
 

Ljubljana, 24. 11. 2020 

 

Spoštovana, gospod Marcos Fink in gospa Bernarda Fink! 

 

2. mednarodna konferenca z naslovom Vzgoja za ljubezen do domovine in države z letošnjim 

podnaslovom Imamo svojo državo Slovenijo, ki je 21. 11. 2020 potekala na daljavo, je uspešno 

zaključena. Uspešnost in visoko kakovost programa so nam ustno in v pisni obliki potrdili 

udeleženci in izvajalci programa. K visoko kakovostni izvedbi ste prispevali Vi, gospod Marcos 

Fink, in gospa Bernarda Fink z glasbenim oz. pevskim prispevkom, saj sta oplemenitila programsko 

vsebino.  

 

Učitelji si pogosto ponavljamo, da se ne bi smeli držati le znotraj meja svojih učnih predmetov, da 

bi morali mlade navduševati za celostno opazovanje in doživljanje sveta. Zavedamo se, da bi realno 

življenje bilo dolgočasno, če ne bi v njem dali ustrezno mesto tudi umetniškim vsebinam oz. 

presežkom. Prav to sta Vidva, g. Marcos in ga. Bernarda, podarila našemu realističnemu programu; 

obogatila sta ga z glasbo, s pesmijo in z visoko umetniško interpretacijo.  

 

Uživali smo v izbranih oz. čudovitih slovenskih ljudskih in umetnih pesmih. Te so bile čudovite in 

zgovorne po besednih sporočilih, po glasbenih ustvarjalcih, vsi po vrsti so slovenskega rodu, to pa 

sta okronala z visoko umetniško interpretacijo. Vse je bilo v sozvočju s cilji naše konference in 

programom. Če pa k vsemu temu dodamo še dejstvo, da sta se Vi in Vaša sestra Bernarda rodila 

slovenskim staršem v daljni Argentini, v številčno majhni skupnosti, toda prepoznavni po izjemnih 

prizadevanjih in darovih njenih ljudi različnih poklicev in darov, je to dodatni razlog, da smo bili 

tako veseli Vajinega odziva za sodelovanje. Slovenska skupnost, iz katere sta odšla v svet, je do 

danes obstala, še več, presegla je meje skupnosti in postala prepoznavna širše po svetu.  

 

Tudi v našem društvu si prizadevamo delovati na podoben način, da bi mladi začutili vrednost 

svojih korenin in delovali v tej smeri. Tu smo se srečali z Vami, spoštovani gospod Marcos Fink, 

spoštovana gospa Bernarda Fink. Hvaležni smo Vama v organizacijskem odboru DKPS, da sta nam 

podarila svoje umetniške interpretacije slovenskih umetnih in ljudskih pesmi in podala našemu 

programu vsebinsko celovitost. To so opazili tudi udeleženci in izbor glasbe posebej pohvalili. 

 

G. Marcos Fink, z Vašim glasom zapeta himna Republike Slovenije je bila pravi blagoslov 

strokovnega druženja. Tudi himna Slovenija v svetu, ki ste jo zapeli, je zvenela enako 

dostojanstveno. Mnogi učitelji, udeleženci posveta, so jo prvič slišali, toda pred zaključkom 

konference je bila svojevrsten povzetek vsebine našega prizadevanja in programa. 

 

V DKPS upamo in želimo verjeti, da to ni bilo naše zadnje sodelovanje z Vami/Vama. Morda bomo 

kdaj v prihodnosti uspeli pripraviti še kakšen program z Vašim sodelovanjem pod drugačnimi 

pogoji. Želimo si pedagoški stroki dati še več iztočnic za celovito delovanje med mladimi rodovi.  

 

Spoštovani gospod Marcos Fink, spoštovana gospa Bernarda Fink, v imenu Društva katoliških 

pedagogov Slovenije in v imenu Organizacijskega odbora izvedene konference se Vama iskreno 

zahvaljujemo.  

 

Želimo Vama veliko zdravja in ustvarjalnih moči! 
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