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Lutkovna predstava za dvo-
jeziœne šole in otroške vrtce
Od 23. do 26. januarja 2012
Predstave bodo v Šmihelu, Dobrli
vasi, Celovcu in Št. Jakobu.
Organizacija: Krøœanska kulturna
zveza

Tischlerjeva nagrada 2012
Mag. Rudi Vouk bo prejel Tisch-
lerjevo nagrado za zgledno pokonœno
držo in dosledno dejavno skrb za pra-
vice koroških Slovencev v politiki,
šolstvu, kulturi in gospodarstvu.
Veœ na strani 8.

Seminar za vodje otroških in
mladinskih zborov
Sobota, 21. januar 2012, 9.00–16.00,
vodi: Katja Gruber, zborovodkinja,
uœiteljica glasbe in solopetja
kraj: Katoliški dom prosvete v Tinjah
Prijave sprejema KKZ.

Slovenska ledinska in hišna imena, ki
jih nekatera kulturna društva in posamez-
niki na južnem Koroškem že zbirajo, so
trajne priœe naselitvene zgodovine Koro-
ške, tudi v predelih, kjer danes slovenske
besede ni veœ zaznati – vsaj ne na prvi
pogled. Œe pa preuœimo prav ta stara
imena, bodisi hišna bodisi pokrajinska,
pa tu pa tam prisluhnemo kakšni nareœni
obliki, posameznemu izrazu za staro de-
lo, rokodelstvo ali orodje, bomo zaznali
veliko teh priœ, ki na nevsiljiv naœin še
danes priœajo o naših prednikih.
Zavest o pomenu ledinskih in hišnih

imen se je bistveno stopnjevala najkasne-
je z vnosom le-teh v avstrijski Unescov
seznam nesnovne dedišœine (2010) na
avstrijskem Koroškem. Med drugim sta
obe osrednji kulturni organizaciji koro-
ških Slovencev skupaj s partnerji v Slo-
veniji (Razvojna agencija zgornje Go-
renjske in Gornjesavski muzej Jesenice)
vstopili v œezmejni projekt s Slovenijo,
ki je namenjen prav temu staremu imen-
skemu izroœilu. Na Koroškem projekt
strokovno vodi Slovenski narodopisni in-
štitut Urban Jarnik iz Celovca, ki je prek

KKZ vkljuœen v projekt. Inštitut dru-
štvom že veœ let pomaga na tem podroœju
in nudi marsikatero strokovno olajšavo –
saj je bil tudi merodajno vkljuœen v pro-
ces sprejetja slovenskih imen v Unescov
seznam.
V okviru projekta naœrtujemo tudi iz-

dajo zemljevidov in ureditev spletnega

portala, po katerem bodo zbrani podatki
(tudi taki, ki jih na zemljevidih ni mo-
goœe objaviti) dostopni širši javnosti.
Portal je zamišljen tako, da bo tudi po iz-
teku projekta mogoœe dopolnjevati po-
datkovno bazo, ki naj bi s tem postala
stiœna toœka za zbiratelje te duhovne in
kulturne dedišœine. Martin Kuchling

Naøa imena priœajo o naøi zgodovini
Zapisovanje ledinskih in hiønih imen v okviru evropskega projekta Flu-Led

Vsem društvenikom, odbornikom,
kulturnim ustvarjalcem, Slovencem
doma in po svetu želimo
vesele božiœne praznike in
uspešno novo leto 2012!

SODELAVCI IN ODBORNIKI
KRŠŒANSKE KULTURNE ZVEZE in
SNI URBAN JARNIK

J U B I L E J N I K O N C E R T ob

nedelja, 11. marec 2012, 14.30 uri
Dom glasbe v Celovcu

Vsi nastopajoœi zbori iz vseh treh dolin, iz
Slovenije in Primorske bodo peli pesmi
koroških skladateljev in prirejevalcev.

40
letnici
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Herman Kelich – 60 let
24. novembra

2011 je dopolnil 60
let Herman Kelich,
ravnatelj Slomško-
vega doma, stalni
diakon in škofov
ceremoniar. Ob
okroglem jubileju

Kršœanska kulturna zveza želi mnogo
sreœe in zdravja ter osebnega zado-
voljstva in naj navdušenje »nad tem,
kar dela« nikdar ne usahne.

Emil Muri – 70 let
Nedavno je na

Œežavi (obœina
Kotmara vas) slavil
okrogli življenjski
jubilej Emil Muri,
bivši predsednik
SPD Gorjanci v
Kotmari vasi. Ob

osebnem prazniku želimo obilo zdrav-
ja in sreœe ter lepe trenutke v krogu
prijateljev in najdražjih!

Prof. Marij Maver
prejel Schwentnerjevo
nagrado

Na odprtju ljub-
ljanskega knjižnega
sejma je za svoje
vztrajno delovanje
na kulturnem in
prosvetnem pod-
roœju prejel

Schwentnerjevo nagrado predsednik
Slovenske prosvete v Trstu in dolgo-
letni odgovorni urednik tržaške Mla-
dike Marij Maver. Prijatelju, s katerim
je Kršœanska kulturna zveza povezana
predvsem s skupno organiziranimi
vsakoletnimi kulturnimi dnevi na Pri-
morskem oz. na Koroškem, iskreno
œestitamo za lepo odlikovanje in hkra-
ti želimo vse dobro, obilo zdravja in
zadovoljstva ob polokroglem življenj-
skem jubileju, ki ga je slavil 15. 12.
2011.

Einspielerjeva nagrada, ki jo podeljujeta Narodni
svet koroških Slovencev in Kršœanska kulturna zve-
za, je bila letos namenjena bivšemu predsedniku
Koroške kmetijske zbornice ek. sv. Walfriedu
Wutscherju. Walfried Wutscher, ki je odlikovanje
prejel za vedno odprti in iskreni pristop do sloven-
ske narodne skupnosti na Koroškem, je v svoji za-
hvalni besedi dejal, da je v kmetijski zbornici vedno
dobro sodeloval s predstavniki SJK in da je vedno
iskal pot dialoga. Predsednik Narodnega sveta
Zdravko Inzko je v svoji lavdaciji izpostavil »zgled-
no živeti dialog« nagrajenca tako s Slovenci na Ko-
roškem kot s sosednjo Slovenijo. V imenu SJK se je
Wutscherju za dobro sodelovanje zahvalil zborniœni

svetnik Štefan Domej. Podelitev, ki se je je udeležila vrsta œastnih gostov tako iz Ko-
roške kot tudi iz Slovenije, je bila 2. decembra v Tischlerjevi dvorani v Celovcu.

Einspielerjeva nagrada ek. sv. Walfriedu Wutscherju

Najvišje odlikovanje slovenske znanosti, Zoisovo
nagrado, sta za svoje »vrhunske znanstveno-raz-
iskovalne in razvojne dosežke« za knjigo »Die
Kärntner Slowenen und die Zweite Republik: zwi-
schen Assimilierungsdruck und dem Einsatz für die
Umsetzung der Minderheitenrechte« (Mohorjeva
založba, 2010) prejela socialni geograf, upokojeni
prof. dr. Vladimir Klemenœiœ (Tischlerjev nagraje-
nec 2004) in zgodovinar prof. dr. Matjaž Klemenœiœ.
Avtorja sta dobra poznavalca slovenske manjšinske
stvarnosti in v priœujoœi knjigi obravnavata zaplete-
ne odnose med slovensko narodno skupnostjo in ko-
roško oz. avstrijsko politiko. Za visoko odlikovanje
œestita tudi Kršœanska kulturna zveza.

Dr. Vladimir in dr. Matjaæ Klemenœiœ prejela Zoisovo nagrado

Iskrica –MihaDolinšek, znani in
priznani filmski ustvarjalec, je poleti
2011 slovenski mladini na Koro-
škemnudil enkratno priložnost, da se
v živo seznani s filmsko umetnostjo.
Razpisal je filmski nateœaj inmladim
ustvarjalcem sam pomagal pri ure-
sniœenju njihovih idej. Tako je nasta-
la cela vrsta zanimivih kratkih fil-
mov, ki so bili predstavljeni na festi-
valu »Iskrica *posneto*abgedreht«
20. 10. v kinodvorani CineCity v Ce-
lovcu. Nagrajeni filmi so bili dodat-
no predstavljeni 22. 11. v kinu Wul-
fenia v Celovcu. Za leto 2012 je
naœrtovano nadaljevanje.

Trgovina grozot –
pod naslovom »Little shop of
horrors« je Mladinski zbor
Podjuna pod vodstvom Katje
Mandl naštudiral muzikal v
angleškem (songi) in sloven-
skem (vmesno besedilo) jezi-
ku. Režijo je vodila Milena
Olip, sodelovali so domaœi
glasbeniki. Premiera je bila
29. 10. v KD Pliberk, dan
pozneje pa ponovitev prav
tako v KD.

Tone Pavœek
Oktobra tega leta je umrl pesnik in

vsestranski mojster besede ter prija-
telj koroških Slovencev Tone
Pavœek. S Kršœansko kulturno zvezo
ga je povezovalo veœ stvari – po eni
strani je prav na povabilo KKZ
veœkrat zahajal na Koroško na razna
branja, mdr. na Slovenski gimnaziji,
po drugi strani pa predvsem sodelo-
vanje pri muzikalu Juri Muri v Afri-
ki skupaj z Gabrielom Lipuøem.
Ustvaril je mnogo preœudovitih pe-
smi tako za odrasle kot tudi za otro-
ke oz. mladince in bo prav s svojim
literarnim delom ostal prisoten med
nami.

Janko Messner
Oktobra je za vedno utihnil opo-

minjajoœi in prepoznavni glas koro-
škega pisatelja Janka Messnerja. Z
njim je Koroška izgubila pomemb-
nega pisatelja in pogumnega glasni-
ka pravic in dostojanstva slovenske
besede na Koroškem. Njegova ljube-
zen do slovenskega jezika naj nam
bo zgled, njegovo delo pa opomin.

NA KRATKO : I N M E M O R I A M

60 mladih je sodelovalo pri muzikalu

Wutscher, Kert-Wakounig, Inzko

Matjaæ in Vladimir Klemenœiœ
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Slovenska zemlja
v pesmi in besedi

Za gorami … –
tako se imenuje
zgošœenka, ki jo
je izdala RTV
Slovenija in pri
kateri sodeluje
veœ skupin in po-
sameznikov slo-

venskih narodnih skupnosti iz raznih
držav celega sveta. Skupine predstavlja-
jo staro glasbeno oz. pevsko ljudsko iz-
roœilo zunaj slovenske države. Iz Koro-
ške sodelujejo pevci iz Sel, Velikovca
(VS Lipa), Globasnice in Trio Pegrin z
Obirskega. Zgošœenko so predstavili 17.
decembra 2011 v Ljubljani (RTV studio
14) ter v živo po 1. sporedu radia Slove-
nija.

Poœivaj milo detece
Zgošœenko z

božiœnimi pesmi-
mi so posneli
zbori v Pliberku
in Šmihelu.
MoPZ Kralj Mat-
jaž, MePZ Podju-
na, Mlada Podju-

na, Mladinski zbor Podjuna, MePZ
Gorotan in MoPZ Edinost so zavestno
izbrali take pesmi, ki še niso posnete na
drugih zgošœenkah koroških zborov.
Zgošœenko z naslovom »Poœivaj milo
detece« so zbori predstavili v Marijini
cerkvi v Nonœi vasi, kupite jo lahko pri
pevcih in društvenikih ter v obeh sloven-
skih knjigarnah v Celovcu. (cena 15
evrov)

Œrnj va kapca – pravljice
v ziljskem nareœju

Iniciativa »Slo-
venšœina v druži-
ni« je skupaj s
SPD Zila izdala
zgošœenko s
pravljicami v zilj-
skem nareœju.
SPD Zila (sekcija

zila-film) je po zasnovi Sabine Zwitter-
Grilc pripravila tri klasiœne pravljice za
otroke v pristnem slovenskem ziljskem
nareœju. Zgošœenka predstavlja živo be-
sedno dedišœino z Zilje in kaže lepoto in
globlji pomen domaœega nareœja.
Zgošœenko lahko kupite pri SPD Zila, pri
Kršœanski kulturni zvezi in v obeh slo-
venskih knjigarnah v Celovcu (cena 12
evrov). Pri KKZ je na voljo tudi slo-
varœek z nareœnimi izrazi, ki ga je pripra-
vila vodja Slovenskega narodopisnega
inštituta Urban Jarnik Martina Piko-
Rustia.

Jes pa pu ba n œ nemam
Priredbe in ob-

delave rožanskih
ljudskih pesmi
za ženski, dekli-
ški in mladinski
zbor
Kršœanska kul-

turna zveza je
skupaj z Javnim
skladom za kul-

turne dejavnosti RS v Ljubljani izdala
zbirko priredb rožanskih ljudskih pesmi
za ženski, dekliški in mladinski zbor. Po
priredbah za mešani zbor (Œej so tiste
st™zice, 2006) in za moški zbor (Deœva,
to m™ povej, 2009; 2 zvezka) ta tretja
zbirka za ženski, dekliški in mladinski
zbor zakljuœuje serijo in podaja dober
pregled nad priredbami rožanskih ljud-
skih pesmi. Vse tri zbirke je uredil Mitja
Gobec, posveœene so spominu Lajka Mi-
lisavljeviœa, ki je ob koncu 20. stoletja
zaœel pripravljati te zbirke. Zbirka je iz-
šla pri Mohorjevi založbi v Celovcu in je
na voljo pri KKZ ter v obeh slovenskih
knjigarnah v Celovcu. (172 strani, cena
26 evrov)

Knjižni dar Mohorjeve

Mohorjeva založba Celovec ob izteku
leta ponovno ponuja knjižni dar, ki vse-
buje Mohorjev koledar, priroœnik Zobna
profilaksa v tretjem tisoœletju (avtor
Michael Weber), otroško knjigo Filo in
Zofija domaœe avtorice Sabine Buch-
wald (ilustrirala Marija Prelog) ter
veœernice Ovadba opolnoœi (avtor Janez
Kajzer). Celotni dar stane 44 evrov, za
dodatnih 6 evrov pa lahko dokupite še
Pratiko za prestopno leto 2012. Knjižni
dar je na voljo v Mohorjevi knjigarni v
Celovcu in pri poverjenikih Mohorjeve.

Prireditveni koledar 2012
Kršœanska kulturna
zveza in Slovenska
prosvetna zveza sta
za skupni prireditve-
ni koledar zbrali do-
slej znane prireditve
koroških Slovencev
za leto 2012. Ovitek
tokrat krasi umetni-
na Franca Rasinger-
ja iz Št. Jakoba v
Rožu.

Slovenski dnevi v
»SMO – klubu«

Od nedelje, 11., do œetrtka, 15. de-
cembra, so v klubu SMO (Slovenske
mladinske organizacije) potekali
»Slovenski dnevi«. Cilj je bil pova-
biti mladino ter odrasle v klub in jim
nuditi kulturni program. Tako so štu-
dentje povabili v nedeljo na odprtje
Mladinsko lutkovno skupino KPD
Šmihel, ki je gostovala z igro »Kje je
moja senca?«. Mladi gledališki
ustvarjalci so navdušili z abstraktno
senœno igro in atmosferiœno glasbe-
no spremljavo v živo. Za kratek od-
dih so klubaši v ponedeljek predva-
jali filmski klasik »Das Dorf an der
Grenze«, v sredo in œetrtek popoldne
pa aktivno vpletli obiskovalce, ki so
lahko v majhni delavnici tiskali svo-
je osebne motive na majice.
Za božiœno darilo klubu je poskr-

bel koroški slikar Franc Rasinger, ki
je v klubskih prostorih predstavil tri
svoje slike in jih podaril (!) klubu.
Sledilo je branje iz del Janka Mess-
nerja, Walter Fanta pa je osebno bral
iz svojih satiriœnih del o Koroški, kar
je vzbudilo dosti smeha med poslu-
šalci. Za zakljuœek Slovenskih dne-
vov je bil klub nabito poln, saj je slo-
venski glasbenik in pevec Adi
Smolar zaigral svoje legendarne kla-
sike.
Lahko reœemo, da je vsak obisko-

valec našel kaj zase, saj je raznolik
program segal od gledališke dejav-
nosti prek tiska in slikanja, tja do li-
terature, filma in glasbe.

e e

e

Adi
Smolar
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Martin Kuchling

15. Primorski dnevi na
Koroškem
Primorski dnevi na Koroškem, ki so

potekali od 7. do 17. oktobra v raznih
krajih Koroške, so v sklopu osmih prire-
ditev koroškim Slovencem prikazali pre-
rez kulturnega delovanja slovenske na-
rodne skupnosti na Primorskem. Od
gledaliških in lutkovnih predstav prek
razstave, koncerta in tradicionalnega
sreœanja glasbenih šol do predstavitve
novih zanimivih knjig iz Primorske je
segel spored letošnjega prijateljskega
sreœanja. Zavestno se je Kršœanska kul-
turna zveza odloœila, da prireditve prire-
ja v razliœnih krajih Koroške, v sodelo-
vanju s krajevnimi kulturnimi društvi in
tako Primorskim dnevom pripomore k
boljši percepciji med slovensko narodno
skupnostjo na Koroškem. Tako so kul-

turni ustvarjalci iz Primorske obiskali
Ziljsko Bistrico, Bilœovs, Pliberk, Sele in
Celovec in na ta naœin videli kaj veœ Ko-
roške – ne samo sivega Celovca! Nasled-
nje leto bomo prijateljem na Primorskem
vrnili obisk in predstavili svoje delova-
nje v okviru 15. Koroških kulturnih dne-
vov na Primorskem, skupaj s Slovensko
prosveto v Trstu, z Zvezo slovenske ka-
toliške prosvete v Gorici in s Kulturnim
središœem Planika v Kanalski dolini.

Slovenska kultura na Sejmu šeg in navad

Od petka, 18. novembra, do nedelje,
20. novembra, je na celovškem sejmišœu
potekal 11. Sejem šeg in navad. Tudi le-
tos je Kršœanska kulturna zveza sodelo-
vala in predstavljala svoje obširno delo-
vanje na kulturnem podroœju. Eno
težišœe je posvetila gledališki in lutkovni
dejavnosti in v ta namen k sodelovanju
povabila Otroško gledališko skupino iz
Št. Lipša s predstavo »Œepica sreœe« ter
Mladinsko gledališko skupino »Vsi na
kupu« (KPD Šmihel) s predstavo »Bil je
tako tih in neopazen«. Obe skupini sta
nastopili na malem odru sejma, ki je bil
novost letošnje prireditve. Na velikem
odru pa je na povabilo KKZ nastopil
MoPZ Jepa-Baško jezero.

Drugo težišœe Kršœanske kulturne zve-
ze je bil œezmejni rokodelski projekt Do-
maœa in umetnostna obrt (DUO-Kunst-
handwerk), ki ga je predstavljala s
posebno stojnico. Po dva rokodel-

ca/umetnika sta vsak dan
predstavljala svoje delo
in izdelke, bilo je mo-
goœe v živo spremljati
nastajanje starodavnih
izdelkov (cekarji iz rogo-
za, nakit iz fosilov) ter
novejših umetnin (tiffa-
ny, slikarstvo, modelira-
nje). Œezmejni projekt
DUO se izvaja od sep-
tembra 2010 naprej in bo
trajal še do konca maja
2013. Rokodelske dejav-
nosti so pomemben del
kulturne dedišœine, ki je
gibalo kulturne raznoli-
kosti in jamstvo za traj-

nostni razvoj. S projektom DUO naj se
ohranjajo in spoštujejo te rokodelske de-
javnosti, da tudi ne bodo pozabljene. Po-
leg KKZ na avstrijski strani sodelujeta še
SNI Urban Jarnik in SPZ.

Oktet Suha je praznoval 30-letnico obstoja
Novembra je Oktet Suha praznoval 30-letnico uspeønega delovanja – 5. 11. na Suhi

(gostilna Motschulablick), 19. 11. pa v KD v Pliberku. Na obeh koncertih – na Suhi v
sodelovanju s prijateljskimi skupinami, v Pliberku s samostojnim sporedom – so pev-
ci, ki jih že nekaj let vodi Edi Oraže, podali lep prerez svojega pevskega ustvarjanja.
S šopkom pesmi so se poklonili vsakemu zborovodju, ki jih je vodil in usmerjal nekaj

œasa v 30-letnem
delovanju. To so
bili na zaœetku Ber-
tej Logar, Otto
Wutte, potem Ma-
tevž Fabijan, ki je
oktet vodil 17 let,
ter Edi Oraže. V
imenu KKZ sta ju-
bilantom œestitala
predsednica Sonja
Kert-Wakounig (na
Suhi) in tajnik Mar-
tin Kuchling (v Pli-
berku).

Cecilijanka v Gorici
19. in 20. novembra je v Kulturnem

domu Lojze Bratuž v Gorici potekala 53.
pevska revija Cecilijanka. Iz Koroške se
je letošnje revije na vabilo KKZ udeležil
MePZ Jakob Petelin Gallus iz Celovca
(zborovodja Dominik Hudl), ki je v so-
boto, 19. 11., ponesel pevske pozdrave
na Primorsko.
Isti dan pa je Goriško zajela vest, da je

umrl Andrej Bratuž – sin Lojzeta Bratu-
ža, po katerem je imenovan kulturni cen-
ter v Gorici. Prireditelji (ZSKP v Gorici)
in nastopajoœi so se z minuto molka do-
stojno poslovili od priznanega in priljub-
ljenega skladatelja, kulturnika, politika
in publicista, ki je bil tesno povezan tudi
s Koroško.

Pepca Druml in zborovodja MePZ
Lojze Bratuæ iz Gorice Bogdan Kralj

Na stojnici KKZ: tajnik Martin Kuch-
ling, predsednica mag. Sonja Kert-
Wakounig in sodelavka Irena Preinig

Nataøa in Matija Fiøtrek pri pletenju cekarjev
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Zaskrbljiv razvoj položaja Romov po
vsej Evropi je na pobudo KKZ in SPZ
sprožil podporno akcijo ene manjšine za
drugo. V œetrtek, 4. novembra, sta bila
Celovec in Pliberk v žarišœu solidarnosti
koroških Slovencev z narodno skupnost-
jo Romov. Predstavniki romskih zdru-
ženj v Avstriji oz. Sloveniji so dopoldne
predstavili svoje izkušnje kot pripadniki
manjšine dijakom Slovenske gimnazije v
Celovcu. Pretresljive usode posamezni-
kov so bile v ospredju tudi na veœerni pri-
reditvi v pliberškem Kulturnem domu v
dveh dokumentarcih Sabine Zwitter-
Grilc za oddajo avstrijske radiotelevizije
ORF »Heimat, fremde Heimat«. Na po-
dijski diskusiji, ki jo je moderirala Sabi-
na Zwitter-Grilc sama, so predavatelji
ok. 200 obiskovalcem mdr. predstavili
družbeno razširjene, že od nekdaj globo-

ko usidrane predsodke do
Romov (navzoœi so mdr. tu-
di v slovenski folklori: Beži-
mo, tecimo, cigani gredo …
kaj, œe bi namesto »cigani«
pisalo »Slovenci«?). V
okviru solidarnostne akcije
je nad 50 slovenskih kultur-
nih društev tudi aktivno
podpisalo solidarnostno iz-
javo, v kateri se zavzemajo

za enakopravnost in terjajo upoštevanje
œlovekovih pravic v primeru Romov po-
vsod, kjer se dogajata zasledovanje in
odprta diskriminacija, kot npr. na Mad-
žarskem ali Œeškem.
Da pa je glasba Romov ognjevita, so se

prepriœali obiskovalci ob nastopu vrhun-
skega avstrijskega jazz-kitarista romske-
ga rodu Harrija Stojka, ki je z zborom
Slovenske gimnazije zagrel dvorano z
zelo navdušujoœo interpretacijo romske
himne »ðelem, ðelem« (Dolge poti sem
prehodil).
V sklopu dneva Romov so koroški Slo-

venci lahko predali lepo preseneœenje
mladi romski družini iz Slovenije, ki jim
je po veliki nesreœi zgorel dom in z njim
vse, kar imajo: zanjo so s prostovoljnimi
prispevki v Pliberku nabrali skoraj 600
evrov.

Z geslom »Glasba povezuje sosednje
dežele« je Kršœanska kulturna zveza va-
bila 17. novembra v Tischlerjevo dvora-
no v Celovcu na klasiœni koncert pianist-
ke Marine Horak (Slovenija) in dveh
sopranistk – Peggy Forma (Koroška) in
Francke Šenk (Slovenija). Z vrhunskim
programom (Hugo Wolf, J. Brahms, J.
Ipavec, L. M. Škrjanec idr.) so umetnice
prikazale kulturno-glasbeno povezavo
med Avstrijo in Slovenijo in v na novo
obnovljeno dvorano v Mohorjevi hiši
priœarale žameten zvok mednarodnih
skladb.

Kršœanska kulturna
zveza v Celovcu je iz-
dala celotni Nageletov
opus, ki je na voljo
vsem zainteresiranim,
prav tako zbornik o
Antonu Nageletu –
»Živeti hoœemo!« (Ja-
sna Nemec Novak).

Anton Nagele
Iz srca mi vre lepa pesem –
Duhovne pesmi
uredil: Egi Gašperšiœ
KKZ, Celovec 2001

Anton Nagele
V tujini doma – Samospevi
KKZ, Celovec 2002

Anton Nagele
Srce zdaj s srcem govori
uredil: Egi Gašperšiœ
KKZ, Celovec 2003

Anton Nagele
Naš duh se tod iskri –
Miklova Zala,
Slovenski božiœ
uredil: Egi Gašperšiœ
KKZ, Celovec 2005

Poklon spominu Antona Nageleta
ob 100-letnici rojstva

V œast velikega koroškega skladatelja
Antona Nageleta (1911–1992) je Krš-
œanska kulturna zveza skupaj s faro Št.
Jakob in SPD Rož 23. oktobra priredila
simpozij in koncert v Št. Petru pri Št. Ja-
kobu. Na simpoziju so spregovorili stro-
kovni poznavalci Nageletovega opusa ter
znanci in prijatelji o œloveku in njego-
vem delu in o sledeh, ki jih je zapustil ta-
ko v domaœem kraju kot v glasbeni podo-
bi Koroške. Prispevki simpozija so
zbrani v broøuri.
Anton Nagele, ki je bil dolga leta or-

ganist v šentjakobski farni cerkvi, je
ustvaril veliko izvirnih skladb – tako

c e r kven i h
kot tudi po-
svetnih – in
priredil številne slovenske pesmi. Delo-
ma je besedila pesmi pisal sam in s tem
ustvarjal tudi zelo osebno koroško litera-
turo ob zaœetku 20. stoletja.
Koncert v Št. Jakobu so oblikovali

zbori iz Koroške (CePZ Št. Jakob, MePZ
Danica, skupina akzent) in iz Slovenije
(CePZ župnije Device Marije na jezeru,
ŽePZ in MePZ Koledva iz Krope) ter
vrhunska solista Bernarda in Marko
Fink, ki sta ju spremljala Nataša Valant
(klavir) in domaœin Saša Kassl (orgle).

classic – termini 2012

Dan Romov na Koroškem Glasba povezuje

Meøani pevski zbor Koledva iz Krope, vodi Egi Gaøperøiœ

Bernarda
Fink

Harri Stojka

Francka Øenk, Marina Horak in Peggy Forma

februarja, (termin bomo pravoœasno objavili),
Verdijev Nabucco, v obnovljeni ljubljanski operi
petek, 30. marec 2012, Slov. filharmonija
œetrtek, 7. junij 2012, Cankarjev dom
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SNI Urban Jarnik: Martina Piko-Rustia

11. julija letos je minilo natanko 30
let od smrti organista, zborovodja, slo-
venskega skladatelja in duše glasbene-
ga življenja na Žirovskem Antona Job-
sta. Rojeni Korošec je pretežni del
svojega življenja preživel v Žireh, kjer
je deloval na glasbenem podroœju in
mnoge rodove Žirovcev popeljal v svet
glasbene umetnosti ter s svojimi deli
duhovne in posvetne vsebine zaznamo-
val celoten slovenski glasbeni prostor.
Razliœne skupine Žirovcev so se v letih
po njegovi smrti med obiskom krajev
po Koroškem ustavile na Brdu, v njego-
vi rojstni vasici. Beseda je dala besedo
in veœkrat je bila ponovljena misel, da
bi bilo lepo in prav, da se s spominskim
obeležjem na njegovi rojstni hiši oddol-
žijo in obenem zahvalijo glasbeniku
Antonu Jobstu. Njemu v spomin so Mu-
zejsko društvo Žiri, Obœina Žiri, Slo-
venski narodopisni inštitut Urban Jar-
nik, župnija Brdo ter Kluba koroških
Slovencev v Ljubljani in Mariboru pri-
pravili spominsko plošœo, ki so jo avgu-
sta blagoslovili v Žireh in nato namesti-
li na njegovo rojstno hišo na Brdu pri
Šmohorju. Plošœa je iz marmornatega
kamna, na njem je poleg imena in pri-
imka ter datumov rojstva in smrti dvo-
jezniœni napis: ''Slovenski skladatelj,
zborovodja in organist se je rodil v tej
hiši. Živel in ustvarjal je v Žireh.'' Na
plošœi je tudi bronasti relief, ki ga je
umetniško oblikoval Brane Vegelj.
Oktobra je bil v župnijski cerkvi sv. Mi-
haela v Žireh koncert ob 30. letnici
smrti Antona Jobsta, kjer je spregovoril
tudi sedanji župnik na Brdu na Zilji,
Stanko Trap. Ob priliki spominskega
koncerta je bila predstavljena posebna
poštna znamka v spomin Antonu Job-
stu. Odkritje spominske plošœe na nje-

govi rojstni hiši pa je bilo v nedeljo, 30
oktobra 2011. Slovesno mašo sta obli-
kovala Cerkveni mešani pevski zbor
Anton Jobst in Moški pevski zbor Alpi-
na – zbora, ki jih je Anton Jobst vodil v
svoji novi domovini v Žireh. Po maši pa
se je zbrana množica pomaknila proti
Jobstovi rojstni hiši, Kopiœevi domaœiji,
kjer sta žirovski župan Janez Žakelj in
Stanko Trap, župnik na Brdu, odkrila
spominsko plošœo. Župan Janez Žakelj
se je zahvalil za skupno prizadevanje za
pripravo lepo oblikovane spominske
plošœe, ki Antona Jobsta simbolno
vraœa njegovemu domaœemu kraju in
Koroški. Župnik Stanko Trap pa je opo-
zoril, da vsaka pesem rahlja srca, zato
naj bi tudi z veseljem prepevali domaœe
in Jobstove pesmi. Prireditev se je
iztekla z obljubo Jobstovega dalnjega
sorodnika Josepha Jobsta, da bo z mo-
škim zborom, katerega vodi, kmalu obi-
skal Žiri in tam zapel domaœe ziljske
pesmi.
Anton Jobst, po domaœe Kopiœev, se

je rodil leta 1894 na Brdu pri Šmohorju
kot drugi otrok kmeta, cerkovnika in or-
ganista Nikolaja Jobsta ter Marjane
Jobst, rojene Grafenauer. Prvi glasbeni
uœitelj na domaœem koru na Brdu je bil
njegov oœe Nikolaj, nato se je uœil v cer-
kvi pri Svetem Križu v Beljaku pri stri-
cu, deželnem poslancu in organistu
Francu Grafenauerju. Franc Grafenauer
je spoznal Antonovo izredno glasbeno
nadarjenost in ga leta 1910 še ne šest-
najstletnega poslal v orglarsko šolo v
Ljubljano. Po konœani šoli se je Jobst še
naprej izpopolnjeval v glasbi pod men-
torstvom skladatelja Stanka Premrla.
Oktobra leta 1912 je nastopil službo or-
ganista v Žireh. Œeprav je bil prepriœan,
da v Žireh ne bo ostal, se je potem izka-
zalo, da je bila to s kratkimi prekinitva-
mi njegova prva in zadnja služba. Ostal
je predvsem zaradi prijaznega sprejema
domaœinov in mešanega pevskega zbo-
ra, ki je že obstajal, pa tudi zaradi mo-
goœnih orgel, ki so jih postavili v novi
župnijski cerkvi leta 1914. Njegovo de-
lo je pustilo v glasbenem življenju na
Slovenskem globoko sled. Bogata za-
pušœina je obsežna, saj zajema 641 ugo-
tovljenih skladb v rokopisih in tiskih.
Sem spadajo tudi priredbe. Za svoje bo-
gato ustvarjanje in delo je bil veœkrat
nagrajen in odlikovan. Najvišje prizna-
nje, ki ga je prejel za svoje življenjsko
delo, je bilo cerkveno odlikovanje pa-
peža Janeza Pavla II. – red viteza Gre-
gorja VI. kot najvišje možno odlikova-
nje za laike v rimsko-katoliški cerkvi.

Žirovci so Antona Jobsta
vrnili Zilji in Koroški

Utihnile so ptice,
utihnila je vas

Ana Jug-
Olip opisuje v
knjigi svoje
življenje, šege
in navade svo-
je družine in
domaœega kra-
ja. Neizbrisni
peœat mu je da-
la sreœna mla-
dost v verni,
slovensko za-
vedni Užniko-
vi družini v

Selah, v drugi svetovni vojni pa je pre-
stala pregnanstvo in strahote koncentra-
cijskega taborišœa v Ravensbrücku.
Rojena 6. novembra1922 je na svoja

stara leta zapisala z duše vse trpljenje in
krivice, da bi svojim otrokom in vnu-
kom, vsej mlajši generaciji, ohranila
spomin na œas Hitlerjeve strahovlade kot
svarilo in opomin. Skrbi jo obstoj slo-
venskega naroda na Koroškem in goreœe
prosi, da bi ohranili slovenski jezik, za
katerega so toliko pretrpeli predniki.
Knjigo so izdali SNI Urban Jarnik,

KPD Planina in Mohorjeva založba. Do-
bi se v obeh slovenskih knjigarnah v Ce-
lovcu, pri SNI UJ in odbornikih KPD
Planina. Cena: 21,90 evrov

Ziljska noša v
Deželnem muzeju
20. oktobra 2011 je Koroški deželni

muzej odprl vrata razstave o razvoju in
kulturni zgodovini spodnjega perila. V
razstavo je vkljuœeno tudi spodnje perilo
starejše ziljske noše z opisom naœina pri-
prave noše in ziljskimi slovenskimi na-
reœnimi izrazi za posamezne dele noše.
Izšel bo tudi katalog k razstavi s prispev-
ki Teodorja Domeja, Martine Piko-
Rustia in Milke Kriegl. V katalogu Teo-
dor Domej opozarja na ohranjeno ziljsko
nošo v muzeju v Sankt Peterburgu, ki jo
je leta 1867 peljal na slovansko razstavo
v Moskvo Matija Majar Ziljski.

Konec aprila 2012 bo v Deželnem mu-
zeju predstavitev ziljske noše z naslo-
vom:

Najli™pš™ so pa Zlan™ic™,
k™ maja krat™iklc .... (ljudska)
Ziljska ženska noša: paša za oœi in dedišœina.
Am schönsten sind aber die Gailtalerinnen,
weil sie kurze Röcklein tragen ...
(Slowenisches Volkslied aus dem Gailtal)
Die Gailtaler Frauentracht zwischen
Tradition und Blickfang
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gledališče:Mateja Kert

Pestra gledališka jesen
S septembrom se je zaœela raznolika

nova gledališka sezona. Od skupin, ki so
bile na naši gledališki in lutkovni delav-
nici v Ankaranu, se jih je do zdaj pred-
stavilo enajst, veœ premier nas œaka ko-
nec decembra in naslednje leto. V
naslednji številki biltena se bomo te-
žišœno posvetili letošnjemu dogajanju po
naših odrih.

Vse zastonj! v celovškem
Mestnem gledališœu

Na povabilo KKZ je na tradicionalnem
slovenskem gledališkem prazniku 8. de-
cembra gostovalo Mestno gledališœe
ljubljansko s predstavo »Vse zastonj!
Vse zastonj!« v Celovcu. Nobelov na-
grajenec Dario Fo je prvotno napisal be-
sedilo v 70-ih letih. Pikro farso, ki opisu-
je posledice na dobiœek usmerjenega
državnega aparata na prebivalce, je Fo
pred štirimi leti posodobil, saj je videl
dosti paralel v gospodarskih temah, s ka-
terimi se sooœamo danes. V uprizoritvi
MGL sta se obe verziji besedila spojili v
eno, režija Marka Manojloviça pa je
predstavi primešala še dodatno noto ab-
surdnosti v slogu srbske tradicije.
Predstava je odmevala med dokaj ži-

vahno publiko, ki je le utihnila proti kon-
cu predstave, ko krutega izida ni bilo veœ
mogoœe skrivati za pajœolanom komike.

Tribuna – Sreœanje gledaliških in
lutkovnih skupin v Celovcu

22. – 24. 2. 2012
Prviœ sta se udeležili gledališke in lut-
kovne delavnice v Ankaranu kot men-
tor za govor, kjer ste delali z vsemi
skupinami, ki so bile tam. Kakšni so bi-
li vaøi vtisi?

Predvsem me je navdušilo veselje, ki ga
imajo mladi. Veselje do ustvarjanja na
podroœju uprizoritvenih umetnosti. In pa
to, da so se dela lotili resno in zavzeto
kljub vroœini. Zelo se me je dotaknilo to,
da imajo do stvari, ki jih poœnejo, iskren
odnos.

Delavnica je verjetno dober barometer
in nekakšno kazalo odrske dejavnosti
med Slovenci na avstrijskem Koro-
škem. S kakšnimi spoznanji ste se vrni-
li v Ljubljano?

Priznam, da ne poznam vseh razmer, ki
jih sreœujete pri svojem delu. Vseeno pa
bi lahko rekel, da so podobne razmeram
v Sloveniji, skupine težje pridobivajo
œlane, finanœne zagate, œasovne omejit-
ve ... Posebnost kulturnega prostora av-
strijskih Slovencev pa je verjetno v jezi-
ku, ki je pod moœnim vplivom nemšœine.
Opazil sem, da imajo nekateri precejšnje
težave v razumevanju in sporazumeva-
nju v slovenšœini. Med sabo se pogovar-
jajo v nemšœini, kar me je neprijetno pre-
senetilo. Razlogov za to je verjetno veœ
in tukaj niti ni prostora, da bi razpredal o
njih. A poglavitna je vsekakor neka
jezikovna samozavest in pa stik s sloven-
skim jezikom, ki ju je vedno manj.

Kot izredni – in priljubljeni – profesor
na AGRFT ste kljuœni del gledališkega
izobraževanja mladih na visoki šoli.
Kaj je pomembno pri delu z mladino,
da vzpostavi œut za in ljubezen do go-
vorjene besede?

Mladi morajo predvsem pridobiti obœu-
tek za sprošœeno izražanje v slovenskem
jeziku. Slovenšœina je enakovredna vsem
svetovnim jezikom, v njej se lahko
izražamo na vseh ravneh (splošni,
znanstveni, umetniški ...). Seveda pa je
sposobnost sprošœenega in samozavest-
nega govora trdo delo, ki ga morajo mla-
di opraviti v œasu študija in z njim nada-
ljevati skozi kariero. Delo na sebi je
nekaj, kar traja vse življenje.

Na jezikovni ravni, v œem vidite naj-
veœje izzive za koroške Slovence in

kako se jih je mogoœe lotiti?

Koroško nareœje je samo eno od mnogih
slovenskih nareœij. Glede tega nimam
posebnega odnosa. Vsa nareœja bogatijo
slovenski jezik in mu ponujajo veliko
možnosti. Vedno zagovarjam idejo, da se
ne smemo sramovati nareœja, toda
poznati moramo razliœne jezikovne ravni
in jih sprošœeno uporabljati, saj nam go-
vorne situacije predpisujejo naœin izraza.
Kot zanimivost bi omenil, da sem pri
koroških Slovencih opazil precej tradi-
cionalen odnos do slovenskega jezika.
Slovenšœina kot govorna realizacija jim
je uzavešœena predvsem v dveh izrazih:
zborni in nareœni izraz. Manjka pa jim še
cela paleta splošnih sporazumevalnih
ravni, ki nam pomagajo pri govoru. Raz-
loge za to vidim predvsem v premajhni
kulturni povezanosti in stikih med nami.
Razumem, da se v zamejstvu trudijo
ohranjati kulturno in jezikovno identite-
to, a knjižna oblika slovenšœine ni edi-
na ...

Kot igralec ste tudi sami prisotni na
odrih po Sloveniji – letos decembra se
je v teatru Anton Podbevšek v Novem
mestu iztekel premierni niz predstave
»Dom za igralce«, za katero ste pri-
spevali tudi nekaj besedila. Kakšne
naœrte imate za leto 2012?

Ravnokar sem pred premiero otroške lut-
kovne predstave Dvojœka in vrag (pre-
miera 27. 12. 2011) na ljubljanskem gra-
du (kjer igram vraga, seveda!), januarja
2012 bom kot igralec sodeloval pri med-
narodnem radijskem projektu Ars elec-
tronica, ki ga pripravlja Radio Slovenija,
februarja pa bom kot govorni svetovalec
sodeloval v Lutkovnem gledališœu Ljub-
ljana pri predstavi A. S. Puškin - Snegulj-
œica in sedem vitezov. Za naprej pa še ne
vem.

Brez izjeme so bile vse skupine, vkljuœ-
no s skupino retorike, navdušene nad
vaøim pristopom približevanja govor-
ne tehnike. Jim boste v Ankaranu na
voljo tudi naslednje leto?

Z veseljem bomo delali in ušpiœili kakš-
no novo.
Ob robu:
Teœaj retorike bo spet potekal nasled-
nje leto (glej napoved desno).

S kulturno povezanostjo do veœje
sprošœenosti izražanja

Teœaj retorike
20. – 23. 8. 2012, Ankaran
Po uspešnem prvem teœaju retorike v
sklopu gledališke in lutkovne delavni-
ce v Ankaranu 2011 ga bomo ponudili
tudi leta 2012. Teœaj je namenjen
vsem, ki želijo izboljšati svojo govor-
no tehniko ob spoznavanju kljuœnih
elementov za prikupno in efektivno
posredovanje informacije. 18 let +.
Vodi: Tomaž Gubenšek (AGRFT).
Cena (vkljuœno s hrano in 2 noœitvama
v dvoposteljni sobi): € 110 oz. € 80
(študentje & brezposelni); doplaœilo za
enoposteljno sobo.
Število teœajnikov je omejeno!
Prijave na KKZ: +43 516243-13
oz. office@kkz.at; rok za prijave:
31. januar 2012.

Tomaž Gubenšek, igralec in izredni profesor na AGRFT v
Ljubljani, kjer vodi katedro za govor, je letos spremljal sku-
pine na gledališki in lutkovni delavnici v Ankaranu. V pogo-
voru opisuje, kako je doživljal delo s koroškimi Slovenci in
poroœa o svojih naœrtih za leto 2012.
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IMPRESUM: Izdajatelj: Krøœanska kulturna zveza, 10. Oktoberstraße 25/3,
9020 Celovec. Odgovorni urednik: Martin Kuchling

KRØŒANSKA KULTURNA ZVEZA
10. Oktoberstraße 25/3 9020 Celovec
Tel. (0043) (0)463/51 62 43, faks 50 23 79
e-mail: office@kkz.at, splet: www.kkz.at

Zalka Kelih-Olip -11 kelih@kkz.at
Sonja Kert-Wakounig -12 kert-wakounig@kkz.at
Mateja Kert -13 mateja.kert@kkz.at
Martin Kuchling -15 kuchling@kkz.at
Irena Preinig -15 preinig@kkz.at
Sabina Anderwald -21 anderwald@kkz.at

Absender/odpoøiljatelj:
Krøœanska kulturna zveza/Christlicher Kulturverband, 10. Oktoberstraße 25/3, 9020 Klagenfurt/Celovec

napovedi:

termini:

Bar freigemacht/Postage Paid
9013 Klagenfurt
Österreich/Austria

Slike: KKZ, Nedelja, Novice, Sabina Anderwald, Vincenc Gotthardt, MePZ Podjuna, Oktet Suha, Ingo Muri, Damijana Mithans
Prispevki: Martin Kuchling, Zalka Kelih-Olip, Martina Piko-Rustia, Mateja Kert, Luka Mletschnig, Hanna Erklavec

nedelja, 15. januar 2012, 9.30
Maša v Slovenskem pastoralnem centru
v Celovcu
Oblikuje: MePZ Jakob Petelin Gallus

petek, 20. januar 2012
Gledališœe: Sonœni bogovi / Lutke mladje
k&k v Št. Janžu
Prireditelj: k&k

sobota, 21. januar 2012, 20.00
Kmeœki ples, KD Pliberk
Prireditelj: SJK

sobota, 21. januar 2012
teater ISKRA: Vermutungen über Aischa
KD Št. Primož
Prireditelj: SPD Danica

poned., 23., – œetrtek, 26. januar 2012
Gostovanje Lutk. gledališœa Maribor
Prireditelj: KKZ

petek, 27. januar 2012, 20.00
Maturantski ples ZG/ZRG za Slovence
Dom glasbe v Celovcu

petek, 27. januar 2012, 19.30
Etnološka prireditev
Hiša kulture v Žvabeku
Prireditelj: KPD Drava

nedelja, 29. januar 2012, 14.30
»Zima še ni izpela« – zimski koncert
farovž v Št. Jakobu
Prireditelj: SPD Rož

nedelja, 29. januar 2012, 11.00
Premiera: »Hruške gor, hruške dol«
Lutkovna skupina KPD Šmihel
farna dvorana v Šmihelu
Prireditelj: KPD Šmihel

nedelja, 29. januar 2012, 14.00
Sreœanje harmonikarjev pri Podobniku
Prireditelj: Alpski klub Obir

sreda, 1. februar 2012, 18.00
Premiera: Totalka – totalno odštekan
dan (Milan Dekleva)
Nastopa: Igralska skupina Pavliha
Tischlerjeva dvorana
Prireditelj: SKD Celovec

sobota, 4. februar 2012, 20.00
Ples Danice, KD v Št. Primožu
SPD Danica

petek, 23. december 2011, 19.00
BOŽIŒNI KONCERT
farna cerkev v Št. Lipšu
Nastopajo: Trtinos, CePZ Št. Lipš,
Andrej Feinig, MoPZ Trta
Prireditelj: SPD Trta

štefanovo, 26. dec. 2011, 15.00
gledališka predstava DOHODNINA
(Jean-Jacques Bricaire)
4. predstava v okviru gledališkega
abonmaja v Selah, nastopa gledali-
ška skupina KPD Planina.
farni dom v Selah
Prireditelj: KPD Planina

štefanovo, 26. dec. 2011, 20.00
Štefanov ples
farni dom v Selah
Za ples igra Ansambel Rosa.
Prireditelj: DSG Sele-Zell

torek, 3. januar 2012, 19.30
Koncert »Johann Strauß Orchester«
KD Pliberk
Prireditelji: MoPZ Kralj Matjaž,
MePZ Podjuna Pliberk, SPD Edi-
nost

petek, 6. januar 2012, 20.00
Slovenski ples, Casineum v Vrbi
Prireditelj: SPZ

sobota, 7. januar 2012, 20.00
Podjunski ples pri Šoštarju
Prireditelj: SKD Globasnica

nedelja, 8. januar 2012, 14.30
Novoletni koncert, KD Št. Primož
Prireditelj: SPD Danica

petek, 13. januar 2012, 19.30
Novoletni koncert
k&k v Št. Janžu
Prireditelj: SPD Št. Janž

sobota, 14. januar 2012, 20.00
36. Radiški ples, KD Radiše
Prireditelj: SPD Radiše

sobota, 14. januar 2012, 19.30
Uvodna prireditev ob 110-letnici
KPD Planina z Vladom Kreslinom
farni dom v Selah
Prireditelj: KPD Planina
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24. 3. – 22. 4. 2012
Globaški kulturni dnevi

25. 3. – 1. 4. 2012
Rožanska kulturna vigred

Podelitev Tischlerjeve nagrade
mag. Rudiju Vouku
ponedeljek, 23. 1. 2011, 19.00
Tischlerjeva dvorana, Celovec
Glasbeni okvir: MePZ Srce
Prireditelja: KKZ, NSKS

GLASBENE DELAVNICE
v Domu Sodalitas v Tinjah

Beat box seminar za vse od 14. leta naprej
v soboto, 17. marca 2012

Pevski seminar za vse od 18. leta naprej
v petek, 27., in v soboto, 28. aprila 2012

Poletna glasbena delavnica
od 13. do 17. avgusta 2012
Tema: GOSPEL
vodi Edi Oraže
Prireditelj: KKZ in Sodalitas Tinje

Prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku
33..  22..  22001122:: farna dvorana v Šmihelu, KPD Šmihel
33..  22..  22001122:: farna dvorana v Železni Kapli, SPD Zarja
44..  22..  22001122: pri Primku na Reki, KD Peter Markoviœ
55..  22..  22001122: Dom v Tinjah, PD Lipa, Sodalitas
88..  22..  22001122: v Celovcu, KKZ/SPZ/Generalni

konzulat/DSPPA
1100..  22..  22001122: farni dom v Selah, KPD Planina

Koroška in Primorska pojeta
nedelja, 18. marec 2012, 14.30
veœnamenska dvorana bivøe mlekarne v Ukvah

Sreœanje mladinskih zborov
nedelja, 22. april 2012, 14.30
LŠ Škofiœe, KKZ in SPD Edinost v Økofiœah

Sreœanje mladinskih zborov
nedelja, 29. april 2012, 14.30
LŠ v Galiciji, KKZ in Amabilis

27. 3. – 4. 4. 2012
Koroški kulturni dnevi v Ljubljani


