
 

 1 GLASILO SKUPINE SRCE / SEPTEMBER 2011 

Poletje: morje, topla voda, počitnice, vročina … 
Na veliko stvari pomislimo pri besedi poletje. 

Meni vzbudi posebne občutke miline, 
nežnosti in gledanje zvezd v toplih nočeh. 

Z jutranjo roso si noge osvežim, 
ko se sprehodim do prvih malin. 

Želim, da se pri vsakem naselita toplina in 
mir v srce, pa naj bo poletje, zima ali jesen. 

Tople objeme in prisrčne klepete ob šumenju morja, 
visoko v hribih ali na domačem zapečku. 

Vedno prileže se lahkotnost v telesu in 
ljubezen v srcu, to vam želim in še več. 

Cvetka Lavrič: 

POLETJE 

Leto 8, št. 44 

september 2011 
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Za nami so počitnice, 
pred nami je novo šol-
sko leto. Za nami je 
čas, ko se je od nas v 
vlogi koordinatorke 
skupine in urednice Gla-
sila v začetku leta 2011 
poslovila Helena, in je 
čas, ko smo delo prev-
zeli in nadaljevali drugi. 
Hvaležni pa smo p. 

Viljemu Lovšetu, ki vseskozi vztraja ob nas in nas vodi. 
Kako bo v novem šolskem letu? Nobenih bistvenih sprememb! Želimo si 

čim več druženja ter za nas ločene in razvezane zanimivih tem in predava-
teljev, veselimo se skupnih počitnic, izletov, praznovanj, zorenja na duhovnih 
vajah, priprošenj v naših stiskah na skupnih romanjih…. Za vsakega bo nekaj! 
Spet pa bomo več časa na naših srečanjih posvetili pogovorom ter izmenjavi 
izkušenj in mnenj po predstavitvi posamezne teme. 

Vsak od nas je oz. preživlja ob razpadu zakona težke čase. Tudi razmere 
nasploh v tem času niso spodbudne, vedno več ljudi je brez zaposlitve in 
zaslužka, zdi se, da ni obeta in upanja na lepšo prihodnost, trpijo medsebojni 
odnosi, družina…. Kriza pa ni nujno nekaj samo slabega – lahko je priložnost, 
da se lotimo in rešujemo probleme. Ob vsem tem pa je pomembno zavedati 
se, da je Gospod vedno z nami in da nas vedno rešuje Njegova brezpogojna 
Ljubezen, če jo le sprejemamo! 

»Četudi moraš svoje sporočilo prinesti v puščavo, kjer ni nikogar, ki bi te 
slišal, vedi, da je Bog postavil skrivne antene, ki ujamejo vsako besedo iz 
tvojega srca in jo bodo ponesle čez vso izsušeno pokrajino do majhnega 
koščka zemlje, kjer se bo rodil nov svet.« (Phil Bosmans: Rad te imam). In 
zakaj ta mali košček zemlje ne bi bila skupina SRCE?. 

Lepo vabljeni v SRCE za srce, skupaj gre lažje! 

Marija Cigoj 

Foto: Igor Ribič 
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BILO JE LEPO 

Z zanimanjem in radovednostjo sem pričakovala 
letošnje morske počitnice. Še nikoli nisem letovala z 
otroki na tak način – 27 oseb, skupno prebivanje, 
skupna kosila, skupno nabavljanje, kuhanje za toliko 
ljudi, skupno … joj, joj, le kako bo šlo! Vendar se 
potem nekako prepustiš vsej evforiji in tistemu, ki mu 
zaupaš, in to je to. 

Deset murterskih dni je minilo presenetljivo hitro. 
Zakaj? Seveda, zaradi ljudi. Tako kakor vedno in 
samo tako je prav. Z neverjetno naglico smo se 
vklopili v vsakdanje življenje na morju. Organizacija, 
ki jo je večinoma vnaprej pripravila Alenka, je stekla 
kakor po maslu. 

Osebno sem zelo vesela, da sem spoznala prav vse ljudi, ki so letovali v tem terminu. Še enkrat se je 
potrdilo, da nas različnost bogati, če seveda to različnost vzamemo za dobro. In jaz sem jo vzela za dobro, 
tako kakor vedno. Govorim seveda v svojem imenu in sem preprosto hvaležna za vsako besedo, vsak pogovor, 

vsako kavico, vsa razmišljanja, vsako »lumparijo«, ki 
ljudi spravi v dobro, pa tudi slabo voljo, vendar je od 
vsega najpomembnejše, kaj se iz tega naučimo in kaj 
nam ostane preprosto v lepem spominu. 

Nedvomno mi bo ostalo v spominu skupno de-
žurstvo in kuhanje z mojimi pomočniki, ki so bili vsi 
po vrsti enkratni. Seveda te otroci/mladina »itak« 
vedno pozitivno presenetijo. Solze smeha med tem 
bodo ostale nepozabne. Vse mame, ki smo se 
organizacijsko, če je bilo treba, odlično ujele. Naša 
mladina, ki je, sem prepričana, uživala. Njihov smeh 
nam je prijetno paral ušesa, in to je največje zado-
voljstvo. Vse zanimive igre z dramskim nastopom na 

čelu. Tudi vsakdanje maše so bile svojevrsten dogodek. Kitara, petje in seveda besede patra Vilija, ki so bile 
izvirne, sproščene in predvsem razmišljujoče, če si jih znal slišati. 

Preprosto rečeno: bilo je LEPO. 

Andreja Peklenk 

ODMEV Z MURTERJA 

Zares sem hvaležna vsem, ki so omogočili meni in mojim otrokom počitnice na 
Murterju, saj je že zelo dolgo, odkar sem bila zadnjič na morju. Posebno je bilo 
dragoceno, da smo imeli duhovno vodstvo p. Vilija. Vsak dan smo se obračali na 
Stvarnika in rasli v zavedanju, da vse dobro prihaja od Njega; hvaležni smo mu 
za vse, kar imamo, in ne razmišljamo samo, česa nimamo. 

Ta čas na Murterju je bil tudi čas posebnega blagoslova za otroke, saj so 
imeli sebi primerno družbo. Neverjetno, kako hitro so se spoprijateljili! 

 

Veronika 

Odmevi: 

LETOVANJE SRČKOV NA MURTERJU 
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MORJE - MURTER 2011 

Od 10. do 20. avgusta smo bili na morju na Murterju. Bilo nas je 17 
otrok in 10 odraslih. Naš pastir (duhovni) je bil pater Vili. 

Voda je bila prijetno hladna, 
zadnji dan pa že kar topla. Veliko 

smo plavali, se potapljali in 
tunkali. Kar nekaj ježkom smo 

skrajšali bodice. 

Večkrat smo igrali nogomet. En večer smo šli tudi na minigolf in 
tenis. Veliko smo se igrali družabne igre in kartali. Najraje smo 

imeli jungle speed. 

Po prihodu v hišo je bila na vrsti igrica, ki smo jo pripravili 
in odigrali Sonja, Izi in nekaj otrok. Nato so se starši 

zahvalili p. Viliju. 

Vsak dan smo imeli mašo kar v naši 
počitniški hiši, predzadnji večer 
pa v cerkvi Gospe od Karavaja. 
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Zapisale in fotografirale: Lucija, Tina in Alenka Tomc  

SOBIVANJE V SKUPINI 

Tudi člani skupine »srce« si privoščimo počitnice kot oddih po napornem delu med letom. To je več od 
preživljanja zgolj prostega časa, to je lahko tudi priložnost, da podoživljamo sebe v svoji enkratnosti in še 
bolj v sprejetosti. Preživeti počitnice v skupini je nekaj posebnega – tako je bilo prvič v Trenti, letos pa že 
tretjič na Murterju – saj se pot spoznanja nikoli ne zaključi. Je več kakor samo običajno snidenje, ko se 
skupina dobiva enkrat na mesec »tisti« dve uri. In večja priložnost, da posameznik začuti različnost drugega 
v osebnosti, temperamentu, navadah, celo kuharskih veščinah in da hkrati spoznava samega sebe. Ta oblika 
sobivanja zahteva tudi nekaj več strpnosti in potrpežljivosti. »Nosite bremena drug drugemu in tako boste 
izpolnili Kristusovo postavo« (Gal 6,2), tako bi lahko poimenovali letošnje počitnikovanje. 

Da je bilo tudi letos prijetno, gre zahvala jezuitom skupnosti sv. Jožefa v Ljubljani, ki nam je v ta namen 
odstopila svoj dom, vsem organizatorjem, posebno Mariji, in osebno p. Viliju, ki je bil z nami in nas duhovno 
oskrboval. Za tiste, ki jih iz različnih vzrokov letos ni bilo na Murter, naj bo to povabilo za drugo leto. 

Tomaž Rozman 

Hrana je bila za ***** (pet 
zvezdic) – skratka odlična. 

Hitro smo se postavili v 
vrsto. Najbolj smo bili 
navdušeni nad pico in 

megapalačinkami. 

Posebno lepo je bilo, ko smo 
opazovali sončni zahod. 

Bilo je zelo lepo, ker smo preživeli čas 
skupaj s prijatelji. 
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Marija, »nova šefica«, nam je naročila, naj vsak nekaj napiše o doživljanju na pohodu. Jaz sem se ga 
udeležila prvič in želim povedati, da mi je bilo super. 

Lepo sončno nedeljo sem prišla k Sv. Jožefu, kjer je bilo že nekaj srčkov. Tomaž se je pripeljal kar s 
kombijem in nas naložil in malo prepolni smo krenili proti dogovorjenemu zbirališču v Stahovici. Tam nas je 
čakala še druga zbrana druščina. Po pozdravih in objemih smo krenili v hrib. Bili smo veseli, da smo spet 
skupaj, in nam pogovorov ni zmanjkalo. Dohiteli smo tudi tiste, ki so hodili bolj naglo. Meni se je zdelo, da smo 
hitro prišli do vrha. 

V cerkvi nas je že čakal p. Vili. Tudi tokrat nam je pripravil lepo mašo, in sicer v zahvalo Heleni, da nas je 
toliko časa vodila, spodbujala…, in s priprošnjo naši Mariji, ker je prevzela to nalogo. Meni je ostal v spominu 
stavek p. Vilija: »Ko se človek zahvaljuje, se zave, da je božji.« 

Po maši je sledilo presenečenje. Helena in Vili sta nas razvajala z dobrim golažem z brusnicami, domačo 
solato in odličnim vinom. Tudi soka ni manjkalo. In sladic je bilo na pretek. Tako je nastala še ta pesmica. 

Helena, Helenca, 
kaj si nam spekla? 

Radovedno se okrog tebe vrtimo, 
da še kaj sladkega dobimo. 

Helena, Helenca, 
zakaj boš odšla? 

Brez tebe in tvoje vneme, 
mi nismo za take spremembe. 

 
Helena, Helenca, Nas boš razvajala 
pri nas boš ostala. in še kam pripeljala. 

Pot v dolino je hitro minila. Bilo je še nekaj dragocenih pogo-
vorov, ki nas bogatijo in nam pomagajo v naših preizkušnjah. 

Lepo – res lepo. Hvala vsem vam za tako čudovit dan. Hvala, 
da ste taki, kakršni ste, in mi lepšate trenutke, da je tudi 
moje življenje bogatejše. Vsem želim lepe počitnice in vse 
dobro. Smo na »zvezi«. 

Cvetka Lavrič: 

POHOD K SV. PRIMOŽU 26. JUNIJA 2011 

Foto: Igor Ribič 

Foto: Igor Ribič 

Vroči julijski dnevi so se stopnjevali. Želja po plavanju v toplem morju tudi. Kličem in sprašujem, ali je kdo 
na obali. Pa nič. Tako sem že obupala nad družbo, s katero bi preživela poletni dan, in se odločila, da se v 
tistem hipu odpeljem kar sama. In vendar pošljem še SMS Marjani, ali bi šla z mano na morje. Takojšen 
odgovor: JA. 

To je bil res čudež. Med potjo poberem Marjano in veselo se odpraviva proti morju. Bogu se zahvaliva za 
podarjeno srečanje in prosiva za srečno pot. V molitev vključiva še druge srčke in, kakor bi trenil, sva na 
cilju. 

Morje je bilo res toplo. Uživali sva v prijetni vodi in senčki, se pogovarjali, saj pri srčkih nikoli ne zmanjka 
tem, in že je bil večer in čas za pot domov. 

Obe sva bili srečni, da sva doživeli tako lep dan, dan, ki nama je bil podarjen v popolnosti. Doma je imela 
Marjana že pripravljeno juhico. Bila je odlična. Hvala, Marjana, za lep poletni dan.  

Cvetka Lavrič: 

DAN POLETJA 
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V nedeljo 3. junija smo se Silva, Eli, Mariji O. in C., Marjana, Nevijo in Cvetka podali na Šmarno goro. Jaz 
sem bila zadnja, ampak tako hitra, da sem z Božjo pomočjo vse dohitela in prišla pravočasno k maši ob 11. uri. 

Po maši smo si ogledali  razstavo ob poslušanju pritrkovalcev, nato pa pojedli svoje dobrote iz nahrbtnikov 
ter se posladkali s sladoledom. Imeli smo si še marsikaj povedati, tako da smo naše druženje v lepi okolici 
podaljšali v popoldanski čas. Ob odhodu smo naši Zdenki poslali razglednico z željo, da se nam kmalu pridruži. 

Ob spustu v dolino nam je Marjana (domačinka) pokazala novo pot mimo lepe kapelice. Tudi med potjo ni 
manjkalo dobrih pogovorov, ki nam silno koristijo v našem vsakdanjiku. Meni je še posebno ostal v spominu 
pogovor, kako bi bilo lepo, da bi hodili skupaj s partnerjem. Ko pa se srečujem s poročenimi prijateljicami, mi 
zavidajo, da lahko grem, kamor želim. Ker morajo biti doma, ker mož ne želi na izlet. Jaz pa mislim, da je 
tako, kakor je, najbolj prav in da mi da Bog ravno tisto, kar ta trenutek potrebujem. 

Na parkirišču nam je Nevijo postregel s hladnimi figami. Hvala, bile so super. 
Ker smo hodili po gozdu, nam ni bilo vroče. Meni je bilo zelo lepo. Tako smo se dogovorili, da se večkrat 

dobimo ob 11. uri pri maši na Šmarni gori. 
Ob poslušanju pritrkavanja nam je p. Vili razlagal, kako dober vpliv to naredi na človeka. Jaz pa sem ob tej 

priložnosti napisala pesmico ZVONOVI ZVONIJO. 
 

Zvonovi zvonijo, Po maši pa družba 
mi dušo budijo, v gostilno hiti, 
v naši vasici tam zvemo stvari, 
vsi k maši hitimo. o katerih se v cerkvi ne govori. 

Tu leta niso pomembna, Zvonovi zvonijo in nam govorijo, 
potrebna je naša sprememba. glej, ura hiti, že poldan zvoni. 

Cvetka Lavrič: 

NA ŠMARNO GORO 

Letos smo načrtovali pot od točke, kjer smo jo 
lani končali. Zaradi velikega števila prijav je 
organizatorka rezervirala avtobus. Pred odhodom 
pa so se zvrstile odjave in pohod je odpadel. Pa ne 
povsem. Trije srčki oz. štirje smo se odločili, da 
prehodimo različico lanske poti, in to od Žužem-
berka do Dolenjskih Toplic. Šli smo mimo Cviblja 
na Reber, se najedli dobrih hrušk in si ogledali 
cerkev sv. Magdalene. Domačini so nam postregli 
z aperitivom, kavico in sladkimi dobrotami. 

Pot smo nadaljevali mimo Brinove Gore v 
Vrtače in nato v Volčjo jamo. Domačini so nas 
postregli enako lepo. Nadaljevali smo pot po Liški gori med vinogradi. Sonce nas je dobro grelo in smo bili 
prav veseli, ko smo spet prišli v gozd. Bil je še kilometer do Dobrniča, kjer smo se odpočili in veliko izvedeli o 
kraju. Tu je bil leta 1943 prvi kongres AFŽ, zato se različica E7 skozi Dobrnič imenuje tudi Pot Mare 
Rupene. Skozi Dobrnič pelje tudi krožna Baragova pot v spomin na tega škofa in misijonarja med Indijanci 
(1797–1868). Rodil se je v Mali vasi, kilometer severno od Dobrniča. Baragova pot je dolga 18 kilometrov. 

Iz Dobrniča smo šli skozi Šahovec v Svetinjo do vinorodnega Šmavra. Tu smo bili že utrujeni in iskali 
prenočišče. Seno je bilo v balah, kozolci pa prazni in smo se ozirali po kakšni zapuščeni strehi. Že smo odkrili 
nedograjeno hišo, ko so nas prijazni ljudje povabili in nam postregli. Povedali smo jim, kje nameravamo 

Cvetka Lavrič: 

E7 MALO DRUGAČE 

Foto: Igor Ribič 
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Udeležba na romanju po Ignacijevih stopinjah je bila zelo pestra. Romali smo najstniki, mladi in mladi po 
srcu, med katerimi je bilo tudi šest članic skupine Srce. Vodil nas je p. Vili Lovše, naš sopotnik pa je bil tudi p. 
Franček Kramberger iz Sv. Mihaela, Koroška. Oba sta vsak dan darovala sv. mašo ter opravljala osebne 
pogovore in spovedi na željo romarjev. 

Romarska pot nas je pripeljala v Lurd in nato v Loyolo, rojstni kraj začetnika jezuitov sv. Ignacija 
Lojolskega, nas vodila prek Javierja, rojstnega kraja sv. Frančiška Ksaverija, v Manreso in na Montserrat, 
kjer se je sv. Ignacij odrekel plemiškemu življenju in stopil na pot za Kristusom. 

Več utrinkov z romanja lahko najdete na spletni strani Ignacijevega doma.  

Silva Zimic: 

ROMANJE V ŠPANIJO 

prespati, pa so nam ponudili kar svoj prostor zunaj pred hišo. Prinesli so nam še preprogo, oni pa so morali 
domov. Spanje pot zvezdami je bilo nepozabno. Nočni mir je kalil le en srček s svojim smrčanjem, da so 
zbežale vse živali. 

Spočiti in dobre volje smo nadaljevali pot v senci gozdov in ptički so nas spremljali s pesmijo. Prišli smo v 
zelo lepo pokrajino na Globodolsko polje. Šli smo skozi Gorenji, Srednji in Dolenji Globodol proti Domu na 
Frati. Tam smo se dobro najedli. Meni so zelo teknili sveži jurčki. Pot nas je peljala čez Brezovo Reber do 
Velikega Lipovca. 

Tu je Suha krajina in nimajo vode, pač pa dobro vino. Pridružil se nam je še četrti srček in kljub žuljem, ki 
smo jih pridelali, smo prav hitro prišli v Dolenjske Toplice. Tam pa seveda kopanje. Res lep zaključek in 
nepozaben konec tedna, poln smeha in lepih doživetij.  

Iztok je pridno zbiral kandidate za otvoritev novih apartmajev oz. 
Šavrinskih hišk, ki imajo to ime, ker so včasih tod prodajale Šavrinke (ena je 
Mlekarica, druga Jajčarica in tretja Kruharica). Obnovila jih je Mateja 
Kozlovič v Truškah pri Marezigah v Slovenski Istri – lani smo v kraju Kampale, 
nedaleč proč, obirali olive.  

Radi smo se odzvali vabilu. Kar sedem se nas je nabralo, z Iztokovo mamo 
vred, in mahnili smo jo na morje. Veseli smo ugotovili, da imamo s seboj še 
novinarja, ne po naključju, da je vse dogajanje posnel in takoj objavil – še 
preden smo prišli domov, je bilo v javnosti. Take čudeže dela tehnika danes! 

Vedeli smo, da bo lep dan, in res je bil, tako in drugače. Sončen. In sprejem 
ravno tak. Veliko ljudi smo že poznali – bili so gostoljubni takrat, ko smo prišli 
delat, in so bili tudi tokrat, ko smo se prišli k njim poveselit. Prišel je tudi 
koprski župan g. Boris Popovič, ki podpira take podvige, kakršnega si je 
zamislila gospa Mateja. 

Otvoritev je bila kar slovesna, saj smo poslušali mareziško jazz godbo in potem nekaj šavrinskih prigod, da 
je bilo res zanimivo. Prijazni so ti ljudje in svojo zemljo in svoje običaje znajo tržiti. Nekdaj so Šavrinke 
ponoči pekle kruh in ga nosile podnevi prodajat – trdo delo za preživetje. Kaj pa danes? Mnogi nič ne delajo 
in čakajo denar od sociale, da pride ali pa ne.... Navadili smo se teh drugačnih časov in ne vemo, koliko časa 
nas bodo še razvajali oz. nam dajali grenak priokus. 

Apartmaji čakajo na goste, imajo pridih preteklosti, pohištvo je iz spomina starih non – za to priložnost so 
ga obnovili, res lepo restavrirali. Vabljeni ste vsi, ki si želite malo drugačnega počitka v miru in naravi v Istri 
pri prijaznih ljudeh. Mateja Kozlovič prijazno vabi vse, ki si želite takega istrskega dopusta ali izleta. 
Postrežejo z domačim pršutom in drugo dobro hrano. Mi smo jo okusili, tudi doma narejene fritole. 

Cvetka Pišek: 

OBISK PRI MATEJI V TRUŠKAH 

Foto: Igor Ribič 

http://www.ignacijevdom.si/romali-smo-po-ignacijevih-stopinjah-v-spanijo/�
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Ko sem se pred štirimi leti prvič udeležil 
breveta Pariz–Brest–Pariz, sem bil po doseženem 
cilju presrečen. Ne le zaradi svojega osebnega us-
peha, temveč tudi zato, ker je bilo v množici kole-
sarjev tudi sedem Slovencev. Za vse nas je bil to 
nepozaben dogodek. 

Štiri leta so minila, kakor bi mignil, in v začetku 
letošnjega poletja so se začele priprave na kvali-
fikacije za ta legendarni brevet. Prijatelj mi je 
sporočil, da bo letos na 1230 km dolgi progi kole-
sarilo veliko več Slovencev kakor prvič, namreč 26 
in med njimi tudi kolesarka nežnega spola. 

Naj razložim, da brevet ali randonnee pomeni 
organizirano ekstremno dolgo kolesarsko vožnjo. Kolesarji randonneurji potujejo po določeni, toda neozna-
čeni trasi od 200 do 1400 kilometrov skozi določeno število kontrolnih točk. Vsak udeleženec mora zaključiti 
svojo vožnjo znotraj določene časovne omejitve. Nikoli ne gre za tekmovanje z drugimi, marveč zgolj za 
dosego lastnega uspeha vzdržljivosti. Kolesarimo v udobnem tempu, nihče ne uporablja dirkaške hitrosti. 

Start je bil v  nedeljo, 21. avgusta, ob 19.30. Krasni občutki so nas prevevali že na začetku. Bilo nas je 
nekaj manj kakor 5000 amaterskih kolesarjev z vseh koncev sveta in vseh celin. Pred »velikim pokom« ni bilo 
čutiti nobene nervoze, vedrih obrazov smo si izmenjali nekaj besed in začeli obračati pedale. Vreme je bilo 
enkratno, ljudje ob progi so nas bodrili in navijali za vse enako: »Bon courage, bon courage!« Ponujali so nam 
vodo in kaj malega za pod zob. Pariz se je začel oddaljevati in začelo se je mračiti. Vozili smo brez 
prestanka, vso noč in naslednji dan do večera. No, privoščil sem si urico in pol spanja, nato pa naprej ... Ves 
dan kolesarjenje, nato sem si spet »ukradel« uro in pol spanja, spet nočna vožnja in nov začetek dneva. 
Zadnjo noč sem si privoščil le pol ure spanja in znova pot pod noge. Posrečilo se mi je kakor drugim kolegom: 
v manj kakor 90 urah prekolesariti tako dolgo razdaljo! Le dvema našima fantoma to ni uspelo iz zdravstvenih 
razlogov. Bil sem presrečen, ker sem pot končal v odličnem času – potreboval sem dobrih 84 ur, nekaj ur 
hitreje kakor v letu 2007. 

Po veselem zaključku smo si obljubili ponovni »rendez vous« v Parizu čez štiri leta na 18. randonneeju 
Pariz–Brest–Pariz. Prepričan sem, da se bo za to amatersko srečanje odločilo čedalje več kolesarjev in 
kolesark iz Slovenije.        

Nevijo Santin:  

S KOLESOM NA BREVETU PARIZ-BREST-PARIS - 1230 km  

Joj, če bom šla na pohod po Krasu, moram malo hoditi, da me v nedeljo, 11. 9. 2011, ne bodo bolele noge. 
Tako povabim sosedo Brigito na enourni sprehod s psom na njive, ki se razprostirajo od Šentvida do 

Savelj. Med prijetnim klepetom naju pot pripelje mimo malin, ki rastejo »kar tako«. Hitro se zmeniva, da jih 
čez nekaj dni prideva nabirat. Ker pa me že naslednje jutro zamika, da bi jih imela, sedem na kolo in se 
odpeljem na polje. Sonce začne kaj hitro pripekati, tako da pokrijem z malinami samo dno plastične škatle in 
se odpeljem domov.  

Moje želje se razvijajo naprej. Kaj, ko bi kaj spekla iz teh malin? Na dan privlečem tri kuharice in že 
najdem recept za malinove kocke, ki bo kar pravšnji, samo sladko smetano, jedilni škrob in čokolado moram 
dokupiti. In skočiti k sosedi po domača jajca.  

Spečem biskvit, naredim namaz, ga razmažem med obe plasti biskvita in še povrhu in že jemo slastne 
malinove rezine. 

Kaj pa Brigita? Tudi z njo sem šla po maline in spet sva spekli vsaka svojo slaščico.  

Silva Zimic: 

OD REKREACIJE DO KULINARIKE 
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Marija Cigoj: 

OGLASI, OBVESTILA 

Srečanje skupine SRCE bo spet v ponedeljek, 24. oktobra 2011.   

Prostovoljne prispevke lahko oddate na vsakem srečanju skupine SRCE Cvetki Videnič. Če vam bolj ustreza, 
jih lahko nakažete na transakcijski račun Duhovnega središča sv. Jožefa št. 02014-0253671357, s pripisom: 
za skupino SRCE (darovi za Duhovno središče, Nova Ljubljanska banka, d. d., podružnica Moste).  

Svetovalnica za pomoč ljudem v stiski: v DSJ–ZSI deluje svetovalnica za pomoč ljudem v stiski, v kateri 
strokovnjaki pomagajo v osebnih stiskah, pri težavah v odnosih, pri vzgoji in partnerstvu, tudi razvezanim in 
glede oseb s posebnimi potrebami.  
Informacije in naročanje: vsak delovni dan med 13. in 14. uro po tel. 01/2322-077. 

Bralci glasila SRCE ste nagovorjeni, da ga popestrite in obogatite s svojimi prispevki. Pošljite jih na e-naslov 
marija.cigoj@gmail.com ali helena.skrlep@gov.si. 

Urejena je spletna stran skupine SRCE. Obiščite jo na naslovu http://srce.rkc.si/. 
Objavljene so novice in obvestila, ogledate si lahko vse številke glasila SRCE, arhivske mape, fotogalerijo. 
Zaželjeni in dobrodošli so predlogi za objavo na spletni strani. Pošljite jih na e-naslov igor.ribic@ijs.si. 

Silva Zimic: 

NASVETI 

Tiste družine s srednješolci, ki imate nizke dohodke, vložite Vlogo za uveljavitev pravice do državne šti-
pendije za šolsko leto 2011/2012 zdaj ali v preostalih mesecih letošnjega leta. Menda bodo štipendije za 
srednješolce samo še do 31. 12. 2011, po novem letu pa bodo ukinjene. Bo pa tisti, ki mu bo štipendija ukinjena, 
dobil večji otroški dodatek kakor tisti, ki je ni imel. 

Ne zavrzite časopisnega papirja! Moj sin Tadej bo drugo leto začel proizvajati celulozo za toplotno izolacijo 
v gradbeništvu. Osnovna surovina za to je časopisni papir. Odkupoval ga bo, srčki pa bi lahko s prodajo 
časopisnega papirja pokrivali kakšne naše skupne stroške – npr. za ogrevanje pri jezuitih. 

http://srce.rkc.si/�
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