SLOVENSKI MATURANTI IZ ARGENTINE
V CERKVI SV. FRANČIŠKA ASIŠKEGA

IZSELJENSKA MAŠA
(ŠIŠKA, 6. JULIJ 2003)

UVOD:
Danes se širom Slovenije praznuje izseljenska nedelja. Letošnje geslo se glasi: »Po njihovih
sadovih jih boste spoznali«. Drevo, ki ima zdrave korenine, rodi zdrave sadove. Zato je
potrebno drevo zalivati, negovati. Naj bo današnja božja daritev živa voda, ki napaja globoko
zasajene korenine krščanstva in slovenstva.

PREDSTAVITEV SLOVENSKIH MATURANTOV IZ ARGENTINE:
Dragi naši bratje Slovenci in posebno še naši sorodniki:
Danes je izseljenska nedelja, ki je še posebno pomembna za nas, izseljensko mladino, ki ima
srečo, da ta dan lahko praznuje v domovini svojih staršev, ki je tudi lastna domovina.
Naši stari starši in nekateri naši starši so se umaknili iz domovine že leta 1945, odšli v tujino
in postali brezdomci, begunci. To je bil križev pot in za mnoge smrt. Razkropili so se po vsem
svetu in tako je nastala tudi naša skupina v Argentini. Delavci, kmetje, izobraženci, vsi so bili
enaki, vsak je prijel za delo, ki ga je dobil, večinoma ročno. Uspeli so, ker so bili pridni,
zmožni in pošteni. Tudi vera jim je dajala moč, da niso omagali.
Prvo, kar jih je družilo, je bil slovenski duhovnik in slovenska sv. maša ob nedeljah. Kmalu so
si ustanovili šolo v privatnih ali izposojenih prostorih, nastala so društva in razne organizacije,
ki nas že vsa ta leta povezujejo in lepo uspevajo.
Upamo, da se bo to nadaljevalo, predvsem tudi zaradi sedanje povezave z našo matično
državo Slovenijo, ki jo obiskujemo že nekaj let.
Mi, slovenska mladina v svetu, smo pa pravzaprav nekako razdvojeni. Rastemo na tujih tleh,
čutimo pa, da imamo korenine v zemlji naših očetov, in da nam po žilah teče slovenska kri, ki
je pa tudi pomešana s tujo krvjo.
Upamo, da bomo uspeli ohraniti našo zvestobo, naš jezik, našo pesem in naše navade. Pri
vsem tem pa nam zelo veliko pomeni vaša pomoč. Vsem, ki pridejo sem in spoznajo
Slovenijo tudi v resnici, ne samo na zemljevidu ali na sliki, se jim vtisne v spomin za vedno in
šele tedaj spoznajo v resnici domovino očetov in svojo domovino.

Spominjam se besed škofa Urana, ki nam je pred nekaj leti govoril v Mendozi. Rekel je: Dva
je več kot ena, dve kulturi je več kot ena, in dve narodni identiteti sta več kot ena. Mi se tega
zavedamo, vemo pa, da za to razmerje med eno in drugo moramo skrbeti, da bo vedno
vravnoveseno in poiskati zlato sredino. Pri tem nam pomagajo naši starši že v družini in
omogočajo jo nam, da se izobražujemo v slovenski in v argentinski šoli, sodelujemo pri
slovenskih in argentinskih organizacijah, bodisi v kulturnih ali v športnih, vključujemo se v
slovensko in v argentinsko politiko
Edino vero pa imamo vsi isto povsod, in s pomočjo istega Boga smo vzdržali na tujem do
sedaj in ostali Slovenci. On bo poplačal tudi našem staršem, sorodnikom in rojakom, ki nam
omogočajo, da spoznamo ta raj na zemlji, ki je Slovenija.

OČENAŠ:
Gospod, v molitvi našemu nebeškemu Očetu si nas naučil, kaj je bistvo za srečo v našem
zemeljskem življenju, ki bo nas peljalo v večno domovino. Pomagaj nam, da bi ne samo
molili, ampak tudi živeli po očenašu.

POZDRAV MIRU:
Kolikokrat se za malenkosti skregamo, kolikokrat zamerimo drugim in smo jezni!
Jezus, ti si nam povedal: ljubite se med seboj kot sem jaz vas ljubil. Naj stisk rok, ko si
podajamo mir, zapečati trdno voljo, da se bomo prizadevali za medsebojni mir in ljubezen.

ZAHVALA PO OBHAJILU:
Tu, pred Tabo, Gospod, pojemo Ti hvalnico.
Koliko dobrot od Tebe prejemamo!
Hvala Ti za naše družine, podaril si nam ljubeznive starše, brate, sestre in otroke.
Hvala Ti za naše prijatelje, veliko jih je, vsi drugačni, vsi so izraz in podoba Tvoje dobrote.
Hvala Ti, ker si nam poklonil dva svetova, ki se ne nasprotujeta, pač se pa dopolnjujeta.
Hvala Ti za lepoto narave, katero vsak dan odkrivamo tu v Sloveniji.
Hvala Ti za vse dobre ljudi, ki jih dan za dnem srečujemo na našem potovanju.
Hvala Ti, Gospod, za vso izkazano milost.
Stoj nam ob strani, drži Tvojo roko nad nami, da bomo znali ob vsakem svojem koraku
odkriti Tvojo prisotnost.

