Zakaj v Ækednju? Pred æestdesetimi leti
je prav v Ækednju duhovnik Lojze Zupanåiå, izreden pomoånik v œupniji in ne kaplan, ustanovil prvo skavtsko skupino in
tedaj postavil temelje slovenski zamejski
skavtski organizaciji.
Vodstvo je skrbno pripravilo proslavo, nanjo povabilo vse bivæe skavte in skavtinje, zato je bila tudi udeleœba zelo visoka. Po 8. uri
so bili skavti in skavtinje œe v Domu Jakoba
Ukmarja. Ob desetih so s svojo zastavo stopili
v ækedenjsko cerkev in med maæo sodelovali
z besedo, petjem in branjem boœje besede.
Maæeval je ækedenjski kaplan g. Duæan Jakomin. Tako je nagovoril prisotne:
60 let slovenskega trœaækega skavtstva! Normalno je, da v tem sicer ne
kratkem åasu nekatera poglavja zbledijo. Med temi morda tudi vera.

60 let obstoja pomeni, da se sklicujete na ozraåje, na tisti duh, ki je nastal pred tolikimi leti ravno v tem kraju, ki ste ga izbrali za danaænjo proslavo, in v znameniti baraki v Boljuncu, ko je duhovnik, dal tej sicer konfesionalni organizaciji, skavtstvu poseben peåat naæe zemlje, naæe zgodovine, peåat vere, sodelovanja z duhovnikom, sprejemanja kræåanskih naåel.
To so bili temelji naæega trœa æke ga
skavtstva. V tem duhu so delali, mirno
lahko reåem, se œrtvovali Zupanåiå kot
prvi, Germek, Miklavec, Gerdol, kasneje Bedenåiå, Ækerlj, Nemac in
Suard. Pri znajmo to delo, åeravno
kdaj tudi kritiåno.
Po æestdesetih letih gledamo naprej. Åasi nam kriåijo, da ste potrebni.

Zvesti istim vrednotam in kræåanski
zavesti, ker v alternativi obstaja sorodna organizacija. V svojem danaænjem pomenku, poleg volitev, prikliåite tak duh. Skavtskemu vodstvu naj
bo jasno, kaj ste, kaj hoåete, kaj œelite. Nudite podobo sebe v najboljæi
luåi; debata, tudi vroåa a potem jasni
in konkretni sklepi za nadaljnja leta.
Organizacija je uåinkovita, ko je vodstvo odloåno in preœeto z jasnimi naåeli, da bom tudi sam jasen, z naåeli,
ki jih osvetljuje in poœlahtni versko
prepriåanje. Vaæe delo je vzgoja novih moåi, nove generacije. Tudi to: danes je tu 13 slovenskih duhovnikov,
åez deset let ne bo veå tega ætevila. Åe
åutite v sebi naæo zgodovino, naæe potrebe, potrebe åasa, kraja, predvsem
druœin, bo dragoceno vaæe delovanje,
vaæe sodelovanje, predvsem zvestoba
skavtskemu duhu. Skavt, skavtinja
naj se ne sramuje svoje vere, svoje
verske zavesti, naj mu bo prav vera
opora v osebnem œivljenju, za delova nje v organizaciji in v druœbi.
Skavt ska molitev naj ne bo hladna
obvezna formalnost, naj bo stalnica,
kaœipot. Ste mladi, polni problemov,
zapletenih prav zaradi teh nemirnih
in negotovih åasov, v iskanju ljubezni in finanåne podlage. Reæujte jih
kot odgovorni ljud je, kot fantje in
dekleta, kot mladi moœje in mlade œene, ki znajo, ki tvegajo in tudi pogreæijo, a znajo sprejeti z vso resnostjo
besedo: odgovornost, se pravi odgovornost za lastno œivljenje, za lastno
osebno sreåo.

Foto Sandri

Andrej Maver

Pavel Bianchuzzi

Ivo Jevnikar in David Bandelj

november - listopad 2011

PROSLAVA 60-LETNICE SKAVTSTVA
V ÆKEDNJU

NAÆ VESTNIK

skavti

9

