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Veø, da Te imam rad in se zato
sreœanja s Teboj vsako leto moœno veselim. Pri Tebi najdem svoj mir, pri Tebi
se odpoœije moje srce. Kako lepo, da Ti
lahko vse zaupam, pa œeprav si øe dete,
nebogljeno, nemoœno, povsem odvisno
od nege in ljubezni starøev in Tvojih
bliænjih. A kljub temu trdno verujem in
zaupam, da se je v Tebi uœloveœila Boæja
beseda in si zato æe kot dete sam Bog,
Sin Oœeta, ki se nam razodevaø v skrivnosti Sv. Trojice. Veliki œudeæ se torej
dogaja v tej najdaljøi zimski noœi,
sredi katere zasijeø
kot novo sonce, zanesljiva luœ, ki nam
hoœeø pokazati pot,
nas ogreti in nam
vliti poguma, sonce, ki nam naznanjaø veœnost, radostno bivanje pri
Bogu vsemogoœnemu stvarniku nebes
in zemlje. Gledam
Te, opazujem Te, in
ne morem doumeti
dogodka, da leæi
pred menoj v preprostih jaslih Bog
sam. Vzel si nase
podobo œloveka, da
bi nam s tem pokazal, da si naø brat in
da smo skupaj s Teboj vsi boæji otroci.
Hvala Ti za to veselo boæiœno sporoœilo.
Kot nebogljeno
dete nam æeliø povedati, da smo pred
Bogom vsi enaki,

da tam ni prerivanja, boja za najboljøa
mesta, stremljenja za najuglednejøe poloæaje. Seveda veø, da je na zemlji œlovek odgovoren za vse, kar mu narekuje
æivljenje. To je posledica svobode, ki mu
jo je od vsega zaœetka zaupal vsemogoœni stvarnik, a ga kljub temu nikdar
ne puøœa samega. Vedno znova mu na
mnogo naœinov govori, ga nagovarja in
mu pomaga pri snovanju naœrtov in
oblikovanju æivljenja. Po Abrahamu,
Izaku, Jakobu in prerokih je nenehno
stal ob strani izvoljenemu ljudstvu Izraelu in se v boæiœnem œudeæu enkrat za
vselej razodel vsem rodovom zemlje in
vsemu stvarstvu. Jezus Kristus je od tega trenutka naprej sredi med nami, po
njem se imenujemo kristjani, maziljenci, potrjeni z diøeœim oljem, kraljevski
rod, poklican, da z duøo in telesom
oznanja veselo oznanilo vsemu stvarstvu.
Priøel si na svet, ker nas ljubiø, ker
æeliø z nami æiveti, doraøœati v zavetju
druæine, spoznavati in spoøtovati jezik
in kulturo svojega rodnega okolja, navezovati in poglabljati prijateljstva, pomagati bliænjemu v stiski, ozdravljati
bolne, oblaœiti nage, pogostiti laœne in
æejne, obiskati izrinjene in zapostavljene. Ti nas spremljaø in pomagaø, ko
iøœemo poti iz pasti grozeœega klimatskega preobrata, ko se sooœamo s teroristiœnimi napadi, z nasiljem v
druæinah, z utapljanjem mlade generacije v mamilih in kadar se zavzemamo
za praviœnost pri soæitju obeh narodov v
naøi domovini.
Vsako leto za boæiœ nam zatrjujeø, da
nismo sami, da imamo odslej zanesljivega sopotnika pri hoji v Boæje kraljestvo. Za to sem Ti neskonœno hvaleæen.
Pavel Zablatnik

Mirne in blagoslovljene boæiœne praznike ter zdravo in
sreœno novo leto Vam æeli
Ein gesegnetes und friedliches Weihnachtfest und ein
gesundes und glückliches Neues Jahr wünscht
EL GALICIJA/GALLIZIEN
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„Posebno
zaskrbljujoœe
je odseljevanje
iz naøe obœine“
Obœinski odbornik Milan Blaæej (EL) o delovanju
v preteklem letu in o svojih æeljah do predstavnikov
ostalih frakcij.
Kateri obœinski projekti so
bili v preteklem letu v
ospredju v galiøki obœini?
Milan Blaæej: Sprva bi omenil projekt „vaøki trg”. Tam,
kjer je bilo parkiriøœe in kjer
niso uspeli uresniœiti prvotno
nameravanega naœrta, po katerem naj bi na tem mestu stala trgovina Spar, je sedaj lep
kraj sreœanja za domaœine in
za tiste, ki se bodo ustavili v
naøem kraju. Drugi pomembni projekt pa je poveœanje øportnega igriøœa, ki se je
financiral mdr. s plebiscitnim
darom v viøini 30.000 evrov.
Œemu namenjate øe posebej veliko pozornost osebno?
Milan Blaæej: Posebno zaskrbljujoœe je za naøo obœino
odseljevanje obœanov. Smo
bolj obrobna obœina in smo
glede razvoja prebivalstva
znatno padli pod 2000, mdr.
tudi zato, ker je moral zapreti
svoja vrata Dom za ostarele.
Predvsem pa je treba videti
glavni razlog za ta razvoj v
manjkajoœih delovnih mestih.
Trenutno øteje naøa obœina
malo veœ ko 1800 prebivalk in
prebivalcev.
In kaj so bile Vaøe pobude
glede dvojeziœnosti?
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Milan Blaæej: Dal sem æe
pobudo, da se v obœinskem
otroøkem vrtcu ustanovi dvojeziœna skupina. Doslej te øe ni
uspelo ustanoviti. Apeliram
na predstavnike ostalih frakcij,
da se zgledujejo po drugih
obœinah v smislu soæitja v
zdruæeni Evropi, sploh øe sedaj, ko so meje odpadle in je
Slovenija pristopila k Schengenu. Isto priœakujem, ko gre
za dvojeziœne napise.

Kakøno je sploh ozraœje v
vaøi obœinski sobi?
Milan Blaæej: Nasploøno bi
rad poudaril, da je v redu.
Vpraøanje pa je, ali to velja tudi v primeru, ko gre za dvojeziœne napise. Tu se zadeve na
æalost moœno zatikajo.
Kaj si æelite za novo leto
2008?
Milan Blaæej: Æelel bi si, da
bi predstavniki ostalih frakcij

kazali veœje razumevanje za
pravice in dosledno enakopravnost slovenskih obœank in
obœanov. V tem smislu upam,
da bo le uspelo uresniœiti naøo
pobudo za uvedbo dvo- ali
veœjeziœne skupine v otroøkem
vrtcu. Prav tako mi je zelo pri
srcu, da bi konœno uresniœili
ploœnik od gostilne Jezernik
do Galicije. Gre za varnost ljudi, za katero je treba podvzeti
vse, da se tudi ustrezno zagotovi.

Milan Blaæej
wortwörtlich
„Das Klima in der Gemeindestube ist im Allgemeinen gut.
Geht es jedoch um zweisprachige Aufschriften, herrscht rauer
Wind und bleibt die Sachlichkeit auf der Strecke. Ich wünschte
mir, dass auch die anderen Fraktionen mehr Verständnis zeigen
würden für eine gelebte Gleichberechtigung beider Volksgruppen. In diesem Sinne erhoffe ich mir, dass es im neuen Jahr vielleicht doch zur Gründung einer zwei- oder mehrsprachigen
Kindergartengruppe kommen wird.“
„Besonders Besorgnis erregend für unsere Gemeinde ist die
hohe Abwanderung. Es fehlen einfach Arbeitsplätze. Um sie zu
schaffen, ist für eine Randgemeinde wie Gallizien/Galicija von
größter Notwendigkeit.”

www.elnet.at/gallizien
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Ein Schmuckstück für Gallizien
„Amabilis” ist das lateinische Wort
für “lieblich”. Lieblich ist auch der 27
Sängerinnen und Sänger zählende
Kinder- und Jugendchor „Amabilis”
aus der Gemeinde Gallizien/Galicija,
gegründet und geleitet von der unermüdlichen und engagierten Kulturliebhaberin Mira Blaæej.
Bereits seit 17 Jahren ist „Amabilis”
ein wahres Schmuckstück und Aushängeschild für Gallizien/Galicija.
Zahlreiche Auftritte in der Kirche und
auf Einladung der Ge- meinde unterstreichen eindeutig die Beliebtheit dieses Kinder- und Jugendchores.
Zugleich erfüllt der Chor eine wichtige Botschafterfunktion für Galli-

zien/Galicija - so z.B. am Heiligen
Abend 2006, als er Gast in der österreichweit ausgestrahlten TV-Sendung
„Licht ins Dunkel” war.
Ohne „Amabilis” wäre das kulturelle Leben in unserer Gemeinde und
Pfarre zweifelsohne wesentlich ärmer,
käme Gallizien/Galicija in jedem Fall
um ein wesentliches Stück gelebter
sprachlicher und kultureller Vielfalt.
Diese findet auch im Gesangsprogramm der jungen Sängerinnen und
Sänger ihren Ausdruck: Außer den
heimischen slowenischen und deutschen Liedern singen sie auch italienische, englische und sogar afrikanische.

Osebni jubilej ælahtnega galiøkega obœana
Celih 36 let, od leta 1958
do 1970 in nato od leta 1973
do leta 1997, je predstavljal
Enotno listo v galiøkem
obœinskem svetu. In œe ga
vpraøaø, kaj si æeli danes in
za prihodnost, mu ni treba
dolgo premiøljevati. „Predvsem si æelim, da bi vladala
v naøi deæeli strpnost in da
bi se oba naroda na Koroøkem dobro
razumela.” Hkrati øe dodaja: „Za slovensko narodno skupnost pa si æelim,
da bi naøla skupno streho in skupni jezik, ko gre za njene pravice.”
Takøen je Joæe Urank, pd. Kavh iz
Encelne vasi v galiøki obœini - vedno
dobrohoten, prijazen, moæ, ki postavlja v ospredje skupni blagor, øe posebej, ko gre za domaœo, za galiøko
obœinsko skupnosti. Za vsakega najde
prijazno besedo, œe vidi, da so ljudje
potrebni pomoœi, rad pomaga, ob
vsem tem pa se stalno trudi za dobro
ozraœje v obœini. Zato tudi ni œuda, da
je kot obœinski odbornik od volitev do
volitev pridobivljal na glasovih oz. na
zaupanju.

Æe njegov oœe je bil moæ z
izrazitim œutom za narodno
in socilano praviœnost. Zato
je bil pred zaœetkom 2. svetovne vojne kar dvakrat izvoljen za æupana, dokler ga
ni odstavil Dolfusov stanovski reæim. Nato je morala
Kavhova
druæina
vkljuœno s sinom Joæetom
prestati grozote nacistiœnega reæima,
tako v pregnanstvu kakor v koncentracijskem taboriøœu. Kljub temu ni
iskala maøœevanja, temveœ soæitje v
znamenju medsebojnega spoøtovanja
in praviœnosti.
Letos februarja je Joæe Urank prelistal 80. list svoje æivljenjske knjige - v
upraviœeni zavesti, da mu stojijo ob
strani vsi njegovi ljubljeni otroci in njihove druæine in da uæiva ugled in
spoøtovanje tudi v vrstah veœinskega
naroda. EL Galicija mu æeli œim veœ
zdravja ter obilo boæjega blagoslova in
se mu iskreno zahvaljuje za njegovo
delo v korist domaœi skupnosti.
Janko Kulmesch

36 Jahre im Dienst der Gemeinde
Schon der Vater von Joæe Urank,
der letzte demokratisch gewählte Bürgermeister vor dem 2. Weltkrieg, war
ein Kommunalpolitiker mit Leib und
Seele. Die Menschen vertrauten ihm
und schätzten ihn vor allem auch wegen seiner gelebten sozialen Gesinnung. Joæe Urank selbst war das erste
Mal Spitzenkandidat der slowenischen Wahlgemeinschaft bzw. EL
Gallizien/Galicija bei der Gemeinderatswahl 1958. Unter seiner Führung
erreichte sie 84 bzw. einen Zuwachs
von 25 Stimmen. In den 36 Jahren seiner kommunalpolitischen Tätigkeit
konnte sie den Stimmenanteil kontinuierlich steigern und erreichte bei

der letzten Gemeinderatswahl im Jahre 2003 113 Stimmen. Ein wesentlicher
Grund für diese Erfolgsbilanz: Joæe
Urank bemühte sich glaubwürdig
und konsequent um Toleranz und gutes Einvernehmen zwischen den Gemeindebürgern und -bürgerinnen,
unabhängig von deren Volksgruppen- Zugehörigkeit. Gelebte Toleranz
und ein gutes Einvernehmen zwischen den beiden Volksgruppen ist
sein größter Wunsch für die Zukunft.
Im Feber des heurigen Jahres feierte
Joæe Urank sein 80. Wiegenfest. Ein
Grund mehr, um ihm herzlich zu danken für seinen langjährigen Einsatz
zum Wohle der Gemeinde.

Galicija je lahko
ponosna na „Amabilis“
Otroøki in mladinski zbor “Amabilis” pod
vodstvom Mire Blaæej merodajno sooblikuje
cerkveno in kulturno æivljenje v galiøki obœini.
Beseda „Amabilis“
prihaja iz latinøœine in
pomeni „ljubko“. Ljubki so tudi œlani otroøkega in mladinskega
zbora „Amabilis” iz
obœine Galicija, kakor
je ljubko ter za galiøko
obœino in faro neprecenljivo njihovo delovanje - in to æe celih 17
let njihovega obstoja.
Trenutno øteje skupina 27 mladih pevk in
pevcev; najmlajøa je
mlada øtiri leta, najstarejøi œlan zbora „Amabilis” pa 18 let.
Pobudnica in duøa
zbora je Mira Blaæej, ki
je æe veœ pesmi napisala tudi sama. Pri tem ji
æe pridno pomagata
tudi hœerki Mirjam in
Sonja. Poleg slovenskih pesmi pojejo mlade pevke in mladi
pevci nemøke, italijanske, angleøke in celo
afrikanske. Njihov repertoar sega od narodnih pa do umetnih,
predvsem pa obsega
tudi cerkvene.
Sploh so z domaœo
farno skupnostjo zelo
povezani. Redno oblikujejo adventno petje
ter otroøke boæiœne in
druge sv. maøe, nastopajo prav tako na farnem dnevu starih,
sodelovali pa so tudi
æe pri radijski sv. maøi.

To pa ne pomeni, da bi
bili zaæeljeni samo v
farni skupnosti. Rad
jih povabi tudi obœina,
na primer, ko prireja
dan ostarelih ali ko so
odprli otroøki vrtec.
Prav tako so bili lani
na sv. veœer na avstrijski televiziji v oddaji
„Luœ v temi”/„Licht
ins Dunkel”. Øe posebej ponosni pa so tudi
na zgoøœenki (CD)
„Prijatelji/Freunde”
(skupno z druæino Blaæej) in „Gradimo mostove v adventu/
Brücken bauen im
Advent”, ki so jo posneli skupno prav tako
z druæino Blaæej in s
skupino „Stimmen aus
Amlach”.
Skratka: ne samo sami in ne samo galiøka
farna skupnost so lahko ponosni, ponosna je
lahko na otroøki mladinski zbor “Amabilis”
predvsem tudi galiøka
obœina, saj ima v zboru
odliœnega kulturnega
ustvarjalca in ambasadorja. Duøi zbora Miri
Blaæej pa velja prisrœna
zahvala. S svojim angaæiranim delom namreœ bistveno pomaga, da se v Galiciji ne
pozabita slovenski jezik in slovenska pesem.
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Das Wirken der Kirchenchöre erfährt oft nicht den nötigen Dank und Anerkennung. Umso angebrachter daher, gerade in Tagen wie diesen, wo wir weihnachtlichen
Freuden entgegensehen, auch
die Verdienste der Kirchensängerinnen und -sänger gebührend zu würdigen.
Ein gebührendes Vergelt`s
Gott verdienen auf jeden Fall
auch die Sängerinnen und ihr
Sangesbruder Marjan Smrtnik
vom Kirchenchor Abtei/
Apaœe. Bereits 15 Jahre singen
sie Gott zur Ehre und den
Menschen zur Freude. Besonders erfreulich dabei ist ihre
bewusste Pflege des traditionellen kirchlichen Volksliedgutes, insbesondere der
Marienlieder.
Damit sind sie nicht nur eine große Bereicherung für das
Abteier Pfarrleben, sondern
vor allem auch Erhalter unseres wunderbaren und einmaligen Kulturgutes.

Delo, ki ga opravljajo cerkvene pevke in pevci, je neprecenljivega pomena, in se
tega mnogokrat sploh ne
prav zavedamo. Toliko
umestneje je zato, da si vsaj
ob prazniœnih priloænostih,
kakor so to na primer boæiœni
prazniki, pokliœemo v spomin zasluge, ki jih imajo cerkveni zbori za farne skupnosti,
prav tako pa tudi za ohranitev slovenskega kulturnega
bogastva v naøih farah.
Tak zbor, ki si zasluæi odkrito priznanje in zahvalo,
imajo tudi v Apaœah. Pred
okoli 15-imi leti so ga poæivili celovøki salezijanci. Sploh
so s faro Apaœe salezijanci zelo povezani, saj obhaja vsako
nedeljo z njenimi farani sv.
maøo nadvse priljubljeni æupnik Joæe Andoløek.
S prvimi vajami cerkvenga
zbora je zaœel Andoløkov sobrat in bivøi æupnik Slovenskega pastoralnega centra v
Celovcu pater Roman Kutin.
Prvotno so sodelovale samo
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Sie singen Gott zur Ehre und
den Menschen zur Freude
Pojejo Bogu v resniœno œast,
ljudem pa v najlepøe veselje
Fara Apaœe je lahko upraviœeno ponosna, da ima tako prizadeven cerkveni zbor, cerkveni zbor pa je lahko
upraviœeno vesel, da vedo apaøki farani ceniti njihovo
bogato delo in kulturno poslanstvo.
æenske - trenutno ima zbor 12
pevk -, pred dvanjastimi leti
pa se jim je pridruæil tudi
Marjan Smrtnik, ki ga poznamo kot odliœnega tenorista
skupine „Kvintet Smrtnik”.
Za apaøki cerkveni zbor je
znaœilno, da poje samo po posluhu in triglasno. Prvi glas
poje sopranistka Ani Wutti,
upokojenega sodelavka celovøkega radia, nato se ji kot altistka pridruæi vodilna pevka
Anica Janesch - vse pevke
skupaj pa se skupno s tenoristom Marjanom Smrtnikom
zdruæijo v triglasno pevsko
enoto, ki je Bogu v resniœno
œast, ljudem pa v najlepøe ve-

selje. V prvi vrsti pojejo seveda pri sv. maøah in drugih
cerkvenih obredih, kakor
npr. pri pogrebih, birmah ali
ko obhajajo farni praznik na
nagelsko nedeljo v septembru. Zelo priljubljena so zanje tudi romanja v Slovenijo,
mdr. v Brezje. Prav tako jih je
lani povabil na svoj dom na
Dolenskem æupnik Joæe Andoløek. Nadalje so naøtudirali Tomœevo maøo v latinøœini,
njihov program obsega tudi
nemøke pesmi, v prvi vrsti pa
negujejo stare slovenske ljudske cerkvene pesmi, øe posebej Marijine. Pri tem jim je bil
v veliko pomoœ pokojni obir-

ski æupnik Tomaæ Holmar, s
tem da jih je seznanil s tem
bogatim zakladom mdr. iz
okolice +Zelinj in z Djekø.
Prav v ohranitvi tega cerkvenega kulturnega zaklada vidijo pevke in njihov pevski
sobrat apaøkega cerkvenega
zbora svoje glavno poslanstvo, za kar jim gre øe posebej
priznanje in zahvala.
Ni pa tako, da bi prepevali
samo cerkvene pesmi. Radi
zapojejo tudi narodne, øe posebej, œe nekdo od starejøih
farank in faranov obhaja god
ali rojstni dan. Poleg tega priloænostno sodelujejo in skupno zapojejo s sosedi iz selske
in ømarjeøke fare.
Skratka, fara Apaœe je lahko upraviœeno ponosna, da
ima tako prizadeven cerkveni zbor, zbor pa je lahko
upraviœeno vesel, da vedo
apaøki farani ceniti njihovo
bogato delo in kulturno poslanstvo.
Janko Kulmesch
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