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Prebrali smo

Utemeljitev za podelitev 
naziva častni član DKPS

Dr. Alojzij Slavko Snoj je leta 1962 
maturiral na Nadškofijski klasični 

gimnaziji v Zadru. Teološke študije je 
opravil na Teološki fakulteti v Ljubljani 
in na Salezijanskem papeškem ateneju 
v Torinu v Italiji, kjer je leta 1968 di-
plomiral. V duhovnika je bil posvečen 
marca 1970 v Ljubljani.

Leta 1970 je magistriral na Salezijan-
ski papeški univerzi v Rimu, doktoriral 
pa na Teološki fakulteti v Ljubljani leta 
1982 z disertacijo: Kateheza kot celostni 
vzgojno izobraževalni proces. Vmes je 
opravil tudi specializacijo na Centre 
audio-visuel recherche et communication 
(1977) v Lyonu v Franciji ter na Institu-
tum de re catechetica et homiletica (1977) 
v Münchnu v Nemčiji.

Bil je profesor na mednarodnem 
Filozofskem inštitutu v Lubumbashiju 
(1982–1984 in 1998) v Zairu (sedanji 
Kongo). Predavatelj na Teološki fakulteti 
v Ljubljani je bil od leta 1985, dekan pa 
med leti 2000 in 2004. Vodil je izdelo-
vanje načrta za župnijsko katehezo v 
devetletki in pisanje učbenikov. 

Marca 2004 je postal redni član 
Evropske akademije znanosti in umetnosti 
v Salzburgu v Avstriji.

V ljubljanski salezijanski provinci je 
bil poleg vzgojno-pastoralnih dejavno-
sti tudi ravnatelj salezijanske skupno-

Kenneth M. Adams
Po tihem zapeljani
Ko si starši naredijo otroke za partnerje
Ljubljana: Modrijan, 2013, 152 strani, cena: 23,90 EUR
Avtor se posveča problematiki, ko starši svoje otroke 
prehitro postavijo v vlogo odraslega. To je prikrit 
incest, saj je otrok (žrtev) zlorabljen, ne more več 
živeti svoje otroške vloge, ob tem pa se ne počuti zlo-
rabljenega, ampak idealiziranega in privilegiranega. 
V odrasli dobi pa v njem tiči občutek izkoriščenosti 
ter enaka travma kot pri žrtvah odkrite zlorabe: bes, 
jeza, sram in krivda.
Knjiga je napisana strnjeno, berljivo in jasno. Bralcu 
poleg informacij in vrste praktičnih primerov ponuja 
tudi možnost za razreševanje teh težav, saj mu omogo-
ča stik z njegovimi čustvi in izkušnjami. To pa pomeni 
željo in voljo za okrevanje. Knjiga je primerna tudi za 
terapevte, vzgojitelje in starše.

Rino Ventriglia, Rita Della Valle
Komunikacija v paru
Poznavanje drug drugega kot temelj za skupno rast
Ljubljana: Novi svet, 2013, 88 strani, cena: 8,80 EUR
Avtorja zgodbo para primerjata s potovanjem, ki se 
začne na železniški postaji, ko z roko v roki odpotu-
jemo z željo, da bi na končno postajo prispeli skupaj. 
Ob odhodu je vse lepo, toda na potovanju kdaj pada 
tudi dež, ‘pridejo’ led, megla in nenadne nevihte. V 
zgodbo sta vpletla konkretne napotke za medsebojno 
razumevanje ter ohranjanje čarobnosti v odnosu.
Rino Ventriglia je nevrolog, psihoterapevt, učitelj in 
supervizor transakcijske analize, Rita Della Valle pa 
ginekologinja, seksologinja ter učiteljica Billingsove 
metode urejanja rojstev. Avtorja na simpozijih za za-
ročence, pare in družine sodelujeta kot strokovnjaka 
za komunikacijo in področje čustev.

Matija Svetina, Maja Zupančič
Izbrane teme iz razvojnopsihološke diagnostike
Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, 175 strani, 
cena: 19,90 EUR
Avtorja predstavljata in kritično ocenjujeta psihodi-
agnostične pripomočke za ocenjevanje različnih ra-
zvojnih procesov in sprememb (npr. ustvarjalnosti od 
otroštva do odraslosti, risarskih poskusov za otroke, 
poklicnih interesov pri mladostnikih, psihološkega 
osamosvajanja, psiholoških sprememb pri starostni-
kih ter procesov v družinskem okolju). Avtorja sta vo-
dila ali sodelovala pri nastajanju nekaterih preizkusov 
(npr. Test osamosvajanja na prehodu v odraslost) in 
pri priredbi nekaterih tujih pripomočkov, predsta-
vljenih v knjigi (npr. Indeks prilagoditvenih strategij). 
Knjiga je namenjena psihologom in drugim strokov-
njakom, ki se ukvarjajo ali sodelujejo pri obravnavi 
otrok, mladostnikov ali starostnikov.

Pre je li smo

Ann Boroch
Zdravljenje kandide: kvasovke, glivice 
in vaše zdravje
90-dnevni program, s katerim premagate 
kandido in si povrnete krepko zdravje
Ljubljana: Cangura.com, 2012
213 strani, cena: 25,90 €

Walter Kostner
Tik in tak
Spoprijemanje z življenjem
Strip (21 cm x 14 cm)
Ljubljana: Novi svet, 2013
48 strani, cena: 7,00 €

Dominique Bar, Louis Bernard Koch, 
Guy Lehideux
Janez Pavel II.
Strip za vse generacije (22,5 cm x 29 cm)
Ljubljana: Emanuel, 2013
96 strani, cena: 22,00 €
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‘varovance’ priporoča v Božje varstvo, 
zato le redko katerim ne uspe. 

Irena je dejavna članica župnije 
Šmartno pod Šmarno goro – deluje v 
pevskih zborih, v ŽPS, je bralka Božje 
besede, že 3 leta pa kot katehistinja 
poučuje verouk v 4. razredu.

Irena Snoj je dolgoletna članica 
Društva katoliških pedagogov Slovenije. 
Aktivno je delovala v OS Ljubljana in 
Komisiji za podelitev Slomškovih priznanj. 
Sodelovala je pri programu in izvedbi 
seminarja za učitelje začetnike. 

Marija Žabjek 

S. Magdalena (Zofija) Cimerlajt 
OSU (roj. 1949) je po končani osnov-
ni šoli vstopila v samostan uršulink 
v Škofji Loki. Maturo je opravila na 
gimnaziji v Šentvidu in leta 1977 na-
redila večne zaobljube. 

Bila je katehistinja v številnih žu-
pnijah, od leta 1996 je delala tudi v 
Zavodu CIRIUS – Centru za izobraževa-
nje, rehabilitacijo in usposabljanje. Aktiv-
no je delovala v Katehetski komisiji na 
obalnem področju. Od leta 2000 je 
voditeljica katehumenata za kamni-
ško dekanijo. 

Skrbela je za svoje nenehno kate-
hetsko izpopolnjevanje ter za spod-
bujanje katehetskega povezovanja in 
usposabljanja na škofijski in medško-
fijski ravni. Po dolgem prizadevanju za 
dovoljenje Ministrstva za šolstvo in šport 
je pričela s katehezo v Zavodu CIRIUS 
v Kamniku. Že prej se je srečevala z 
otroki s posebnimi potrebami, ki jih 
je individualno pripravljala na prejem 
zakramentov in uvajala v krščansko 
vero. Svoje izkušnje vpleta v sistema-
tično delo z otroki in mladimi ter re-
dno obliko verouka prilagaja njihovim 
psihičnim in fizičnim zmožnostim. 
Skupaj z njimi išče inovativne nači-
ne sporazumevanja in posredovanja 
verskih resnic. Pripravlja kateheze za 
njihove starše, skupna romanja družin 
invalidnih otrok, duhovne obnove in 
druga srečanja, pri čemer ji pomagajo 
mladi animatorji. Tako druženje pri-
speva k povezovanju družin z invali-
dnimi otroki, k vključevanju širše sku-
pnosti in pomaga pri vzgoji mladih 
za prostovoljstvo ter odkrivanje sveta, 
ki bogati prav s svojo drugačnostjo. 
Sama skromno pravi, da je metoda, ki 

jo pri tem uporablja, predvsem ljube-
zen. Gotovo jo pri vseh prizadevanjih 
vodijo njena preprosta narava, požr-
tvovalnost in iznajdljivost.

S. Magdalena je številnim katehe-
tom in vzgojiteljem zgled zavzetega 
prizadevanja, da bi našli pravi pristop 
ter katehezo prilagodili otrokom in 
mladim, ki so navzven morda dru-
gačni, toda v svoji notranjosti še kako 
odprti za Boga in presežno. 

Erika Ašič 

Ludvik Mihelič (roj. 1964) je po 
maturi nadaljeval s študijem geogra-
fije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Po diplomi je poučeval geografijo na 
Gimnaziji Kočevje. Lani je magistriral 
na FF v Ljubljani z magistrsko nalogo 
o medpredmetnem povezovanju geo-
grafije. Je odličen predavatelj, dober 
pedagog in dosleden vzgojitelj. Na 
mlade vpliva z lepo besedo in zgledom 
ter nanje prenaša krščanske vrednote. 
Zna prisluhniti problemom in teža-
vam dijakov in jim v stiskah priskočiti 
na pomoč. Kljub vernim profesorjem 
nenaklonjenemu družbenemu siste-
mu je ostal pokončen in zvest svojemu 
prepričanju. Sedaj poučuje na Srednji 
ekonomski šoli v Ljubljani.

Kmalu se je zavedal vrzeli v pozna-
vanju in uresničevanju etičnih norm 
večine učiteljev. Ker so bile v 90. letih 
prejšnjega stoletja politične razme-
re že bolj ugodne, je okoli sebe začel 
zbirati enako misleče učitelje in že v 
šolskem letu 1993/94 je bila v Kočevju 
ustanovljena Območna skupnost DKPS 
Kočevje-Ribnica. Prvi predsednik te OS 
je postal ravno prof. Mihelič. 

Za en mandat je prevzel funkcijo 
predsednika DKPS. Po odložitvi te 
funkcije zavzeto deluje kot član v or-
ganih društva. Zadnja dva mandata je 
uspešno vodil Komisijo za podelitev Slom-
škovih priznanj. Kot član ostaja zvest 
tudi matični OS. Tu organizira in vodi 
geografski del vsakoletne ekskurzije po 
Sloveniji in zamejstvu. Z jasno, slikovi-
to in kleno slovensko besedo udeležen-
cem navdušeno predstavlja naravne in 
družbene značilnosti dežele. 

Poleg zavzetega pedagoškega in 
strokovnega dela na področju geogra-
fije se mag. Mihelič aktivno ukvarja 
tudi s kulturo. Bil je član cerkvenega 

Iz življenja DKPS

sti in inšpektorjev vikar. V času, ko je  
bil predstojnik ljubljanske salezijanske 
inšpektorije, je opravljal službo rav-
natelja salezijanske skupnosti v Želi-
mljem ter službo direktorja Zavoda sv. 
Frančiška Saleškega. Junija 2006 je kot 
dvanajsti inšpektor prevzel vodenje Sa-
lezijanske inšpektorije sv. Cirila in Metoda 
– Ljubljana. Vodil jo je do maja 2012.

Sedaj je v Rimu odgovoren za 20 
študentov podiplomskega študija, ki 
prihajajo z vsega sveta.

Delovanje društva je spremljal od 
vsega začetka in naše delo ves čas 
podpiral.

Marija Žabjek

Slomškova priznanja 2013 

Irena Snoj, profesorica matematike 
in fizike, je leta 1965 diplomirala na 

Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo 
v Ljubljani. Vse življenje je poučeva-
la matematiko in fiziko na Gimnaziji 
Šentvid. Bila je tudi pomočnica ravna-
telja, skoraj ves čas pa je sestavljala šol-
ske urnike, katerih ni presegel noben 
kasnejši sestavljavec, niti računalniški 
programi. 

Irena Snoj ni bila samo učiteljica, 
ampak tudi vzgojiteljica. Vzgajala je 
z zgledom poštene, delavne, natanč-
ne, vztrajne, pokončne učiteljice, ki si 
je upala tudi v ‘svinčenih časih’ iti k 
maši v domačo cerkev. Izvrstnim mate-
matikom in tistim, ki za matematiko 
niso bili nadarjeni, je znala ponuditi 
največ, kar so bili sposobni in pripra-
vljeni sprejeti. Poleg odličnih razlag je 
dijakom pripravljala različna učna gra-
diva: sodelovala je pri nastanku treh 
Srednješolskih zbirk šolskih in kontrolnih 
nalog, bila je soavtorica delovnega gra-
diva Geometrija za 1. letnik in Vektorji, za 
dijake je vsako leto dopolnjevala zbirke 
maturitetnih nalog, je soavtorica zbir-
ke z naslovom Vaje in kontrolne naloge 
za preverjanje znanja za 1. letnik srednje 
šole. Bila je mentorica mladim profe-
sorjem matematike. Za svoj prispevek 
in delo na Gimnaziji Šentvid je prejela 
najvišjo šolsko nagrado Majsko nagrado 
za profesorja leta 1991. 

Še vedno je iskana inštruktorica 
matematike; posveča se učencem, dija-
kom in študentom, ki jim matematika 
dela težave. Poleg odlične razlage svoje 
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pevskega zbora v Sodražici in pevske 
skupine Fantje od Fare, sedaj pa sodelu-
je v eni od ljubljanskih pevskih skupin. 
Dokler je živel v domači Sodražici, je 
bil dejaven tudi v župniji. 

Ni mu vseeno, kako usposobljeni 
bodo odhajali dijaki slovenskih sre-
dnjih šol v samostojno življenje. 

Slavka Janša

58. srečanje SIESC  
v St. Pöltnu 

Tema Priložnosti, izzivi in tveganja pred-
šolske vzgoje za razvoj 3–6 let starih 

otrok ni osrednja skrb srednješolskih 
učiteljev, a je kljub temu v dom St. Hi-
ppolyt v St. Pölten pritegnila okoli 60 

udeležencev iz 13 evropskih držav. Pod-
pora, ki jo dobivajo otroci v predšolskih 
ustanovah, je zelo pomemben prispe-
vek k pravičnemu šolskemu sistemu in 
boljšemu razvoju družbe. Organizacija, 
izvedba nalog oblikovanja in obseg ob-
veznosti so v različnih državah različni, 
kar je posledica drugačnega zgodovin-
skega razvoja, finančnih sredstev držav 
in političnih odločitev. V predavanju 
Predšolska vzgoja za majhne otroke je Agnes 
Florin z univerze v Nantesu predstavila 
evropske razmere na splošno ter fran-
cosko Ecole maternelle z dvema ciljema 
vzgoje: oblikovanje in socialne kompe-
tence. Kerstin Kipp z univerze v Ulmu 
je nadaljevala s predavanjem Podpora v 
zgodnjem otroštvu: vzpodbude v nevrozna-
nosti. Načelo “zgodaj je bolje” je povezala 
z ugotovitvami nevroznanosti, ki jo po 
njenem mnenju potrjujejo predvsem 
pedagoški ‘truizmi’. Nazadnje je Ga-
briele Bäck z Inštituta Charlotte Bühler 
na Dunaju predstavila Okvirni program 

oblikovanja v zveznih deželah Avstrije, kjer 
prvič opisuje naloge oblikovanja v vrtcih 
za celotno Avstrijo.

V skupinah je vsak udeleženec lah-
ko dobil veliko informacij o predšolski 
vzgoji v Avstriji, Belgiji, Bosni, Franci-
ji, Nemčiji, Italiji, Luksemburgu, na 
Poljskem, v Romuniji, Sloveniji, Srbiji 
in na Švedskem. Dopolnilo temu je 
bila pedagoška delavnica ter izmenja-
va misli z učitelji v francoskih Ecole 
maternelle. 

Doživeli smo utrinke iz zgodovine 
in sedanjosti zvezne dežele: sprejem v 
mestni hiši in ogled središča St. Pöl-
tna, obisk samostana Stift Kloster-
neuburg in njegovega slavnega Ver-
dunskega oltarja, ogled vladne četrti v 
najmlajši prestolnici Spodnje Avstrije, 
St. Pöltnu. Nekateri so obiskali tudi 
Dunaj. Zaključni izlet z obiskom Stift 
Lilienfelda, kjer smo lahko občudovali 
le redko prikazan kodeks Concordan-
tiae Caritatis, in večjezična maša pred 
kipom Magna Mater Austriae v Mari-
azellu sta zaokrožila srečanje, ki so ga 
pripravili avstrijski kolegi.

Wolfgang Rank,  
prevod: Magdalena Jarc

Proslava ob dnevu 
državnosti na Gori pri 
Sodražici

25. junija 2013 smo se katoliški pe-
dagogi Območne skupnosti Zahodna 

Dolenjska ponovno zbrali ob zahvalni 
maši ob koncu šolskega leta in v po-
častitev dneva državnosti. Letos je bilo 
to na Gori nad Sodražico, ki je znana 
kot rojstni kraj Magdalene Gornik, 
katere mističnost je verjetno marsi-
komu znana.

Zbrali smo se v lepi, svetli in prijazni 
vaški cerkvici, ki je kar dihala nekaj 
svetniškega. To so dopolnili naši rado-
stni občutki ob koncu šolskega leta in 
ob veselju, da ima naša domovina svoj 
praznik. Cerkvene klopi smo popolno-
ma napolnili, saj so se nam pridružili 
tudi kolegi iz Ljubljane, sorodniki in 
znanci ter seveda domačini. Slovesno 
mašo je ob somaševanju domačega 
župnika vodil duhovni vodja DKPS, 
p. Silvo Šinkovec. Rdeča nit je bila iz-
guba vrednot v slovenski družbi. G. 
Šinkovec je poudaril, da lahko opazimo 

predvsem pomanjkanje volje, da bi se 
človek posvetil duhovnosti in vsaj malo 
pozabil na materialnost, ki je vklenila 
naše življenje in se že globoko zarila v 
naše misli. V srce segajoče so bile tudi 
preproste misli ge. Anice Benčina pred 
molitvijo Očenaša. Po njenem mnenju 
je potrebno le to, da jo molimo zbrani 
in s premislekom, k čemur nas zavezu-
jejo izgovorjene besede.

Po maši je sledil kratek kulturni 
program, ko smo preko besed Ivana 
Cankarja in Toneta Pavčka, dveh ve-
likih slovenskih besednih umetnikov, 
spoznali, kako velika je lahko domo-
vinska ljubezen in kako težko bi bilo 
človeku, če bi ostal brez domovine. 
Kljub zelo težkemu družbenemu ali 
osebnemu položaju, v katerem se lah-
ko znajdemo, ostaja pomembno, da 
imamo domovino in da je lepo, če smo 
ji zvesti in jo ljubimo. 

Po duhovni in kulturni prireditvi 
smo se pogostili in poklepetali z znan-
ci in prijatelji. Razšli smo se z obljubo, 
da se naslednje leto spet srečamo. Kje 
bo to, pa seveda ostaja še skrivnost.

Mirjana Furlan

Duhovnost 
Duhovne vaje 

V juliju smo se zbrali v Ilirski Bistri-
ci na duhovnih vajah z naslovom 

V službi evangelija, ki jih je vodil p. Silvo 
Šinkovec. V gostoljubnem domu sester 
Naše gospe smo pet dni premišljeva-
li 1. in 2. pismo Timoteju, molili, se 
sprehajali, blagoslavljali in razmišljali 
o življenju. Hvala voditelju in spre-
mljevalcem!
Svete maše za potrebe vzgoje

Tudi letos smo se celo leto udeleže-
vali mesečnih sv. maš za potrebe vzgo-
je, ki jih je daroval p. Silvo Šinkovec, 
sooblikovali pa člani ljubljanskega 
odbora DKPS. Občasno so se nam 
pridružili mladi pedagogi. Želimo si 
novih sodelavcev, da bomo izmolili 
veliko milosti za potrebe vzgoje!
Maša za domovino

Redne molitve rožnega venca za 
domovino na grobu Alojzija Šuštar-
ja so prerasle v mesečne sv. maše za 
domovino: vsako 1. soboto ob 16.00 
v ljubljanski stolnici. Domovina nas 
potrebuje!

Iz življenja DKPS
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