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Iz naših krajev
radio & 
televizija
Dober  dan, 
Koroška
V nedeljo, 29. 11. 2020, ob 
13.30 na ORF 2 
Ponovitve: 30. 11., 4.30 oRF 2, 
8.55 oRF iii, 15.30 tv slovenija 1, 
16.05 + 22.30 tv maRiboR; 1. 12., 
8.00 tv slo 3 in 11.10 tv maRiboR

Čas med zaprtjem si je tre-
ba kdaj pa kdaj tudi posladka-
ti. To velja tudi v adventnem 
času. Prve tri adventne nedelje 
bo seminarska kmetica Daniela 
Pečnik iz Strpne vasi spekla iz-
vrstno božično pecivo. 

V Celovcu in v Šmihelu pri Pli-
berku sta nastali dve komuni-
kacijski središči, ki bosta za
stavljeno zamisel v celoti lahko 
uresničili šele po času korone. 
»Gšeft« v Šmihelu in »Zomm-
stehn im Ossiacherhof« v Ce-
lovcu sta trgovini z gostinsko 
ponudbo, ki imata trenutno od-
prta vrata za nakup regionalnih 
in bioloških izdelkov. 

Študij na univerzi v času za-
prtja poteka po spletu in tudi 
društveno delovanje Kluba slo-
venskih študentk in študentov 
v Gradcu se seli na socialna 
omrežja.

Kmečki koledar 2020: 
Simon Trießnig je bil star 17 
let, ko je od svojih staršev pre-
vzel domačijo pri Birtu v Ločah. 
Igral je tudi odločilno vlogo, da 
je nastal dvojezični občinski 
zemljevid s slovenskimi le-
dinskimi in hišnimi imeni trške 
občine Bekštanj.
 

Duhovna misel  
Od nedelje do petka vsak 
dan ob 6.40 (7.40).  Od 
29. 11. do 4. 12. jo priprav
lja Tanja Mak. 

     

v e d n o  č e š č e n j e    b e r i l a  
29. 11.: Grades • Iz 63,1617.19;64,27 | 1 Kor 1,39 | Mr 13,3337
30. 11.: Theißenegg • Rim 10,918 | Mt 4,1822
1. 12.: Reichenfels • Iz 11,110 | Lk 10,2124
2. 12.: Št. Lipš • Iz 25,610a | Mt 15,2937
3. 12.: Reisach • Iz 26,16 | Mt 7,21.2427
4. 12.: Žitara vas • Iz 29,1724 | Mt 9,2731
5. 12.: Št. Andraž/Maria Loreto • Iz 30,1921.2326 | Mt 9,3510,1.68 

Običaj iz Sveč v središču nove knjige: 

»Ko so dnevi krajši …« 

Že leta 1898 so bili prvič omenjeni park lji 
v Svečah v Rožu. Od tedaj naprej je postala 
lepa šega in navada, da so se mladi preoblek
li v tipične parklje, katerih zunanjost se čez 
120 let ni spremenila bistveno. Na to so zelo 
ponosni in zaradi tega je Josef Moser posve
til knjigo temu običaju. V 40ih letih je Josef 
Moser zbiral in aktivno sodeloval pri ohra
nitvi tradicionalnega običaja. V knjigi »Wenn 
die Tage kürzer werden« opisuje med drug
im značilne like običaja v Svečah. Poleg park
ljev in sv. Miklavža so tipične figure zvonar, 
dekla, košera in ajnšpilar. Liki ter stroga pra
vila obnašanja so v knjigi prav tako opisa
ni kot skupinski red ter značilnosti in funk
cije. Mnogo se je razvijalo v teku stoletij in 
običaji se še vedno spreminjajo. Le podoba 
sv. Miklavža se je ohranila pri vsem tem do 

danes. »Kako se bo običaj razvijal naprej?« 
se sprašuje 57letni avtor in raziskovalec, 
ki živi v Drevljah, v prvencu in hkrati skuša 
dati odgovore. V knjigi o zimskih običajih na 
Koroškem in na Vzhodnem Tirolskem pride
jo do besede tudi pričevalke in pričevalci. 
Obširna knjiga je rezultat dolgoletnega zbi
ranja in delovanja na področju narodopisja. 

ALEXANDRA PRASTER

Knjiga »Wenn die 
Tage kürzer werden … 

Krampus|Percht|Klaubauf 
– Mythos und Brauch in 
Kärnten und Osttirol« 

je izšla pri Mohorjevi založbi 
in obsega 320 strani s 1200 

slikami. 
Zbirka stane 39,90 evra in je 

na voljo pri avtorju 
(moser.josi63@gmail.

com) ter v spletni trgovini 
Mohorjeve založbe 

www.mohorjeva.at.

KKZ ponuja za dobre glasbenike 
novo nagradno igro Mojca Po-
krajculja!

Na domači spletni strani KKZ 
poslušajte glasbeni motiv ter 
pravilen odgovor pošljite na 
naslov: Krščanska kulturna 
zveza/ Christlicher Kulturver-
band, Viktringer Ring 26/3, 
9020 Klagenfurt/Celovec ali 
na e-poštni naslov 
osterc@kkz.at. 
Za nagrado prejmete DVD ali 
knjigo Mojca Pokrajculja Bre-
de Varl.

Nagradna igra

»Sveče brez parklja bi bile kakor nebo 
brez zvezd,« pravi Josef Moser, častni 
predsednik skupine parkljev v Svečah in 
dolgoletni vodja tamkajšnjega muzeja. Po 
dveh letih pisanja je pri Mohorjevi založbi 
izšla knjiga v nemščini, v kateri se je lotil 
sveškega običaja. 

Sveti Miklavž in dekla, tipični figuri običaja v Svečah, v izbi na obisku pri otrocih                    moser

29.11.: 7.20: 1. advent, ORF III
7.35: Missa solemnis, ORF III 
9.30: Sv. maša, prenos iz Gradca, 
ORF 2. Vsak torek ob 16. uri sv. 
maše v živo iz škofove kapele na 
www.kath-kirche-kaernten.at.

Josef moser

Svete maše po spletu in 
na televiziji


