblast, ker je združeno nastopilo proti
posamezniku.
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Čim revnejše so razmer, tem bolj more kristjan svojo vero spremeniti v dejanja in ta vera še enkrat premaga svet.
Krščanstvo je za celotnega človeka v vseh njegovih življenjskih razmerah, zato naj ga rešuje hudobije, ga uči in krepi.
Iz knjige Adolf Kolping – Na veri temelji življenje str. 73
Pripis uredništva: Kakor, da bi njegove misli bile naročene za današnji čas zdaj in tu pri nas.

SLOMŠKOVI UTRINKI

ANTON MARTIN SLOMŠEK – KRŠČANSKO DEVIŠTVO
Slomšek v svojih razmišljanjih o krščanskem devištvu, podaja vrsto potrebnih naukov, zgledov in molitev za žensko
mladost, v kar se je z epigramom hudomušno obregnil tudi naš Prešeren, ko sta se srečala v Ljubljani. Zato že v nagovoru
v razmišljanja o krščanskem devištvu Slomšek pravi: »Žalostno je gledati skrbno obdelan vrt, kedar je huda slana mlade
rože omorila in žlahtno cvetje sadunosnega drevja mrzel veter osmodil. Pridni gospodar za svojimi rožicami žaluje in
kmet milo zdihuje, ker sadja ne bo.« In nadaljuje: »Cel svet je božji vrt, cveteča drevesa v njem so mladi fantje in deklice.
Sveta čistost je njihov cvet in žlahtna roža je nedolžnost njihovega srca. Ali kdo bi ne jokal, videti toliko nedolžnosti
zapeljane, toliko fantov in deklic nesrečnih. Zapeljivost jim je srce omorila, nečistost lepoto devištva odvzela. Veliko jih
je že zapeljanih, dosti pa jih na pol pota stoji. Ne bo žlahtnega sadja, ne pridnih ljudi, ako poštenih fantov in deklic ne bo
…«
Iz Knjige o Slomšku str. 98, MD Celje, 1962 Iz korenin Kolpingove ustanove
KOLPINGOVO POTOVANJE NA
HRVAŠKO
Kolping takole opisuje svoje vtise o potovanju na
Hrvaško:
Katoliški Hrvati so še vedno v prednosti pred
nezedinjenimi grško-pravoslavnimi Hrvati, ki so na
zelo nizkem duhovnem nivoju, pa tudi v pogledu
morale, kar so mi potrdili poznavalci razmer.
Neznanje je vzrok mnogih grehov. Tukaj je treba še
zapisati: Zopet zapuščamo ozemlje Hrvaške in to
brez nevarnosti potujoč ob Savi do Zidanega mosta,
kjer nas sprejme železnica in nas še isti dan popelje
v Štajersko deželo. Ustavili se bomo še v Mariboru,
kjer bom obiskal tamkajšnje Katoliško rokodelsko društvo in bomo proslavili radostni večer. Naslednje jutro gremo s
polno paro prek Semeringa v staro cesarsko mesto. To je bil izlet izven domovine in je zato povratek pravi odmor. S to
trditvijo takšnega potovanja se bodo strinjali tudi bralci tega zapisa.
Prevod in slika iz knjige Juraja Kolariča: Katoličko djetićko društvo u Zagrebu 1855 – 1945, str. 47

NOVICE IZ KW EVROPE
POROČILO O UDELEŽBI NA DELOVNEM SEMINARJU O PROJEKTNEM VODENJU V
ORGANIZACIJI KOLPINGOVE ZVEZE EVROPE
Seminar je bil v Novem sadu od 26. 2. do 3. 3. 2014 v organizaciji Kolpingove ustanove Srbije. Potek seminarja so vodili
in organizirali referenti pri IKW, Danijela Stehlik, Gegor Federhen in mladinski referent Kolpingove mladine Evrope. Na
kratkem dvodnevnem delovnem obisku se je udeležencem seminarja pridružil generalni sekretar Kolpinga IKW,
Markus Demele. Udeleženci iz Slovenije so bili predsednik KZS Ivan Gačnik, referentka za mladino Mateja Šavc in
projektni vodja Barbara Ternik. Iz evropskih Kolpingovih združenj so bili prisotni predstavniki Albanije, Kosova, Litve,
Madžarske, Makedonije, Poljske, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije

Potek seminarja in vzporedne bilateralne aktivnosti
Predstavniki iz slovenskega združenja smo imeli prvi dan dopoldne sestanek z go. Danielo Stehlik, kjer je ga. Danijela
povedala, da želijo s pomočjo financiranja projektnega vodje podpreti države Litvo, Slovaško, Albanijo in Slovenijo, da bi
njihova Kolpingova združenja zopet postala bolj aktivna, da se bi med seboj lahko podpirala, motivirala, si izmenjevala
izkušnje in ideje. Želijo, da se bi začele koordinacije v posameznih deželah, da se bi le-te začele povezovati med seboj.
Najprej pa je potrebno nagovoriti ljudi iz aktivnih družin, iti osebno do njih, jih povprašati o njihovih aktivnostih … Za
pomoč so vedno na voljo v IKW.
Mateja Šavc razloži svoje načrte, ki jih ima z mladimi. S predstavniki iz Srbije je navezala stik, saj bodo izvedli izmenjavo
za mlade – ta projekt bodo prijavili na GoEast, predvidevajo izmenjavo 20 mladih (10 iz Slovenije in 10 iz Srbije). Ob tem
ga. Danijela pove, da so poleg GoEasta še druge možnosti za uresničitev projekta. Barbara Ternik pa je napovedala, da
bo osebno obiskala vse predsednike Kolpingovih družin v Sloveniji in jih povprašala o njihovih načrtih, projektih, o
aktivnem sodelovanju, kakšne teme bi jih zanimale, kaj si želijo.
Ga. Stehlik je podprla ta način dela. Nato je povedala, da moramo poizvedeti, če je pri Kolpingovih družinah finančna
situacija tista, ki jim ne omogoča večje aktivnosti, prav tako je predlagala, da se povežemo s Poljsko in jih povprašamo o
donatorjih, sponzorjih.
Sledil je pogovor o identifikacijskih simbolih
Kolpingovega združenja. Potrebno je premisliti,
kaj bi bilo primerno uporabiti za identifikacijski
simbol – za to se lahko razpiše tudi natečaj za
Kolpingove družine ter o tem, kakšne so ključne
naloge projektnega vodje. Napotilo s strani ge.
Daniele je, da je potrebno navezati oseben stik
in Kolpingove družine spodbuditi k
aktivnejšemu delu, nato pa spremljati projekte,
na katere se bi združenje lahko prijavilo.
V nadaljevanju je bil prisotnim predstavljen
program Erasmus+. To je program, ki se
financira za leta 2014−2020 in združuje
nekatere programe, ki so bili v preteklosti
razpisani posamezno: Leonardo, Erasmus,
Youthinaction, Groutvig … Za Kolpingova
združenja so zanimivi programi: strateško partnerstvo, kjer morajo sodelovati najmanj 3 države. Programi lahko trajajo
od 2 do 3 leta. Preden se združenje prijavi na kakršenkoli omenjen program, se je potrebno registrirati na skupno enoto
za prejem PIC KODE.
V večernem programu je bil organiziran obisk srbske Kolpingove družine in pogovor z njenimi člani, izmenjava primerov
dobrih praks med predstavniki iz različnih Kolpingovih nacionalnih združenj.
Drugi dan seminarja smo se vsi udeleženci zbrali in naredili skupno dinamiko medsebojnega spoznavanja, nato je ga.
Stehlik predstavila SWOT analizo (močne, šibke točke, priložnosti in grožnje). Tukaj je bil poudarek, da je dobro narediti
SWOT analizo, a še pomembnejše je, da se ne ustavimo pri narejeni analizi, ampak da združenje naredi korak naprej. Na
koncu smo naredili plakat in celi skupini predstavili svoja opažanja in svoje delo, nakar je vsak udeleženec označil, o
čem se bi rad še več pogovarjal v naslednjih dneh.
Začeli smo s skupno dinamiko, nato smo se razdelili v štiri skupine: Komunikacija, Foundraising (pridobivanje sredstev),
Mreženje, Izobraževanje. Člani smo se pogovarjali o omenjenih temah, vendar v smislu načrtovanja, kako lahko stvari v
svojem združenju v zvezi z omenjenimi temami izboljšamo. Vsaka skupina je razpravljala o vsaki temi in na koncu smo
predstavili svoja opažanja na plakatih.
V popoldanskem delu smo se predstavniki iz iste države zbrali v skupini in se pogovorili o enem projektu, ki ga imamo
namen izvest (kdo, kaj, kdaj, zakaj, koliko časa). Naša skupina si je izbrala projekt vodenja za predstavnike nevladnih
organizacij, v našem primeru konkretneje za predsednike Kolpingovih družin. Nato smo svoje projekte predstavili vsem
ostalim prisotnim. Sledila je predstavitev g. Markusa Demeleja o petletnem projektu in načrtovanju dela za dobo petih
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let. Program je bil sprejet na Generalni skupščini IKW v Bensbergu. Predstavil je razvejano delo Kolpingovih
nacionalnih organizacij, ki delujejo na vseh celinah sveta. Opisal dobre prakse dela in možnosti za delo v Kolpingovih
družinah in poudaril, da bi se moral vsak član najmanjše Kolpingove družine zavedati, da pripada organizaciji , ki šteje
400,00 članov.
Tretji dan seminarja sta predstavnika iz Poljske predstavila svoje delo. Najprej je predstavnik za mlade v Kolpingovih
Evropskih združenjih predstavil načrte, ki se bodo izvedli v letu 2014 za mlade. V oktobru je v načrtu Skupščina
Kolpingove mladine Evrope, ki bo v Sloveniji. Nato je predsednica KZ Poljske predstavila en projekt, ki še vedno poteka
na Poljskem, gre za medgeneracijsko sodelovanje. (Povzetek po podrobnem zapisniku Barbare Ternik)
MLADI EVROPE – STANJE NA TRGU DELA
"Mladi v Evropi - stanje na trgu dela" je bil naslov seminarja Kolpingove mladine Evrope. Barvita skupina iz različnih
držav Evrope, kjer deluje Kolpingova mladina je 3. oktobra lani v Krakovu obravnavala problematiko zaposljivosti
mladih v EU. Predstavniki mladih iz Ukrajine, Hrvaške, Slovenije, Slovaške, Češke, Albanije, Madžarske, Avstrije,
Nemčije in Poljske smo doživeli nepozaben vikend diskusij, izmenjave in ogledov v lepem mestu Krakov. Prvi dan
seminarja je bil v znamenju zgodovine in prihodnosti Kolpingove organizacije. Delovne skupine ter plakati so bili
zasnovani in razprave so potekale o podobi Kolpingovega dela v prihodnosti. Drugi dan seminarja "Mladi v Evropi stanje na trgu dela" ter "primeri prostovoljstva v Evropi" smo obravnavali vprašanje brezposelnosti mladih s
poudarkom na dejavnostih Kolpingovih združenj in Kolpingovih družin. Seveda je bila živahna izmenjava mnenj in
vprašanj udeležencev iz različnih držav. Predstavila sem delo mladih pri Kolpingovem združenju v Sloveniji, omenila
nekaj težav, ki jih moramo odpraviti, in tudi rešitve za boljše delovanje Kolpingove mladine v Sloveniji.
Mateja Šavc, referentka za Kolpingovo mladino pri IO KZS

IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI ZA MARIBORSKO REGIJO V KZS
Čeprav je zaradi vse več izobraževalnih aktivnosti po KD, kar je
vsekakor pohvalno, udeležba na skupnih Kolpingovih večerih pač
vse manjša, je bilo v januarju vseeno organizirano zanimivo
predavanja Rafe Pinose v Kolpingovem domu na temo »PIP –
solidarnost v luči socialnega nauka Cerkve«, v prizadevanjih, da bi se
krovni dokument RKC v Sloveniji kar najbolj udejanjal in izvrševal v
vsakdanjih prizadevanjih za poglabljanje osebne in občestvene
vere.
V februarju pa je bilo ob obisku referentke za srednjo in vzhodno
Evropo pri IKW ge. Daniele Stehlick opravljeno za vodstvo KZS in
nekatere prisotne predsednike KD izobraževanje na področju prijavljanja, vodenja, izvajanja in poročanja pri
projektnem delu, kot praktikum za naše vsakdanje, vse bolj potrebno delo.

LETNA GENERALNA SKUPŠČINA KZS
KZS je v soboto, 29. marca, med 14. in 17.
uro v Kolpingovem domu v Slivnici
skladno z določili Statuta opravilo svojo
letno programsko Generalno skupščino
za leto 2014 z izobraževalno temo,
izvolitvijo organov skupščine,
predstavitvijo poročil o delovanju KZS v
letu 2013, razpravo po poročilih,
predstavitvijo in sprejemom načrta dela
ter finančnega načrta za leto 2014.
Članstvu predstavljamo v nadaljevanju
povzetek aktivnosti, razprave in sklepov

Generalne skupščine, posebej pa je za
Bilten pripravljeno poročilo predsednika
o delovanju v letu 2013 in načrt dela za
leto 2014.
Skladno s 25. čl. Statuta združenja je
Generalna skupščina KZS zaradi
nesklepčnosti počakala z delom 30 minut
in potem ob udeležbi 26 članov pričela z
delom, s pravico polnopravnega
sklepanja. Na začetku predsednik Ivan
Gačnik pozdravi vse navzoče. Gospod

Jože Povh je blagoslovil delo današnje
skupščine, navzoči so skupaj zmolili in
se priporočili Sv. Duhu za spremstvo
in pomoč pri delu na seji.
Sledila je izobraževalna tema »Deset
Božjih zapovedi kot postava
solidarnosti«, ki jo je pripravil Samo
Skralovnik (asistent za Sveto pismo
na Teološki fakulteti). Najprej je
predavatelj na kratko razložil razvoj
dekaloga (10 Božjih zapovedi), pove,
da se omemba desetih zapovedi
pojavlja na dveh mestih v Sv. pismu: 2
Mz 20,1−17 in ––5 Mz 5,122. Nato
predavatelj razloži besedo poželenje,
v kakšnih kontekstih se znotraj
besedila Sv. pisma pojavlja. Vidik
solidarnosti izstopa v deseti Božji
zapovedi: 1. Prepoveduje vzgibe, ki
imajo v družbi največjo rušilno moč:
subjekti niso »tatovi«, ki vlamljajo in
kradejo, temveč posamezniki v
položaju moči, ki imajo moč, da lahko
ekonomsko izkoriščajo, »pograbijo
polja in hiše«. 2. Ker predstavlja
duhovno-etični zaključek in podstat
celotnega dekaloga: to, kar
prepoveduje – poželenje – ni zgolj
korenina ekonomskega pustošenja,
temveč predstavlja korenino in izvir
vsakega zla: Mt 15,19−20: »Iz srca
namreč prihajajo hudobne misli,
umori, prešuštva, nečistovanja,
tatvine, kriva pričevanja, kletve. To je
tisto, kar omadežuje človeka, jesti z
neumitimi rokami pa ne omadežuje
človeka.« (prepisano iz PPpredstavitve predavatelja)
SOLIDARNOST se začne že v našem
srcu … Razlika med 6. (Ne
prešuštvuj!) in 10. zapovedjo (Ne žêli
hiše svojega bližnjega! Ne žêli žene
svojega bližnjega ne njegovega
hlapca in dekle, ne njegovega vola in
osla, ne česar koli, kar pripada
tvojemu bližnjemu!«): 6. zapoved ima
erotični predznak poželenja; 10.
zapoved ima ekonomski predznak
poželenja (žena je imela v takratnem
času veliko gospodarsko in
ekonomsko vrednost). Jože Povh pri
tem doda, da duhovniki ti dve
zapovedi razlagajo kot razliko med

čisto in nečisto ljubeznijo; čista
ljubezen se daje, je spolnost, ki dva
povezuje, kjer se podarjata drug
drugemu; zapoved: Ne želi svojega
b l i ž n j e g a ž e n e ! p a d u h ov n i k i
razlagajo kot strogo varovanje sv.
zakona.
Po predavanju je sledila izvolitev
organov skupščine ter sprejem
dnevnega reda GS. Po razpravi so
prisotni enoglasno sprejeli naslednja
dva sklepa:
SKLEP 1: Generalna skupščina
soglasno sprejme predlagani dnevni
red.

glede izobraževanj, usposabljanj. Za
poletne tabore je bilo s strani
organizatorjev, mentorjev,
animatorjev ter tehničnega osebja
opravljenih preko 3.500 ur
prostovoljnega dela, kar bi po
vrednotenju po tarifi študentskega
dela 4 EUR/ura predstavljalo
vrednostno več kot 13.000 EUR.
Finančno poročilo KZS za leto 2013, ki
ga je podal tajnik/blagajnik Edo
Belca, je možno povzeti, da je bilo
prihodkov 28.665 € (ključni so
prihodki za projekte 78 %) ter
odhodkov 29.616 € (ključni odhodki
so stroški projektov 75 %) in znaša
manjko med prihodki in odhodki v
višini 951,60 €.

SKLEP 2: Generalna skupščina izvoli
naslednje organe: delovno
predsedstvo v sestavi Rajko Brglez,
predsednik, Štefan Hlevnjak, član in Podano je bilo še poročilo NO s

Jožica Šnuderl, članica,
zapisnikar: Barbara Ternik, overitelja
zapisnika: Franc Mulec (KD Limbuš)
in Maks Tanko (KD Kamnica).
Sledile so predstavitve poročil
vsebina dela KZS, finančno poročilo,
poročilo NO in posamična poročila
sekcij in KD (prirejeno poročilo
predsednika za Bilten je podano v
nadaljevanju kot samostojni
prispevek z naslovom Naše delo v letu
2013).

predlogi sklepov GS in zaupnico ter
zahvalo za vloženo delo ključnim
dejavnikom.
Razprava se je v glavnem nanašala na
poslovanje tajništva in odnosov med
KZS ter KD, na finančno poslovanje,
na status Kolpingovega doma pod
hipoteko ter na kombi, ki je imel v
lanskem letu večjo okvaro in njen
strošek ni bil v celoti pokrit z
njegovimi prihodki..

V zapisniku pa je še zanimiv podatek o Po razpravi in seznanitvi z vsebinskim
prostovoljstvu in sicer: delo v in finančnim načrtom je GS sprejela
združenju oz. v Kolpingovih družinah naslednje sklepe:
je bilo opravljeno prostovoljno –
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SKLEP 3: Generalna skupščina v IO
KZS s sklepom potrdi za člana IO KZS
referentko za Kolpingovo mladino,
Matejo Šavc in projektno sodelavko,
Barbaro Ternik.

doma.

Po zaključku GS je bila še postna
duhovna priprava na Veliko noč in
sklepna sveta maša v dvorani
Kolpingovega doma, ki jo je daroval
SKLEP 4: Generalna skupščina duhovni vodja KZS Jože Povh.
potrjuje in sprejme poročilo o delu in
finančno poročilo KZS za leto 2013 NAŠE DELO V LETU 2013
(po priporočilu Nadzornega odbora,
ki je izrekel zaupnico IO KZS za leto
Kolpingovo združenje Slovenije s
2013.)
kratico KZS, je polnopravni član
SKLEP 5: Generalna
skupščina sprejme sklep, da
se internet in telefon v
Kolpingovem domu takoj
odjavita.
SKLEP 6: Generalna
skupščina potrjuje in sprejme
plan dela in finančni načrt za
leto 2014 (načrtovani prihodki
in odhodki znašajo 25.800 €).
SKLEP 7: Generalna
skupščina KZS določa za leto
2014 kot polno članarino 8
EUR po članu, za mladino in
s o c i a l n o o g ro ž e n e p a 3 E U R .
Č l a n a r i n a j e l a h ko n a o s n ov i
dogovorov po Kolpingovih družinah
tudi višja ali nižja, a ne manjša od 7
EUR. Članarina se pobira in vodi po
Kolpingovih družinah, s tem, da se 2
EUR za vsakega vpisanega člana
odvaja na KZS, kar mora KZS nakazati
kot prispevek članstva v Kolping
International in v Kolpingovo zvezo
Evrope. Pri KD brez statusa pravne
osebe se celoten znesek vodi kot
prihodek na KZS, 6 EUR vplačane
članarine pa se priznava kot dotacija
Kolpingovi družini za njeno
delovanje. Kolpingove družine so
dolžne članarino in druge prihodke
ter odhodke voditi skladno s pravili o
finančnem poslovanju in letno o
finančnem poročilu poročati na svoji
letni skupščini in v tajništvo KZS.
Najkasnejši rok za nakazilo članarine
iz KD na KZS je 31. julij tekočega leta.
SKLEP 8: Glede uporabe
Kolpingovega doma se poišče pravna
pomoč in se nato z nadškofijo
dogovori o prihodnosti Kolpingovega

Mednarodnega Kolpinga IKW.
Kolping IKW je prisoten v 61 državah
na vseh kontinentih sveta in združuje
ljudi vseh starosti in vseh stanov in
šteje okoli pol milijona članstva,
deluje v preko 5.000 osnovnih
enotah, poimenovanih z nazivom
Kolpingove družine. KZS ima na
področju župnij v Sloveniji še vedno
registriranih 46 Kolpingovih družin.
Trdno jedro predstavlja kakšnih 15
Kolpingovih družin, ki aktivno
delujejo pri raznih projektih. Delujoče
Kolpingove družine so v vsestransko
pomoč v župniji, so nosilke različnih
oblik vseživljenjskega izobraževanja,
socialne pomoči in druženja. Na
nivoju Združenja so organizirani
Kolpingovi izobraževalni večeri,
izobraževanje v sodelovanju s
Socialno akademijo in šolami za
animatorje, lastno jezikovno ter
računalniško izobraževanje, s ciljem
socialnega mreženja starejših.
Organizirano je sodelovanje s
terapevti iz tujine za otroke z
možganskimi poškodbami. Odmevni

so poletni Kolpingovi dnevi otrok in
mladine, Kolpingovi mladinski poletni
tabori, Kolpingova družinska srečanja
družin. Združenje izdaja tudi svoje
glasilo Kolpingov bilten. V letu 2013 je
prevzel duhovno vodenje KZS župnik
župnije Kamnica g. Jože Povh. Ključni
kadrovski problem je predvsem
Kolpingova mladina, ki sicer deluje po
posameznih Kolpingovih družinah
(izredno dobro v KD Kamnica), ne
uspeva pa njihova skupna aktivnost
na nivoju KZS, za kar si bomo
prizadevali v prihodnje, saj je
za mlade v okviru KZ Evrope
v e l i ko m o ž n o s t i
mednarodnega delovanja
mladih.
Zelo dobro deluje na nivoju
K Z S Ko l p i n g ov a s e kc i j a
mladih družin. Letošnje leto se
je ta sekcija pridružila
Festivalu družin na Rogli.
Naše dejavnosti v letu 2013 so
bile naslednje:
poletni tabori za socialno
ogrožene otroke, mladino in mlade
družine z večjim številom otrok, letno
cca. 200 uporabnikov, s prilagojenimi
programi, ki vključujejo
izobraževanja, kulturo, pastoralo,
zabavo, šport in rekreacijo, delavnice,
razstave, oglede, izlete, poučne
ekskurzije ipd. – za kar skrbi kakšnih
25 prostovoljcev (organizacija,
animatorji ipd.).
Socialno mreženje starejših, starejši
od 60 let, računalniško
opismenjevanje, vključevanje v
spletno socialno mrežo in njihovo
medsebojno mreženje, doslej cca. 70
udeležencev s tremi strokovnimi
izvajalci.
Inštrukcije učencem, dijakom in
študentom: izvajajo usposobljeni
č l a n i K D n a svoj i h o b m o č j i h ,
organiziramo pa tudi konverzacijo
nemškega jezika v tujini ter
posredujemo informacije in pomoč
interesentom za študij v Avstriji in
Nemčiji za možnost nastanitve po

Kolpingovih domovih.
Medsebojna prostovoljna pomoč
članstva se izvaja na nivoju
Kolpingovih družin še posebej, ko
nastopijo med članstvom kritične
razmere. Evidence o obsegu te
dejavnosti ne vodimo.
olpingovih družin še posebej, ko
nastopijo med članstvom kritične
razmere. Evidence o obsegu te
dejavnosti ne vodimo.
Te r a p i j a o t ro k z m o ž g a n s k i m i
okvarami se izvaja v Kolpingovem
domu, kjer je KZS ponudnica bivanja
terapevtom iz tujine in nudenje
prostorov za zahtevno izvajanje
terapij. Terapije se izvajajo na vsake tri
mesece po teden dni.
Prireditve z zbiranjem sredstev za
socialno pomoč: posamične KD
organizirajo v sodelovanju s
Karitasom dobrodelne prireditve in
izkupiček namenijo socialno
ogroženim posameznikom ali
družinam.
Botrstvo na daljavo izvaja ena KD, kjer
že več let prek Misijonske pisarne
omogočajo otrokom v Afriki šolanje za
kvalificiran poklic. Poteka tudi
zbiranje znamk za misijone v Afriki.

Kljub pičlim sredstvom za
izobraževanje smo le-to izvajali bolj
na prostovoljni bazi skozi vse leto, tako
na nivoju KZS kot tudi po Kolpingovih
družinah, kjer se izvaja vse več
i z o b r a ž ev a l n i h a k t i v n o s t i . Pr i
izobraževalnih aktivnostih posebej
izstopajo KD Cerklje ob Krki, Kamnica,
Limbuš, Rače, Slivnica, Stari trg pri
Slovenj Gradcu, Tezno.
V KZS dela tajnik kot prostovoljec (ima
plačane samo potne stroške), tri dni v
tednu po 8 ur. Poleg tajniških poslov je
t a j n i k t u d i ko o rd i n at o r v s e g a
delovanja in povezovalec s
Kolpingovimi družinami po župnijah v
Sloveniji. Letošnje leto smo pridobili
finančno pomoč iz tujine za
Projektnega vodjo, ki že prevzema
delo na projektih. Največ
prostovoljnega neevidentiranega dela
je opravljenega za izvedbo socialnih in
izobraževalnih dejavnosti. Tako smo
za poletne tabore ocenili, da je bilo s
strani organizatorjev, mentorjev,
animatorjev ter tehničnega osebja
opravljenih preko 3.500 ur
prostovoljnega dela,
Čeprav naš voz zadnji dve leti pelje
navzdol (starost začetnih entuziastov
in privrženost Kolpingovemu delu,
nezainteresiranost mladih za trajno

društveno delovanje,
nezainteresiranost duhovnikov za
našo socialno in izobraževalno
ustanovo ter zamiranje delovanja KD
ob menjavah župnikov in za piko na i
še hipoteka Kolpingovega doma, ki je
vseskozi kot grozeča nevarnost za
izgubo strehe nad glavo, urejene z
donatorstvom iz tujine in z obsežnim
prostovoljnim delom članstva KZS), z
upanjem pričakujemo pozitivne
spremembe v sprejemanju poslanstva
laiških organizacij po najnovejšem
dokumentu »Pridite in poglejte«.
Potreb po znanju, še posebej na osnovi
krščanskih vrednot, je izjemno veliko.
Ozaveščanje ljudi v času poglabljanja
gospodarske, finančne in predvsem
moralne krize je več kot potrebno,
prenova v Cerkvi več kot nujna. Tu smo
kot Kolpingovo združenje na
razpolago. Vodstvo Cerkve na
Slovenskem in po škofijah naj pokaže
vsaj moralno podporo našim
prizadevanjem in prepreči ovire
našega delovanja, ko zamirajo naše
Kolpingove družine zaradi
nezainteresiranosti župnijskih celic, ki
so zaprte same vase.

Ivan Gačnik, predsednik KZS

REGIJSKI POSVET KOLPINGOVIH DRUŽIN V POSAVJU
V letu 2014 je bil prvi obisk vodstva Kolpingovega
zduženja Slovenije namenjen najbolj oddaljeni
regiji v Sloveniji, kjer delujejo Kolpingove družine.
Kot se spodobi, smo srečanje pričeli s sveto mašo v
kapeli župnijskega doma Župnije Cerklje ob Krki.
Sv. mašo je daroval domači župnik, duhovni vodja
domače KD g. žpk. mag. Janez Žakelj ob
somaševanju nacionalnega duhovnega vodje KZS
žpk. g. Jožeta Povha. Po sveti maši smo srečanje
nadaljevali v prostorih župnišča. Po uvodni
pozdravni besedi predsednika KZS Ivana Gačnika
je sledila predstavitev dela domače KD Cerklje ob
Krki. Predsednica ga. Irena Rudman je navzočim
izrekla dobrodošlico. Povedala je, da njihova
Kolpingova družina obstaja od leta 2008, je
maloštevilna družina (članov od 10−13), v
povprečju imajo člani okoli 40 let. Trudijo se
organizirati različne stvari, vendar je pomembna tudi finančna podpora (ne le delovanje na prostovoljni bazi). Pove, da
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pobirajo v njihovi družini članarino in je v prihodnjem letu
ne bodo dvigovali. Vključujejo se v različne projekte v
sodelovanju s Socialno akademijo. Njihova Kolpingova
družina se prijavlja na razpise Občine Brežice. Pove, da
jim entuziazem ne upade tudi, če kdaj na organizirane
dogodke pride le 10 ljudi (dogodkov se udeležuje od
10−70 ljudi). Ugotavlja, da je zaradi razdalje komunikacija
z združenjem okrnjena. Poudarja, da bi bilo dobro
premisliti o drugih oblikah komunikacije. Pričakuje in si
želi več podpore od nacionalnega združenja. Poudari, da
bi se na ravni nacionalne zveze bilo potrebno ukvarjati s
projektnim delom, saj vsi trendi kažejo na to, da bo v tem
prihodnost. Predsednica izreče tudi željo, da bi
enostransko sodelovanje z nacionalnim združenjem
preraslo v dvostransko. Želi si, da bi združenje njihovi
Kolpingovi družini pomagalo pri projektih – pri
obveščanju in izpolnjevanju obrazcev.
Nato je besedo dobil predsednik Kolpingove družine
Pišece g. Milan Cizelj. Pove, da delujejo že od maja leta
2001, torej 13 let. Pove, da so njihova prva leta bila zelo
»plodna« – kar dokazujejo rezultati, ki vsakodnevno
služijo namenu – pri tem gre zahvala združenju za
finančno pomoč. Po polovici obstoja so se pojavile
določene težave; interna struktura, ki jih je dotolkla, in je
vitalnega pomena. Pove, da se je pri njih v začetku
evidentiralo 52 članov, realnost pa je bila, da je bilo 5 %
mladih, 3−4 % srednje generacije, ostali člani pa so bili
stari nad 75 let. Trenutno članstvo na papirju je, da je
večina članov starih 80 let in več (8 jih je umrlo). Tisti, ki
so bili ali pa so zdaj srednje generacije, pa nikoli niso bili
zelo aktivni, saj imajo svoje obveznosti s službo, z družino.
Nato predsednik pove, da je drugi problem duhovno
vodenje, imeli so dva duhovna voditelja, ki nista opravljala
te vloge, tako da se je organizacija spremenila. Trenutno
deluje Kolpingova družina tako, da se člani aktivno
vključujejo v župnijo (košnja trave, vključitev v različne
pevske zbore), nimajo pa sestankov.
Predsednik Ivan Gačnik pove, da ima združenje nove
moči, in sicer projektno vodjo Barbaro Ternik in mladinsko
referentko Matejo Šavc. Pove, da je tudi vodstvo združenja
starejše generacije in da šele v zadnjem obdobju
spoznavajo šibkosti združenja, prav tako poudari, da je
potrebno prostovoljno delo postaviti na novo. Nato pove,
da smo konec leta 2013 zastavili delo za naprej in načrt za
leto 2014 tudi predstavi navzočim. Navzočim predstavi
SWOT analizo KZS (močne, šibke točke, priložnosti in
grožnje). Barbara Ternik poroča o stanju aktivnih družin v
Kolpingovem združenju Slovenije. Duhovni vodja
združenja g. Jože Povh pove, da je prepričan, da lahko
Kolpingovo združenje nekaj da slovenski družbi.
Vrednote, ki jih člani želijo udejanjiti, lahko predlagajo
kjerkoli v družbi. Postavi dve vprašanji: ali člani znamo
najti okoli sebe sorodne ustanove, ali znamo zastaviti
neko pobudo za sodelovanje? Povabi tudi duhovnega

vodja KD Cerklje g. Janeza Žaklja, da bi osebno povabil
duhovne vodje iz sosednjih, bližnjih Kolpingovih družin.
G. Povh poudari, da je potrebno prisotnost ustanove
ukoreniniti v župnijsko skupnost, nato pa dati že utečenim
oblikam neko ime, povezano z Adolfom Kolpingom. Nato
poudari možno sodelovanje z Malteškim viteškim redom,
člani le-tega so dali ustno zagotovilo, da so pripravljeni
sodelovati s Kolpingovim združenjem brez honorarja,
samo za potne stroške. Ob tem ga. Irena pove, da je
potrebno najti populacijo, ki je pripravljena poslušati
predavanja, pri tem ne gre samo za katoliško populacijo,
ampak se je treba odpreti širše. Prav tako je pomembno
ponuditi temo, vsebino, ki bo ljudi zanimala. Prav tako ga.
Irena izreče glavni problem: da je tudi Kolpingovim
družinam težko plačati potne stroške, ker niti nimajo
svojega transakcijskega računa, če niso registrirane kot
društvo. Ga. Rudman pove, da KD Cerklje organizira 1 do 2
dogodka na leto za širšo javnost in 1 do 2 dogodka za svoje
člane. Pove, da se v praksi srečujejo z realnimi problemi in
iščejo načine, da privabljajo čim več poslušalcev.
Dogodke organizirajo v Brežicah, kjer jim knjižnica
zastonj ponudi dvorano, v Cerkljah pa imajo dogodke v
veroučni učilnici. Nato ga. Irena izreče željo, da bi
določeni skupni letni dogodki, ki so organizirani v sklopu
združenja, krožili po Sloveniji. Jože Povh vpraša go.
Rudman, če bi lahko oni prevzeli družinsko sekcijo. Ga.
Rudman je odgovorila, da to pri njih ne bi zaživelo, saj so
premajhna župnija in so člani, ki so aktivni, že vključeni na
drugih področjih. G. Milan Cizelj pove, da je potrebno
premisliti, kaj se bi znotraj Kolpingovih družin in
združenja dalo narediti na dolgi rok. Pove, da organizaciji
manjka nova vsebina. Pove, da na pastoralnem področju
ni potrebno narediti kaj novega – saj se Kolpingovo
združenje omenja, prav tako je bilo in je še veliko narejeno
na izobraževalnem področju. Na katerem področju je
slabost našega dela? Sam ugotavlja, da je to socialno
področje. Pove, da je na tem področju paleta različnih
možnosti, ki jih je treba reševati na generalni ravni.
Sprašuje, če ni morda kakšna pot, ki se jo bi dalo razviti
tako, da se potem začne sama razvijati naprej. Pove svoje
razmišljanje, da so po vaseh ljudje, ki imajo zemljo, njivo –
to je baza, kjer se bi dalo nekaj narediti. Pove, da Slovenija
letno uvozi 1.000 ton posameznih vrtnin. Vložek, ki je za to
potreben, je majhen. Ljudem bi bilo potrebno predstaviti
določeno poslovno idejo in se bi potem razvijalo naprej.
Posvet smo zaključili ob dobri hrani in kozarčku vina v
želji, da dobre ideje padejo na plodna tla, saj družba
potrebuje organizacije, ki delujejo s stališča katoliškega
socialnega nauka.
Ivan Gačnik, pobudnik srečanja

NAČRT DELA KZS ZA LETO 2014
Leto 2014 je pri Kolping International leto solidarnosti. Človek je socialno bitje, ki sodeluje, se povezuje z ljudmi. Cilje
uresničuje skupaj z drugimi. Poudarki Kolpingovega združenja: smo družinsko združenje, združujemo močno
partnerstvo, pomagamo urejati globalne težave, dajemo velik pomen prostovoljstvu, sledimo Kristusu.
Za 5-letno obdobje posodabljanja Kolpingovih programov je v globalnem programu IKW zapisano:
- leto 2013 leto dostojanstva človekove osebe;
- leto 2014 leto solidarnosti;
- leto 2015 leto subsidiarnosti;
- leto 2016 leto skupnega dobrega;
- leto 2017 leto trajnostnega razvoja:
- sledi evalvacija.
V uvodnem dokumentu Generalne skupščine IKW so napisane glavne smernice za posamezno leto. Generalne
skupščine so na vsakih 5 let, letne skupščine Generalnega sveta IKW pa vsako leto.
V KZS manjka več aktivnih družin in sodelovanje z njihovimi predsedniki, zato bi bilo potrebno nagovoriti družine, ki
bodo projekte, na katere se bi prijavljali, tudi izpeljali. Prihodnost je namreč v medgeneracijskem sodelovanju v živih
župnijah. Prioriteta dela mora temeljiti na vseh generacijah, fokus naj bo pri mladih, pri katerih bi združenje lahko
sprožilo proces ovrednotenja poklicnega dela (animirati mlade za ročno delo), dejstvo je namreč, da je vpis za poklicno
šolanje manjši; kot izziv je lahko, kako med mladimi ovrednotiti poklicno izobraževanje.
Mednarodne aktivnosti v sklopu Kolping zveze Europe in IKW:
-

-

udeležba na izobraževalnem seminarju Kolpinga Evrope v Novem Sadu od 26. 2. 2014 do 2. 3. 2014;
letna skupščina Kolping zveze Evrope v Romuniji;
letna skupščina Mednarodnega Kolpinga IKW (predvidoma v Koelnu);
letna skupščina Kolpingove mladine Evrope v Sloveniji;
udeležba na mednarodnih srečanjih, ki se bodo dogajala.

Projekti:
-

usposabljanje mladih družin in mladine na osnovi krščanskih vrednot;
usposabljanje članstva s poudarkom na družbenih aktualnostih v luči katoliškega socialnega nauka, na temo
“Solidarnosti”;
aktivnosti KZS v letu po dokumentu “Pridite in poglejte” se začnejo aktivno uresničevati v KD;
prijava projektov pri Kolping zvezi Švice in Renovanbisu;
prijava na občinske in državne projekte.

Na ravni združenja se ohrani kakovostno postno in adventno izobraževalno in duhovno srečanje, ostala predavanja in
druga izobraževanja se bi naj izvajala v Kolpingovih družinah. Združenje bi družinam ponudilo pomoč pri posredovanju
informacij, da je leto 2014 leto solidarnosti, pri naboru različnih tematik, predavateljih in drugih dejavnostih. Določiti je
potrebno projekte, na katere se bi lahko prijavili mladi. V ospredju je mednarodni projekt Renovabis: Počitnice z Bogom
(oratoriji).
Kolpingova mladina:
-

prijava na razpis, ki ga razpisuje GOEAST, kjer gre za mednarodno sodelovanje;
teden mladih, ki bo potekal od 7. do 13. julija na Madžarskem;
Bruselj − mladi v EU Parlamentu;
letno srečanje Kolpingove mladine nacionalnih združenj Evrope bo oktobra (predvidoma v Sloveniji).
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Socialne aktivnosti:
-

podpora in razvoj nove dobrodelnosti v skladu z dokumentom PIP ter prostovoljstva mladih;
brezplačne inštrukcije učencem, dijakom in študentom s težavami pri učenju (po posameznih Kolpingovih
družinah);
omogočanje izvajanja terapije otrokom z možganskimi poškodbami;
poletni mladinski tabori socialno ogrožene mladine, donacija Kolpinga Švice;
poletni tabor mladih socialno ogroženih družin z večjim številom otrok, donacija Kolpinga Švice;
mednarodna socialna pomoč (botrstvo na daljavo).
Vseživljenjsko izobraževanje:

-

Kolpingovi izobraževalni večeri s poudarkom na tematiki družbenega nauka Cerkve. Osrednja tema v letu 2014 je
»Solidarnost«;
ustvarjalne spretnostne delavnice (posameznim družinam ponuditi, če želijo, da bi prišel kdo v njihovo družino in
predstavil ročne spretnosti);
spoznavanje mladih z delovanjem EU in Sveta Evrope;
izobraževanja za prostočasne aktivnosti seniorjev.

Pod računalniške tečaje ni mišljeno zgolj delo na računalniku, ampak mobilna telefonija na splošno (tablice, izdelava
spletnih strani, uporaba pametnih telefonov itd.). Po posameznih družinah bi se naj pogledalo, če so interesenti za
učenje dela na računalniku. Če se bi to izkazalo, torej bi bilo dovolj kandidatov, se posamezna družina lahko poveže s
projektom SIMBIOZA, ki se izvaja v slovenskem prostoru.
Pastoralne aktivnosti:
-

Kolpingovo romanje v slovenski Lurd;
postno izobraževalno in duhovno srečanje (2. soboto v februarju);
maša za mir in domovino na Uršlji gori (25. 6. 2014);
A-SLO srečanje Kolpingovih družin (organizira KD Šentilj, 6. 9. 2014);
Kolpingov svetovni molitveni dan (27. 10. 2014, izvaja se po KD);
Kolpingov spominski dan (4. 12. 2014, izvaja se regijsko);
adventno izobraževalno in duhovno srečanje.
Druženje:

-

kostanjev piknik v organizaciji KD Kamnica (2. soboto v oktobru);
študijska potovanja;
romanja;
prostočasne aktivnosti seniorjev.
Delovanje sekcij:

-

Kolpingova mladina (mednarodno delovanje);
Mlade družine »Družinska sreča« (družinsko izobraževanje in tabor);
Kolpingova športna sekcija (domači turnirji in mednarodno tekmovanje v malem nogometu, šah, pohodništvo,
planinarjenje ipd.);
Fijaužev memorial (športne ekipe malega nogometa; v letu 2014 bi bila mednarodna udeležba);
Kolpingov literarni klub (objave del v biltenu, literarni večeri);
sekcija seniorjev »Kolpingova srebrnina«.
Literatura:

-

Kolpingov bilten: predlog na IO: bilten se bi izdajal 4-krat na leto v prenovljeni, krajši obliki (v uredniški odbor se
vključi tudi duhovnega vodjo). Bilten bi tiskali samo takrat, ko se zberejo donacije. Drugače izide v elektronski obliki

-

na internetni strani KZS. Internetno stran je potrebno ažurirati, prenoviti. Facebook stran za mlade (za slednjo bo
poskrbela Mateja Šavc).
Kolpingov koledar: potrebno je premisliti o uporabnosti in funkcionalni obliki koledarja. Prav tako se je potrebno
predhodno dogovoriti s predsedniki Kolpingovih družin o številu koledarjev, ki se bi dali natisniti.
Tajništvo:

Tajništvo je že v zadnji polovici leta 2013 pričelo delo z novo močjo projektnega koordinatorja, ki ga financira IKW, zato
se delo razdeli na tajnika, ki je v skladu s Statutom KZS voljena funkcija in bo v letu 2014 opravljal svoje delo kot
prostovoljec s povračilom potnih stroškov. Projektni koordinator opravlja svoje delo v skladu s pogodbo, plačilo pa ureja
pogodba, ki je sklenjena z donatorjem (IKW). Plačevanje računov se uvede preko elektronskega bančništva.
Tajnik:
- organizacija in izvajanje del v skladu z navodili IO KZS;
- vodenje dokumentacije, arhivov, evidenc in finančnega stanja.
Projektni koordinator opravlja dela in naloge v skladu s pogodbo:
priprava projektne dokumentacije, načrtovanje novih projektov;
priprava pisne dokumentacije in priprava finančnih poročil donatorjem;
svetovanje in koordinacija na ravni KZS in KD;
razvojni projekti;
organizacija izobraževalnih dogodkov pri Kolpingovih družinah in na ravni KZS;
opravlja tudi ostala tajniška in blagajniška dela.
Razno:
- informiranje o KZS preko medijev;
- sprememba sklicevanja sestankov – ukinitev dopisnih sej: prva redna seja bo januarja, seje ne bodo vsak mesec.
Imeli bi redne seje, kjer bo udeležba predhodno potrjena in sklepčna. Predsednik lahko po elektronski pošti pošlje
določene dopise in sklepe v potrditev;
- preoblikovanje informatorja, da dobi bolj všečno podobo.

NOVI OBRAZ
KAKŠNO SODELOVANJE S KD SI ŽELIM PRI
PROJEKTNEM IN TAJNIŠKEM DELU V KZS
O Kolpingovem združenju sem predhodno vedela le malo. Kakšno
je njegovo poslanstvo oz. katerim načelom ljudje v združenju
sledijo in jih ne nazadnje tudi uresničujejo, sem spoznala šele
kasneje, ko sem se združenju priključila. Takrat sem prav tako
želela odkriti, kdo je Adolf Kolping – oseba, ki je s svojo
osebnostjo, delovanjem in preprostostjo nagovorila toliko ljudi in
jih nagovarja še danes. Meseca oktobra preteklo leto sem začela
občasno hoditi v pisarno, kjer sem podrobneje spoznavala najprej
Kolpingovo združenje, njegovo delovanje in mesto v slovenski
družbi in Cerkvi, nato pa pisarniško delo, ki sodi k temu. Najpomembnejše pa mi je spoznavati ljudi, ki delujejo v tem
združenju, saj verjamem, da vsak po svojih najboljših močeh prispeva k temu, da združenje živi. Ne samo ljudje v
vodstvu, ampak tudi ljudje v posameznih Kolpingovih družinah, ki vsakodnevno uresničujejo načela Kolpingovega
združenja: bodi prepričan kristjan, pošteno opravljaj svoj poklic, spoštuj zakon in družino, bodi angažiran državljan, so
lahko marsikomu vzgled in navdih, kako delovati v današnji družbi, v kateri ljudje ne zmoremo ali celo ne znamo več
pristopiti do sočloveka.
Menim, da je za dobro sodelovanje potreben, če ne celo nujen, oseben pristop. Zato se bom trudila, da bi predsednike
Kolpingovih družin obiskala in se z njimi osebno pogovorila o njihovi Kolpingovi družini, o dogodkih, ki so jih izvedli, o
načrtih, ki jih imajo, o pripravljenosti bolj sodelovati z združenjem, kot so do sedaj, in ne nazadnje o težavah, s katerimi
se soočajo v družini. Le tako bo združenje dobilo realno in celostno podobo vseh Kolpingovih družin, na podlagi katere
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se bo lahko odločalo v prihodnosti, tudi v smislu kakšnih projektov si člani želijo in bi jih bilo potrebno ponuditi –
seveda, v kolikor se bi to dalo. Prav tako želim, da bi Kolpingove družine vedele, oziroma bile informirane, kaj se dogaja v
posamezni družini in se bi tako člani lahko udeleževali posameznih dogodkov – v tem smislu bi rada spodbudila
posamezne družine, da bi združenju ažurno poročale o svojih organiziranih dogodkih.
V vsakem društvu pride čas, ko se zgodijo spremembe in v Kolpingovem združenju je sprememba tudi ta, da sem
določena dela prevzela jaz. Sama se veselim tega sodelovanja in vem, da se bom trudila (na različnih področjih, kot so
organizacijsko, pisarniško delo, oseben pristop …), da bo združenje živelo še naprej. Vsekakor pa je potrebno
medsebojno nujno sodelovati, si pomagati, izmenjevati mnenja, sprejemati odločitve, prisluhniti drug drugemu, kajti
samo tako bomo s skupno pomočjo lahko uresničevali zgoraj omenjena načela in delovanje združenja, v katero je
vključena osebnost in oznanilo Jezusa Kristusa, je vključen katoliški socialni nauk ter hotenja in delo blaženega Adolfa
Kolpinga.
Naj zaključim z besedami blaženega Kolpinga, ki pravi: »Dokler so še ljudje, ki verujejo v neuničljivost Božje podobe v
svojih dušah, bo našlo katoliško krščanstvo odmev pri ljudeh.« Želim si, da bi tudi naše združenje, predvsem pa delo, ki
ga posamezni člani opravljajo, našlo odmev pri drugih ljudeh.
Barbara Ternik, članica IO KZS za projektno vodenje

NOVICE IZ KOLPINGOVIH DRUŽIN
KD KOTLJE
V soboto, 15. marca t. l., je Kolpingova družina oz. uradno imenovano Društvo socialnih dejavnosti Kolpingova
družina Kotlje, opravila svoj redni letni občni zbor. Zbrala se je dobra polovica članic in članov ter potrdila lansko
programsko poročilo in povzetek natančnega finančnega poročila blagajnika Izidorja Jamnika. Članstvo je tudi
potrdilo programski načrt, na katerega večjih pripomb članov ni bilo. Na koncu so se prisotni podružili ob domačem
narezku in dobri kapljici. Članstvo je tudi izreklo iskrene čestitke predsedniku Ludviku Lichtenegerju in
podpredsednici Veroniki Kocuvan ob njunem osebnem prazniku. S svojo prisotnostjo je družino počastil tudi
predsednik Kolpingovega združenja Slovenije g. Ivan Gačnik in predstavnik KD Šentilj pod Turjakom.
Posebej velja izpostaviti številčno prisotnost mladih, na katere so Kolpingova družina in ostali župljani še posebej
ponosni - predvsem zaradi njihovega izjemnega prispevka kraju, župniji, društvu in Kolpingovi zvezi v preteklosti.
Objavljamo govor predsednika, kateremu je sledil lep in spontan aplavz:
POROČILO PREDSEDNIKA KOLPINGOVEGA DRUŠTVA KOTLJE ZA LETO 2013-14
Moja razmišljanja so usmerjena bolj v bodočnost, ker preteklost je lahko le še del spominov. Vsaka posebnost, ki se
skrito dogaja, ne pride sama po sebi, zato sem prepričan, da je delovanje kozmičnih sil, ki obvladujejo in vplivajo na ves
svet in seveda tudi na nas. Vse kaže na to, da so v Hotuljski fari imele posebno vlogo, kar lahko mirno poimenujemo
Božja volja. Po posebnem naključju smo dobili mladega župnika, ki je k nam pripeljal Kolpingovo idejo, da bi z njim in z
nami fara bolj zaživela. Tri leta kasneje se je skupina skoraj izgubila in v družini nas je ostalo le nekaj najbolj trdnih.
Da se je miselnost faranov tako hitro spremenila, sem bil prijetno presenečen. Mnogi farani so brez naše posebne
aktivnosti videli smisel delati z nami… in od takrat naprej se je število članov ves čas vrtelo okoli 50, kar je za tako malo
faro res dosežek. V zadnjih desetih letih je bila naša dejavnost očitna in rezultati so bili vedno bolj vidni. To smo dosegli z
dobro medsebojno povezanostjo kar treh generacij in z razumevajočim župnikom ter s številnimi farani. Združeni mladi
so dokazali kaj zmorejo, če jih nihče ne ovira. Mi pa smo jim po svojih močeh koristno pomagali.
Do sedaj smo z našo dejavnostjo izredno zadovoljni in tako želimo še naprej vrsto let. Zadovoljni smo, da nas danes, po
tem, kar lahko obiskovalci vidijo, dobro ocenjujejo in poznajo po domovini in delu srednje Evrope. Z obnovo propadajoče
cerkve smo pridobili čudovit Hotuljski tempelj, kjer se pri maši družimo z našim Stvarnikom. Ocenjujem, da so naša dela
neponovljiva. Knjiga “Dar za dar” pa je odličen promocijski prispevek naših mladih in dokaz truda, ki je bil vložen.
Dobro, da so knjigo dobili vsi, ki so z nami sodelovali doma in v tujini.

Zadnji čas smo zelo občutljivi, da so nam bile odvzete dobro utečene aktivnosti, ki so zelo dobro in koristno delovale v
fari. Ne morem razumeti, da se tako majhna razhajanja niso mogla rešiti z mirnim dialogom; z dobro voljo se da rešiti
vse, če je volja! V težkih časih, ko je mnogim kristjanom opešala vera, moramo imeti poostren posluh za laike v svoji fari.
Ne smemo dati slabega zgleda z raznimi, slabimi posegi, da ne odtujimo mlade, ki jih bolj kot vera zanima ulica. Naše
društvo združuje okoli 30 mladih, zato naša skrb zanje ne sme biti odveč. Prepričan sem, da ni daleč čas, ko brez vernih
laikov Cerkev ne bo mogla biti uspešna.
Zato pozivam vse nas, odvrzimo vse slabosti, ki nas obremenjujejo in sprejmimo Kristusov nauk dobesedno. Dragocen
zgled nam je Adolf Kolping.
Predsednik: Ludvik Lichteneger
Kolpingova družina Kotlje tako stopa pogumno v prihodnost. Družina ima vizijo in aktivno članstvo s podmladkom, ki
daje upanje za širjenje Kolpingove vizije tudi na Koroškem tik pod Uršljo goro. Z Božjim blagoslovom in pomočjo bo
družini to tudi lepo uspevalo.
Pripravil: Marko Kocuvan
KD LIMBUŠ - POROČILO O DELU V PASTORALNEM LETU 2013/14
V pastoralnem letu 2013/14 si je KD Limbuš zastavila in udejanjila bogat izobraževalni program, ki ga izvaja za članstvo,
župljane in druge zainteresirane udeležence, saj se vselej ob izobraževalnih večerih vsak drugi četrtek v mesecu zbere
med 20 in 50 udeležencev. Izobraževalne teme so različne in vseživljenjske. Tako so bile v obravnavanem času
udejanjene naslednje teme:
September – »Literarna urica literatov članov Kolpingove družine«
Oktober – »Misionar Baraga – božji svetnik med Indijanci«
November – »Nova evangelizacija – Pridite in poglejte«
December – »Zasnova pastoralnega načrta za mala župnijska občestva«
Januar – »Potopisna doživetja po Jakobovi poti v Santiago de Compostelo«
Februar – »Kulturnemu prazniku in 20-letnici Kolpingove družine Limbuš v pozdrav«
Marec – »Ostaline knjižnega bogastva v naši župniji«
April – »Poskus primerjave med bl. Adolfom Kolpingom in dr. Andrejem Gosarjem na področju krščanstva in
socialnega gibanja«
Maj – vse je dogovorjeno in pripravljeno z zagotovljeno udeležbo za poln avtobus za 7. celodnevni izobraževalni
dan, ki bo zajemal spoznavanje tehnologije steklarstva v Steklarni Rogaška Slatina, ogled umetnin cerkve sv. Roka nad
Šmarjami pri Jelšah in pobožnost Križevega pota ob
tamkajšnjih kapelah, ogled in spoznavanje muzeja na
prostem v Rogatcu ter sklepno šmarnično pobožnost in
spoznavanje farne cerkve Marije Vnebovzete v Cirkovcah.
Kolpingova družina je dejavna tudi na socialnem področju,
saj daje svoj prispevek pri nabavi pripomočkov za socialno
ogrožene veroučence, izvaja botrstvo na daljavo prek
Misijonskega središča, člani KD opravljajo instruktažo za
dijake in študente, pomembna pa je tudi pogosta
medsosedska pomoč pri raznih opravilih pomoči
potrebnim.
Poleg izobraževalnih in socialnih aktivnostih pa je članstvo
KD dejavno v župnijskem občestvu ob pripravah in izvedbi
praznovanj. Tako je Kolpingova družina Limbuš prevzela že
tretjo organizacijo srečanja zakonskih jubilantov na Zahvalno nedeljo, ima posebno uro češčenja Najsvetejšega na dan
celodnevnega češčenja, aktivno sodeluje pri izvajanju slovesnosti ob praznovanju Božiča in Velike noči ter pri
šmarnični pobožnosti pri kapeli v Hrastju. Tudi ideja za izdajanje mesečnega župnijskega glasila »Jakobova školjka« je
vzniknila med članstvom KD in dva člana KD že 11. leto vsebinsko in računalniško pripravljata njegovo redno izdajanje.
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V okviru KD Limbuš je posebej dejaven Kolpingov mešani pevski zbor pod vodstvom pevovodkinje in organistke Jožice
Vrca in organizacijskega vodje Jožeta Podpečnika, ki redno poje pri prvih nedeljskih mašah in drugih slovesnostih,
nastopa na kulturnih večerih v organizaciji KD in na dekanijskih srečanjih župnijskih pevskih zborov.
KD skrbi tudi za ustrezno tehnično opremljenost za potrebe izobraževanja, tako je lani KD nabavila LCD projektor in
platno za potrebe izobraževanja v veroučni učilnici, ki služi KD, verouku in pevskim vajam pevskih zborov, letos pa je s
pomočjo KZS pridobila še računalnik iz ukinjene računalniške učilnice v Andreanumu za potrebe izobraževanja in za
svoja tajniška opravila.
Skratka, v župniji Limbuš si Kolpingova družina deli z drugimi župnijskimi občestvi, kot so Župnijski pastoralni svet,
Ministrantska skupina, Mladinska veroučna skupina, trije pevski zbori, Župnijska karitas, Molitvena skupina sv. Cirila in
Metoda ter Prenova v duhu, pomembno mesto na področju vseživljenjskega izobraževanja, dolgoročnih socialnih
aktivnostih in potrebne pomoči pri aktivnostih v župniji.
Franjo Šauperl in Franc Mulec
KD SLIVNICA - RAZSTAVA PUSTNIH KOSTUMOV
Kolpingova družina Slivnica je v predpustnem času organizirala razstavo pustnih kostumov. S tem dogodkom smo se
pridružili vrsti prireditev, namenjenih obeležitvi posebnih običajev, šeg in
navad, značilnih za pustni čas. Pust je še vedno priljubljen praznik, ki se po
slovenskih pokrajinah izraža na raznolike načine. Sicer pa je pust eden izmed
starih krščanskih praznikov, njegov datum pa je premakljiv in odvisen od prve
spomladanske polne lune. Na pustni torek je zadnji dan veseljačenja pred
pepelnično sredo, ko se v krščanskem svetu začenja post. Zato je pustni čas:
čas veselja, zabave in dobre hrane.
Ljudje so včasih verjeli, da strašljive pustne šeme pomagajo odgnati zimo in v
deželo privabijo toplo pomlad. V preteklosti se je na pusta počastilo prednike
in prosilo za dobro letino, danes pa je to predvsem praznik pisanih pustnih šem
in okusnih krofov. Čeprav za pusta najbolj uživajo otroci, tudi odrasli lahko
pridejo na svoj račun in si z veseljem nadenejo pustni kostum. Pravijo, da je za
pusta vse dovoljeno.
V današnjem skomercializiranem času je moč kupiti vse, tudi prečudovita
pustna oblačila in opremo, pa vendar ima visoko vrednost doma izdelan
kostum, v katerega je vloženo veliko ustvarjalnosti in časa, nagrada pa je
ustvarjalcu velikokrat le osebno zadovoljstvo.
Na našo prošnjo, da naj vendarle razkrije svoj delež ustvarjalnosti, ki se
bo gotovo vpisal v zakladnico narodovega bogastva, se je odzvala gospa
Milena Škodnik, naša krajanka, ki že nekaj let samostojno ustvarja
pustne kostume domišljijskih in realnih likov. Avtorica je v eni osebi
kostumografka in izdelovalka kostumov.
Na ogled so bili kostumi za otroke (čebelice, ježki, vile, zvezdice, rdeča
kapica, čarovnica, krava, koruza, miške…) in odrasle (ciganka, sobarica,
čebelar, balerine…). Izdelava in izgled kostumov, katere je avtorica
izdelala v več primerkih (za skupine 6-8 pustnih šem), sta bila vrhunska.
Obisk razstave je bil možen od 15. 2. do 23. 2.2014. Otvoritev sta
popestrila dva domača godca in ptujski kurent. Z obiskom smo bili
zadovoljni in povratne informacije nakazujejo, da se za tovrstne tematike
ljudje zanimajo.
Avtorici se ob tej priliki najlepše zahvaljujemo za pripravljenost sodelovati z nami in za ves njen trud, ki ga je vložila v
lastno ustvarjalnost. Njeni dosežki so obogatili naše znanje o razsežnostih ročnega ustvarjanja in prepričani smo, da je
videno razveselilo naše oko in morebiti vzpodbudilo še koga, da se loti podobnega lastnega ustvarjanja.
Jožica Šnuderl, predsednica KD Slivnica

KD TEZNO – POVZETEK ZAPISA ZBORA ČLANSTVA
KD Tezno je opravila v aprilu svoj zbor članstva s hkratno obeležitvijo svojega 20-letnega delovanja s Križevim potom,
slovesno sveto mašo s homilijo častnega člana KZS upokojenega nadškofa o delovanju in namenu Kolpingovega
poslanstva. Na zboru članstva je bilo podano podrobno poročilo o delovanju v letu 2013 in načrtih za leto 2014. Iz
poročila je razvidno, da ima KD 35 članov (9 v starosti do 60 in 26 v starosti nad 60 let), da so v preteklem letu bili
udeleženi pri aktivnostih KZS in njeni Sekciji seniorjev, da so organizirali za svoje članstvo in somišljenike srečanja,
romanja, pohode, družabna srečanja in druge aktivnosti, Posebne aktivnosti se nanašajo na pomoč v župniji pri
urejanju okolja cerkve, izdelavi adventnih venčkov, nabavi božičnih dreves ipd.
Na zboru so podelili 3 zlate plakete za 20 let aktivnega delovanja v KD, 2 srebrni plaketi za 10 let aktivnega delovanja v
KD, 8 zahval in priznanj za skrb pri urejanju okolja župnijske cerkve in pomoč v župniji ter 1 zahvalo in priznanje na
področju izobraževanja.
Za leto 2014 pa imajo v načrtu povečevanje članstva, pomoč v župniji s posebnim poudarkom na urejanju okolja cerkve,
izobraževanja, druženja ter aktivno sodelovanje pri aktivnostih KZS.

IN MEMORIAM
Dr. Jože Lep (KD Limbuš)
Izguba zaslužnega članstva KD Limbuš se vrsti že drugo leto zapored. Potem, ko smo pred
letom in pol jemali slovo od zavzete članice, predavateljice za KD in KZS ter izvrstne
referentke za izobraževanje v predsedstvu, dr. Majde Sedonja, se je v drugi polovici oktobra
lani ločil od zemeljskega bivanja dejaven član te iste KD, dr. JOŽE LEP, zaslužni profesor,
vzorni mentor, župnijski ključar, velik dobrotnik Cerkve, udeleženec in podpornik mnogih
akcij v KD in v KZS, prevajalec Kolpingovega dnevnika in še mnogo kaj. Bil je brat naše
častne članice akademikinje dr. Zinke Zorko in dokler mu je zdravje dopuščalo, ni bilo akcije
KD, ki ji ne bi prisostvoval. Bil je tudi prevajalec uradnega srečanja med sprejemom članov
KZS pri nekdanjem županu v Marburgu ob Lani. V velikem številu smo se člani KD in župljani
ter mnogi njegovi univerzitetni sodelavci, kakor tudi študentje, prijatelji in znanci, udeležili
njegovega pogreba z iskreno zahvalo v srcu za vse, kar je storil dobrega v življenju, in tega je
bilo zares mnogo. Milega in predanega člana ohranjamo v KD Limbuš v najlepšem spominu
z iskreno željo, da mu Bog, ki mu je nadvse zaupal, podeli bogato plačilo.
Franjo Šauperl, član predsedstva KD Limbuš

Vekoslav Godec (KD Camberra – Avstralija)
Povsem slučajno sem se leta 2003 ob praznovanju 150-letnice Kolpingovega dela na Slovenskem srečal s svojim
nekdanjim sošolcem iz Srednje strojne šole v Mariboru VEKOSLAVOM GODECOM. Beseda je dala besedo in spoznal
sem njegovo sorodstveno povezanost z mojo nekdanjo sodelavko, tedanjo predsednico KD
Slivnica Jožico Šnuderl in bil seznanjen z njegovo življenjsko potjo vse do tedanjega bivanja
med slovenskimi izseljenci v Avstraliji. Posebej se je zanimal za delo bl. Adolfa Kolpinga in za
delovanje Kolpingove organizacije ter nekaj časa od njegove vrnitve z ženo Marijo v
Avstralijo nakazal možnost, da bi lahko skupaj s svojimi prijatelji med izseljenci, ustanovil
Kolpingovo družino, kar se je po našem posredovanju ustreznih gradiv 16. maja 2004 s
skromno skupino 15 ustanovnih članov tudi zgodilo. Slavko, kot smo ga klicali, je prevzel
funkcijo predsednika in za idejo pridobil duhovnega vodjo med v Avstraliji živečimi
frančiškani. Modro je vodil to oddaljeno in edino KD na najmanjšem kontinentu sveta z
namenom zbiranja sredstev za afriške otroke in z namenom druženja med vedno redkejšimi
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tamkajšnjimi avtohtonimi slovenskimi izseljenci. Nekajkrat je o delovanju KD tudi poročal v našem Kolpingovem
biltenu. Čas prinaša svoje in zaradi starostne strukture članstva ter smrti med njimi je delovanje te KD pred dvema
letoma, ko je bolezen posegla tudi po Slavku, zamrlo. Vrnil se je na zdravljenje v domovino, a zdravstveni posegi so
onemogočili zahtevno potovanje nazaj k ženi Mariji v Avstralijo.
Franjo Šauperl
Slavko Godec (opis življenja in dela od 2000 do 2014)
Moj bratranec, Slavko Godec, je bil vse od začetka ustanovitve Kolpingove družine Slivnica v letu 1999 njen simpatizer.
Seznanjen je bil z dejavnostjo in se je udeleževal društvenih prireditev, kolikor je le mogel, saj je skrbel za bolno ženo. Po
smrti žene Mire so se njegovi interesi omejili predvsem na petje. Sodeloval je v cerkvenem pevskem zboru v župniji in v
pevskem zboru Društva upokojencev Orehova-Hotinja vas. Težave vdovskega življenja je skušal iz srca izliti z glasom
tenkočutnega basista. Seveda je bil kot dedek potreben tudi mladi družini. A kljub vsemu je začel posegati po željah iz
mladosti, ko je kot mlad fant želel odpotovati v Avstralijo. Eden izmed njegovih mladostnih prijateljev, Cvetko Falež, je
bil v Canberri že skoraj 50 let. Zamikalo ga je, da bi ga obiskal. Tako se je odpravil na obisk v Avstralijo leta 2000. Tam je
spoznal prijateljevo družino in veliko drugih Slovencev. Spoznal pa je tudi prijateljevo sestro Marijo. Srečanje z njo, ki je
tudi zgubila svojega moža, pa je obrodilo globlje čustvo, ki se je okronalo s poroko v januarju 2001. Tako smo sorodniki
obnemeli ob novici, da se naš Slavko poslavlja od Slovenije. Istočasno pa smo bili tudi zadovoljni ob misli, da si zasluži
biti v dobrem sožitju z dobro življenjsko sopotnico. Na moje prigovarjanje, naj tudi v Avstraliji ustanovi Kolpingovo
družino, je to tudi storil v maju 2004. Postal je njen predsednik. Družina se je sestajala občasno po sveti maši, velikokrat
pa tudi na domu Marije in Slavka. Zakonca sta slovela kot odlična gostitelja, pa ne samo za Kolping, ampak sta znana
marsikateremu Slovencu, ki je že bil njun gost. Sicer so si člani med seboj pomagali, obiskovali so bolne in ostarele,
skrbeli za družabna srečanja, razvedrilo, izlete, romanja. Zadnja tri leta pa dejavnost Kolpingove družine usihala. Člani
se počutijo stare, podmladka pa nimajo.
V aprilu 2012 se je Slavko vrnil v Slovenijo zaradi zdravljenja. Veseli smo ga bili, obenem pa tudi zaskrbljeni. Stanje se
mu ni izboljševalo. Narava nekoč veselega človeka se je spreminjala v zaskrbljenega, na videz izčrpanega človeka, ki se
je vedno manj družil. Njegovo zdravstveno stanje ni kazalo možnosti, da se sploh še kdaj vrne k ženi v Avstralijo.
Posluževala sta se vsakodnevne komunikacije po skypu. To dejstvo ter nenehno menjavanje krvi s slabimi rezultati so
nam puščali negotova vprašanja. Žalostno sporočilo, da njegovo telo ni več zmožno premagati bolezni, smo prejeli na
Svečnico. Hvala Bogu, da je bila zadnja dva tedna pri njem žena Marija. Dolgo pot je prepotovala, on pa je vzdržal v
pričakovanju, da se v miru poslovita.
Pokopali smo ga 5. februarja na pokopališču v Slivnici. Pogrebno slovesnost sta vodila župnik iz Slivnice g. Jože Šömen
in g. Tone Vrisk, župnik v Črni na Koroškem. Za udeležbo pri vodenju slovesa so ga prosili člani Kolpingove družine iz
Canberre, saj so ga poznali in on je tudi že bil nekoč eden izmed Slovencev, ki je občutil gostoljubnost zakoncev Godec
do svojih sonarodnjakov. Njegovi domači, sorodniki in številni prijatelji ga bomo močno pogrešali!
Jožica Šnuderl

KRATKE VESTI
Bralcem Kolpingovega biltena in bodočim proučevalcem našega dela, naj služijo še te kratke vesti:
S Kolpingovim biltenom smo zabredli v težave financiranja njegove izdaje, zato bomo s to številko poskrbeli za
elektronsko izdajo na spletu KZS, članstvo pa naprošamo za iskanje donatorjev ali oglaševalcev in vprašujemo, ali je še
kakšen interes za glasilo, če bi uvedli naročnino in kolikšen je sploh interes članstva za glasilo v dosedanji obliki.
Sporočite vaše mnenje v tajništvo ali glavnemu uredniku na elektronski naslov: franjo.sauperl@vepi.si
Kolpingovim družinam sporočamo, da lahko organiziramo za njihove potrebe predloge in predavatelje za raznovrstne
izobraževalne teme. Posvetujte se s tajništvom.
Vodstva KD vabimo, da se odzovejo na naše zbiranje interesa za projektno delo z mladimi. Kontaktirala vas bo
referentka za projekte Barbara Ternik, ali referentka za Kolpingovo mladino Mateja Šavc.
OBVESTILO BRALCEM SPLETNEGA KOLPINGOVEGA BILTEN 1-2/2014
Zaradi pomanjkanja sredstev, se po sklepu IO KZS posreduje članstvu za enkrat samo spletna verzija Kolpingovega biltena in
še iz te so izločeni naslednji prispevki, ki bodo objavljeni posebej na spletu KZS in sicer:
-

Poskus primerjave bl. Adolfa Kolpinga in dr. Andreja Gosarja na področju krščanstva in socialnega nauka
Anton Salesny Impulz št. 4
Pastoralni načrt KD Limbuš kot primer dobre prakse
Kolpingov literarni klub (pesem Rajka Brgleza in Alenke Sovinc-Brglez
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