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OTROCI
Peter, v teh dneh je izšla tvoja nova knjiga »Kako je Jaro-
mir iskal srečo«. Kaj vse mora narediti pisatelj, da njegova 
knjiga ugleda luč sveta?
Peter Svetina:  Najprej mora napisati zgodbo. Potem mora 
najti urednika ali urednico, ki mu je zgodba všeč. Od tam 
naprej pa drugi (urednica, ilustrator, oblikovalka, lektor ...) 
poskrbijo, da se knjiga obleče v platnice.

Slikovite in simpatične ilustracije so izpod čopiča Damija-
na Stepančiča. Kolikor vem, sta se z ilustratorjem za večjo 
avtentičnost likov šla celo skupaj potepat v glavno mesto 
Češke, v zlato Prago ...
Peter Svetina:  Ja, to pa res. V Pragi sem študiral in se mi je 
zelo zelo usedla v srce. Skupaj s pravljicami Karla Čapka 
in Jana Wericha, z zgodbami Jaroslava Haška in lutkami 
in risankami o dveh medvedih, ki sta se srečala v Kolinu in 
ugotovila, da sta pravzaprav brata, s cimrom Andrejem v 
študentskem domu, s prijateljem Martinom, ki je še zme-

raj prijatelj Martin, in z Barbaro, ki je prihajala na 
obiske in sva se že takrat skoraj poročila.  No, ko 

je zgodba nastala in sva se z Damijanom pogo-
varjala o njej, je rekel, da mu moram to poka-
zati, da mora malo tega doživeti tudi sam, da 
bo lahko ilustriral zgodbo. Pa sva se usedla na 

vlak, Barbara nama je naredila sendviče, Dami-
jan je na ljubljanskem kolodvoru kupil burek – in 
sva šla. 

Kaj vse zna tvoj glavni junak zvezdogled Jaromir? Česa 
pa se mora šele naučiti?
Peter Svetina:  Jaromir, mislim, ve marsikaj o zvezdah in 
o poteh po vesolju. Se mi pa zdi, da se je glavno naučil tisti 
hip, ko je spoznal, da je imel srečo pravzaprav ves čas ob 
sebi.  

Je kaj od zadnjega povezano tudi z gospodično Jarmilo, ki 
se spozna na komete in češnjeve zavitke?
Peter Svetina:  Samo z njo. 

Kaj praviš, kakšni so bili zvezdoznanci nekdaj in kakšni so 
njihovi nasledniki – astronomi – danes?
Peter Svetina:  Predstavljam si, da so zvezdoznanci imeli 
v glavi tri četrtine vsega človeškega znanja, astronomi pa 
zelo zelo veliko vedo o zvezdah in se spoznajo na pojave v 
vesolju. Zagotovo se kak zvezdoznanec še danes skriva v 
kakem astronomu. Zmeraj se je.
 
Kako in v čem tvoj glavni junak Jaromir najde srečo, bomo 
z veseljem prebrali v tvoji novi knjigi, mene in še koga pa 
zanima, kako je s tvojo srečo?

Peter Svetina:  Tudi meni je bilo nekoč dano teleskop 
obrniti proti mestu. 

NAGRADA
V teh dneh je pri Celovški Mohorjevi izšla nova otroška knjiga Petra 
Svetine z naslovom »Kako je Jaromir iskal srečo«. Nedelja je sku-
paj s Celovško Mohorjevo zelo radovedna, ali vam je zgodba všeč, 
zato vse mlade bralce Nedelje vabimo, da nam narišete, kakšna je 
vaša zaljubljena zvezda in kdo vse je na njej. Risbice nam pošlji-
te do začetka aprila 2010, in sicer na naslov: Nedelja, Viktringer Ring 
26, 9020 Klagenfurt/Celovec. Najbolj simpatična risbica bo nagra-
jena s knjigo, vse poslane ilustracije pa bomo objavili na otroški stra-
ni Nedelje.
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Ko ti v srce trešči komet
Predavatelj slovenske literature na 
celovški univerzi in priljubljeni pi-
satelj Peter Svetina po rojstvu svoje 
nove knjige »Kako je Jaromir iskal sre-

čo«  (Celovška Mohorjeva, 2010, 
urednik Roman Till) mladim bral-
cem Nedelje v intervjuju razkriva ve-
like in male skrivnosti  radovednega 
zvezdoznanca Jaromira in simpatič-
ne gospodične Jarmile, ki mu peče 
slastne češnjeve zavitke, ob tem pa 
zaljubljeno in hudomušno sprego-
vori tudi o svoji sreči.

Kadar v dolgih nočeh tudi 
sam odkrivam zvezdna-
to nebo ...
Dolge noči so redke, ta-
krat sin Vid in hči Kla-
ra namreč vso noč spi-
ta vsak v svoji postelji. 
In zvezde najbrž luknjajo 
oblake, da bi videle, zakaj 
je v hiši tak nebeški mir. 
Moja najsvetlejša zvez-
da je ... 
ena. Pa še ena. Pa še ena. 
Pa še eno ozvezdje zra-
ven. 
Če bi imel teleskop za 
odkrivanje svetov v člo-
veških srcih, bi ... tele-
skop spravil v klet. Po-
tem bi srce s človekom 
vred povabil na kavo in bi 
se z njim kaj pomenil. Te-
leskop pa, ni dvakrat reči, 
da bi ga našel Vid ...
Tako kot zvezdgled Jaro-
mir si tudi sam rad izmi-
šljujem nenavadne bese-
de, kot so ... 
... klarant, barbaronij, vi-
donavh, knjigarušnik, 
zgodbiskavra, puncino-
rij, muzikašnik, potoštrap-
ka ...
O selitvah v vesolje pa bi 
rekel le ...,
da je že vsaka reč na Ze-
mlji eno majhno vesolje. 
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»Postal sem bolj odgovoren!«

NAPOVED

Taizejska 
molitev

v Provincialni hiši 
v Celovcu
bo v sredo, 17. 3., 
ob 19. uri.

Katoliška mladina je 
pripravila nekaj 
prireditev
Z mladino na goro sv. 
Heme
13. 03. ob 9. uri iz Št. Lipša

Dobimo se v župnišču v Št. 
Lipšu. Po kratkem uvodu se 
bomo odpravili proti vrhu. Na 
poti »Ad fontes« bomo pripra-
vili vmesne postaje, pri kate-
rih bomo kratko razmišljali ob 
svetopisemskih citatih, ki so 
napisani na kamnih. Vsekakor 
poskrbite za udobne čevlje!
Ob približno 13. uri bomo spet 
v župnišču v Št. Lipšu, kjer 
bomo križev pot sklenili z aga-
po.

Kviz za birmance dekanije 
Dobrla vas
13. 03. ob 14. uri v Dobrli vasi

Pripravili bomo poseben kviz 
za birmance. Kviz je zasno-
van tako, da bo nastalo napeto 
tekmovanje med farami. Vsa-
ka fara lahko nastopa samo z 
enim moštvom, sestavljenim 
iz štirih birmancev. Vprašanja 
bodo lahka (manj točk) in tež-
ja (več točk). Najbolje uvršče-
na moštva bodo dobila lepe 
nagrade. Pridite na napeto tek-
movanje in – naj najboljši zma-
gajo!

Sv. maša s škofom in z 
birmanci dekanije
13. 03. ob 18. uri v Dobrli vasi

Maša bo živahna in prijetna. 
Igral bo Tone Boschitz s svo-
jim bendom.

Kontaktni teden 
   v dekaniji 
      Dobrla vas 

Birmanci iz Pliberka  so se udeležili birmanskega dneva

Katja Podgornik in Sara Krištof spremljata bir-
mance v Pliberku. Pripravljata jih na birmo. Sta 
na dobri poti, saj birmanci radi hodijo k pouku.

V okviru kontaktnega tedna v dekaniji Dobrla 
vas so člani Katoliške mladine, IniciativAngo-
le ter mladinskega zbora Žitara vas pripravili 
pobožnost križevega pota. V nedeljo popoldne 
so se mladi in odrasli v farni cerkvi ustavili ob 
posameznih postajah Jezusove poti, ki ga je vo-
dila prek Kalvarije v luč vstajenja, ter razmišljali 
ob aktualnih slikah človekovega trpljenja, ki so 
jih mladi skrbno izbrali ter projicirali na plat-
no. V skupnem prepevanju postnih pesmi – pod 
vodstvom domačega mladinskega zbora – smo 
prinašali pred Boga tudi naše skrbi in težave, v 
zavesti, da hodi Jezus z nami in tudi nam poma-
ga nositi naše križe. 
Po blagoslovu, ki ga je vsem podelil g. škof, je 
domači župnik Martin Horvat povabil na skup-
no agapo, kjer smo poglobili našo povezan-
ost ter se pogovarjali o tem, kar v nas po tem 
križevem potu še odmeva ...

Povedali so: 
Andreas Kumer: 
»Bilo je zelo lepo, 
najboljše pa je bilo 
kosilo. Postaja z 
gospodom Rosen-
zopfom je bila za-
nimiva, veliko smo 
se smejali. V spo-
minu mi bo osta-
lo tudi oblikovanje 
z glino. Postal sem 
bolj odgovoren.«
 
Maximilian Ku-
mer: »Na Rebr-
ci smo se ime-
li lepo. Naučil sem 
se odgovornosti, 
ugajale so mi tudi 
različne postaje. 
Zanimivo je bilo, 
da so nas razdeli-
li v skupine, tako 
smo spoznali in 
dobili nove prija-
telje.«

Kot je v navadi vsako leto, so se tudi letos birmanci iz 
Pliberka udeležili birmanskega dneva na Rebrci, ki je bil 
v soboto, 6. 3. 2010.

Na Rebrci naj bi birmanci doživeli in spoznali, da je vera lahko zanimi-
va in da se skriva v vsakdanjem življenju. Z raznimi igrami in s posta-
jami so birmanci spoznali pomen birme. Pri prvi postaji je bila naloga 
birmancev, da so na novo odkrili in pojasnili razne verze iz Svetega pi-
sma in jih povezali s primeri iz današnjega življenja. Pri drugi postaji 
so se mladinci najprej udeležili mediacije. Po tem notranjem potovanju 
pa so risali slike. Pri tretji postaji so v glini upodobili različne simbo-
le ter uživali v petju modernih pesmi. Zadnja postaja je bila igra s paj-
kovo mrežo. Pri tej igri naj bi birmanci spoznali, da uporabljajo sedem 
darov Svetega Duha za boljšo skupnost. Medtem je Anica poskrbela za 
okusno kosilo. Zaključek dneva je bila skupna molitev v cerkvi, kjer so 
se mladinci zahvalili za lep dan.

Srečanje na Rebrci so pripravili ter spremljali Marko Pandel, Hanzej 
Rosenzopf, Roman Roblek in Christian Wrulich. 

Mladinski križev pot „Passio mundi« v Žitari vasi

stran_1011_ned_11.indd   3 09.03.10   19:51


