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Po svetu

Svetle zvezde na nebu
Ljubljana Rakovnik, 17. 9. 2011

Ljubljana Rakovnik, 17. 9. 2011

Ljubljanska
metropolija je leto...
preberi več

Svetišče Marije Pomočnice je skozi svojo
bogato zgodovino že velikokrat gostilo

Obisk pri sestrah HMP in
srečanje s salezijansko
družino

pomenljive dogodke za salezijansko in
slovensko cerkveno zgodovino. Nič

Ljubljana Gornji trg, 17. 9. 2011

drugačen ni bil današnji večer, ko je don

Ko je v nedeljo, 18.
septembra... preberi
več

Pascual Chavez s salezijanskimi
sodelavci in prijatelji okušal slovensko
dušo v dokumentarnem filmu, umetniški

Večerni Ave v salezijanskem
duhu

pesmi in laskavem priznanju slovenske

Ljubljana Rakovnik, 17. 9. 2011

Cerkve salezijanski družbi.

Svetišče Marije...
preberi več

»Da ste le mladi« je naslov kratkega igranega
dokumentarnega filma o aktualnem
salezijanskem poslanstvu v Sloveniji.

Vrhovni predstojnik v
slovenskem Valdoccu

Rakovniško svetišče je tako doživelo tudi prvo

Maribor, 16. 9. 2011

premiero vsebinsko in sporočino drugačnega

Deveti don Boskov
naslednik,... preberi
več

filma od sodobne poplave premikajočih se slik.
Režiser Marko Cafnik in snemalec Ubald
Trnkoczy sta z glavnima igralcema Majo Žibert
in Gašperjem Govekarjem na posrečeno

Chavez prispel na Rakovnik

sodoben način oživila v Slovenijo vpetega

Ljubljana Rakovnik, 16. 9. 2011

salezijanskega duha na filmsko platno.

Ko so v svetišču
Marije... preberi več

Pesem Slovenskega okteta ob njegovi
60-letnici je utišala vsak dih poslušalcem in

1

odprla njihova srca za izbran opus Mariji v čast.

2

3

4

5...

Glasovi so se zlivali s svetiščem samim in se
dvigali na Marijin oltar pred Božje obličje. Ali kot
je ob zaključku dejal povezovalec Jure Sešek:
"Zdi se, da je po glasovih Slovenskega okteta
pesem pokleknila v molitev pred Marijo."
Ob koncu pa je slovenski metropolit in
ljubljanski nadškof v imenu Slovenske
škofovske konference podelil Odličje sv. Cirila
in Metoda don Boskovim salezijancem za
projekt oratorij. Prav v tem pastoralnem
delovanju celotne salezijanske družine se je v
slovenskem prostoru najbolj razširila in
zasidrala don Boskova karizma.

Natisni

Don Pascual Chavez v zaključnem večernem govoru ni skrival radosti ob celotnem drugem dnevu
svojega obiska v Sloveniji. V Stični je doživel zdravo prihodnost slovenske družbe v 8000 navdušenih
in prepričanih mladih kristjanov. Slovenski oktet je skozi pevske prvence v imenu vseh navzočih
izrekel velik hvala Mariji. Podelitev odličja za pastoralno delo salezijancem pa je priznanje za njihovo
110-letno navzočnost, ko je Slovenija velikodušno sprejela don Boskove sinove in hčere, nato pa
svoje sinove in hčere tudi podarjala don Bosku, ki še danes delujejo ne le v Sloveniji, temveč tudi po
svetu in misijonih, Cerkvi pa skrbnih pastirjev.
Besedilo: Marko S.; foto: Grega Valič

18.9.2011 20:44

