FLMisli

SREČNA SEM!
Vam povem nekaj lepega? FLM aktivno deluje že 980 dni (če štejemo 9. 11. 2014 zraven J). Mi se že 2
leti, 8 mesecev in 5 dni zbiramo skupaj in počnemo nore, zabavne, sproščujoče, glasbene, filmske,
mašne, kolesarske, košarkaške, krompirjeve, morske, užitne, sladoledne, odbojkaške, ustvarjalne,
pohodniške, veroučne, mesne, čajne in »šekakšne« stvari.
Ko malce pregledujem našo »zgodovino«, vidim, kako smo se izoblikovali in povezali kot skupina. Še
nisem slišala, da bi nekdo rekel, da se počuti zavrnjenega, nesprejetega. Tudi če je bil kdo odsoten dlje
časa, je bil sprejet odprtih rok (op.a. sodobna prilika o izgubljenem sinu; Lk 15, 22-24).
Glede na to, da delujemo že 23520 ur, nas je zanimalo, kaj si drugi mislijo o naši skupini FLM. V ta
namen smo izvedli anonimno anketo, ki so jo rešili ljudje različnih starosti, ki niso nujno člani FLM-ja. Eno
izmed vprašanj je bilo, kaj si mislijo o FLM-ju in dogodkih, ki jih organizira. Eden izmed najbolj všečnih
odgovorov je bil ta:
»Z navdušenjem delate in to se širi naokoli na mlade in stare;) Pa super je, ker ste samoiniciativni, ni vas
ustanovila župnija in niste vezani na enega patra. Ti pridejo in grejo, eni imajo več, drugi manj talentov
za delo z mladino. Vi sami pa imate svoje ideje, svoje želje in potrebe in veste, kaj vam je všeč in kaj
ne. Super ste! Ajde. J«
Ne glede na vse pohvale so me najbolj razveselile besede, kot so: SLIŠIM, da ste zanimivi; po
GOVORICAH so super; glede na VABILA se mi zdijo dogodki dobri … To potrjuje, da gremo v pravo
smer, saj se o nas širi dober glas. Q
Vse kaže na to, da bo FLM doživel kar lepo starost (komaj čakam, da vidim vnučke na FLM srečanjih J).
Upam, da se boste ob branju časopisa spominjali vseh lepih trenutkov, ki smo jih preživeli skupaj, vseh
lepih pesmi, ki smo jih prepeli, vseh težav, ki smo jih rešili in vseh nasmehov, ki smo si jih ves čas delili.
Če vas pa ni bilo zraven, nič hudega. Lahko si predstavljate, kako nam je bilo in se nam naslednjič
pridružite.
Obilo blagoslova in veselja vam želim.

Bodite Lepi/Lenartovi Po Duši!

P.s.: LPD je naš bivši klub. Trenutno so kratice rezervirane, če bomo ustanavljali politično stranko. J
P.s.2: Na 8. strani se v desnem kotu zgoraj nahaja QR koda za direktno povezavo do uradne strani KK FLM
P.s.3: Naslovnico lahko pobarvate. J

1

2

GLASBA NAS POVEZUJE

Glasba nas v FLM-ju zelo povezuje. Naše mladinske maše popestrimo z izbiro najboljših pesmi, kitarami,
električnim klavirjem, raznimi tolkali, včasih pa se nam pridruži še violina.
Velikokrat pripravimo tudi glasbeno presenečenje – dobimo se eno uro pred mašo in se naučimo neko
novo pesem. Ker imamo veliko talentiranih pevk, osnovno melodijo nadgradimo z večglasjem (pojemo
tudi do 8-glasno, saj vsaka po svoje improvizira J).
Do zdaj so bila najbolj odmevna Upaj, o Izrael (z violinistko Saro), Mati mojega srca, Jezus, ti si me
spremenil, psalm (ki so ga naštudirali ministranti in p. Jan), Visoka pesem, Pred križem (solo: Neža, Eva,
Valentina, Kristina), Tebi brezmadežna (Kristina in Katja), Halleluiah (Katja, Ema, Neža, Kristina, Eva, Lea
in odlični kitarist Benjamin). Peli smo tudi na sveti birmi, na družinskem dnevu, pogrebni maši
veroučenca in p. Felicijana ter na poroki prijateljice Sanje.
Trenutna sveža ideja je, da bi ustanovili FLM zbor, ki bi enkrat na mesec popestril petje pri maši in
občestvo naučil refrene novih pesmi. K sodelovanju (igranje inštrumentov) bi povabili tudi bodoče
FLM-jevce. Morda nam nekoč uspe naštudirati muzikal … J

Katja Mihalič

Če bi mi pred tremi leti nekdo rekel, da bom danes poslušala narodno-zabavno glasbo, bi še tisti
trenutek planila v smeh. »Goveja« glasba nam je bila takrat nekaj nepoznanega in neljubega. To je
bila glasba za starejše. Nihče ni rad poslušal harmonike in slovenskih besedil. Takrat si bil car, če si igral
bobne, ne harmoniko. Bil si car, če si nosil majice s portreti pevcev, ne pa narodne noše. Car si bil tudi,
če si v garaži imel svoj band, ki je nabijal in preigraval pesmi tujih pevcev, ne pa svoj ansambel.
Kaj pa danes? Danes mladi brez zadržkov poslušamo narodno-zabavno glasbo! Mislim, da se lahko za
to zavalimo Modrijanom, Gadom in podobnim mladim ansamblom, ki so s svojo popestritvijo »goveje«
glasbe pritegnili nas mlade. Uvedli so malo hitrejše ritme, zanimiva besedila …
Tudi plešemo ne že od nekdaj. Pred enim letom še osnovnega koraka ne bi znala narediti. Ampak na
srečo smo v tem letu obiskali toliko veselic, da se zdaj vrtimo že skoraj kot profesionalci. Ja, ja levi obrat
mi sicer še vedno ne gre in se mi zato nemalokrat zvrti, pa vendar je pred nami še nešteto veselic, tako
da verjamem, da se bom tudi to slej kot prej naučila. J
Seveda so še vedno mladi in tudi starejši, ki jim takšna glasba ni všeč in je ne poslušajo radi. Taki so
vedno bili, in vedno bodo. Dejstvo pa je, da danes poslušanje narodno-zabavne glasbe, ni nič
čudnega. Ne, to je danes nekaj čisto normalnega.
In mislim, da lahko rečem, da je taka zvrst glasbe značilna tudi za večino FLM-jevcev, saj je to eden od
glavnih virov druženja v poletnih mesecih.
Klara Judež
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FLM IN STIČNA MLADIH
Stična mladih je edinstveno doživetje, ki povezuje mlade iz vse Slovenije v Bogu in ljubezni. Festivala se
letno udeleži med 5000 in 8000 mladih, izvaja pa se v majhnem in prijetnem kraju Stična. Stično mladih
oblikujejo mladi s poslanstvom, da ustvarijo dogajanje, ki zbira vse mlade v Cerkvi na Slovenskem.
Festival združuje mladino s podobnimi interesi, načeli, prioritetami ter pogledi na svet. Festival Stična
mladih je razdeljen v več sklopov: delavnice, ogled stojnic, maša in zaključni nastop.

Vsako leto ima Stična mladih drugačno geslo. Letošnje se je glasilo:
»Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo!« (Mt 5,3)
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Letos smo FLM videli Stično mladih v čisto drugi luči, saj smo bili del ekipe, ki pomaga pri organizaciji.
Večer pred Stično smo se udeležili adoracije, čisto posebne molitve, ko smo bili pred samim Jezusovim
obličjem. Na dan festivala smo zjutraj pomagali pri organizaciji, kasneje pa se smo se pridružili ostalim
pri slavju. Med stojnicami, ki smo si jih ogledali, smo se najdlje ustavili pri stojnici Iskreni.net, pri kateri smo
našli našo pridno FLM članico Petro Mihalič. Čas je minil, kot bi trenil in že je bil čas maše, kjer smo res
lahko začutili moč Boga, ljubezni, povezanosti in postali del celote. Po maši je sledil še zaključni nastop,
kjer smo se zabavali, peli, plesali in se do konca sprostili.
Stična mladih je res posebna izkušnja, kjer spoznaš nove ljudi, skleneš nova prijateljstva, se naučiš nekaj
novega, predvsem pa se imaš lepo, saj te obkrožujejo ljudje, ki skupaj s tabo tvorijo celoto.
Brina Biličić

Kadar je v kloštru na vrsti FLM maša, v naši družini ni vprašanja, kdo bo šel. Najina prva hči, ki je letos
uradno postala članica FLM, nas vse sproti obvešča, kaj se dogaja v tej skupini mladih. In to ne tako,
mimogrede, ampak nekako takole: mami, piši, da boš vedela, da bomo takrat doma! Ker je kot
najstarejša velikokrat zgled mlajšim, velja to pravilo tudi tu; mlajšim je namreč čisto samoumevno, da
gredo zraven. In naslednja hči že komaj čaka, da bo lahko postala FLM-jevka.
Kot mama se zavedam, kaj taka skupina pomeni v odraščanju mladostnika. Sploh, če v njej veljajo iste
vrednote, kot v družini. Gre za pripadnost, kaljenje in razvijanje duha, prijateljstvo, oblikovanje mnenja,
nenazadnje zdravo zabavo. Kako pomirjeno je srce, kadar veš, da je tvoj otrok v družbi ljudi, ki jih
poznaš kot poštene, dobre, srčne. In da nanj 'pazijo' enako skrbno, kot bi pazil ti sam, saj jim ni vseeno.
Hvaležna in ponosna sem na te mlade, da so stopili skupaj z željo spremeniti svet. Počasi, korak za
korakom, v zavedanju, da je potrebno najprej spremeniti in oblikovati sebe.
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Veliko blagoslova jim želim še naprej!
Hvaležna mama

PRIVILEGIJ JE BITI FLM
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FLM – jevci so verjetno edini, ki se veselijo začetka novega šolskega leta. Razlog za veselje ni samo šola,
temveč tudi novi člani FLM – ja. Njim posvečamo posebno pozornost, jih zasipamo z dobro voljo in
radodarnostjo ter jim skušamo vliti veselje do življenja, druženja in šole[ . Naša Petra Mihalič je imela to
čast, da je lahko intervjuvala našo najmlajšo članico Emo Molan.
P: Koliko časa si že v FLM?
E: Odkar sem prejela zakrament svete birme, to je šest mesecev.
P: Pripadaš najmlajši generaciji FLM - ja, kako se počutiš?
E: Odlično. Še bolj sem se povezala s starimi prijatelji, spoznala sem nove, naučila sem se speči pico, na
tekočem sem z nogometnimi tekmami, imela sem čast biti prisotna na velikonočnem zajtrku.
P: Kateri dogodek ti je bil do sedaj najbolj všeč?
E: Maša in petje.
P: Si ena izmed redkih legend, ki ne uporablja Facebook-a, kako si obveščena o dogodkih?
E: Več se pogovarjam z drugimi v živo in izvem vse potrebne informacije.
P: Kaj si še želiš, da bi organizirali s FLM-jem?
E: Ogled košarkarskih tekem in večdnevno turo v gore.
P: Ali obiskuješ tudi srednješolski verouk?
E: Seveda, tam se pogovarjamo o aktualnih težavah, si pomagamo pri šolskih problemih ...
P: Kaj želiš sporočiti bralcem revije?
E: Privilegij je biti FLM, zato komaj čakam vse nove člane!

Sošolke me že stotič vprašajo isto stvar: "Pa
zakaj ne greš ven z nami v soboto? Žur je v
Totalčku!" Jaz pa jim odvrnem: "3. sobota v
mesecu je, FLM sobota je." "Ej ti, kaj pa sploh je
tale FLM?" me vpraša ena izmed njih.
FLM je najbolj kul skupina mladih, ki radi skupaj
preživljajo svoj prosti čas. FLM je krog ljudi, ki
imajo željo po druženju. FLM smo mladi, ki
imamo zgoraj istega šefa (Boga), ki nas
združuje.
Vsak mesec se veselim 3. sobote. Vem, da bom
zvečer stopila v Lenartov dom in pozdravilo me
bo polno znanih obrazov, ki jim rečem prijatelji.
Skupaj bomo peli, se pogovarjali, si ogledali
kakšen film in se bomo imeli lepo.
Če že spet ne bom razumela naloge pri fiziki ali
snovi pri biologiji, se bo zagotovo našel nekdo,
ki mi bo znal pomagati. Če bo za mano res slab
teden, poln padcev in razočaranj, bo tam
zame nekdo, ki me bo nasmejal (četudi bo
nasmešek trajal le par minut). Če bom v stiski ali
dilemi, bom našla nekoga za pogovor in
mogoče se bom potem lažje odložila.
Jezus je rekel: "Kjer sta namreč dva ali trije
zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med
njimi." In FLM je skupina, ki se v prvi vrsti zbira za
in zaradi Boga. Tu smo, da pričujemo zanj in se
zahvaljujemo, kar nas je v istem trenutku
postavil na isto mesto z enim samim razlogom da postanemo prijatelji.
Zato še kako drži stavek: "Privilegij je biti FLM."
Ne vem, kje bi bila danes brez FLM-jevcev,
ampak zagotovo vem, da moje življenje ne bi
bilo tako polno in zanimivo.
Eva Beg
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KK FLM NAPADA 2. LIGO!!!
Nekaj let nazaj, ko FLM še ni obstajal, smo se nekateri mladi iz naše župnije dobili in začeli pogovarjati,
kaj bi naredili z mladino in druženjem v naši župniji. Prišli smo do ideje FLM-ja, ki nam zagotavlja boljšo
organiziranost in večjo možnost druženja med seboj. Druženje pa se ne izvaja le na kavčih in s
pogovorom, ampak tudi z bolj kontaktnim druženjem. Tako smo že takoj začeli tudi s športnimi dogodki.
Igrali smo vse od košarke, nogometa, odbojke, kolesarjenja … Ker pa nekaterim fantom to ni bilo
dovolj, je leta 2013 padla ideja o nastanku košarkarske ekipe FLM-ja. Takoj, ko so starešine ekipe
(Andraž Muhič (13), Sergej Kastelic (15) in Luka Kramar (11)) določile moštvo, smo pričeli s treningi in se
prijavili v rekreativno ligo. Tako se je vse začelo zares. Srečo smo imeli, da je večina fantov študirala v
Ljubljani, kjer smo uspeli dobiti dvorano in tako že oktobra začeli s težkimi kondicijskimi treningi. Do
januarja smo trenirali in zraven iskali sponzorje in navijače. Ekipa, ki so jo starešine določile, je bila
sestavljena še iz naslednjih igralcev: Benjamin Drenik (1), Mitja Brkopec (3) , Gašper Muhič (10), Nejc
Primc (17) in David Kastrevc (37); kasneje pa sta se nam pridružila še Marko Muhič (20) kot igralec in
Robi Judež (5) kot trener ekipe. Letos poleti pa je k nam prestopil še branilec Blaž Kestnar (številka še
neznana).

Po prijateljskih tekmah in težkih treningih je prišla težko pričakovana rekreativna liga. Začeli smo v 3.
rekreativni ligi. Naš prvi nasprotnik je bila najmočnejša ekipa v naši skupini. Cela tekma je bila
izenačena, vendar smo na koncu po lastnih napakah izgubili z minimalno razliko. Bili smo še nezreli in
neizkušeni. Kot da nesreča ni bila dovolj velika, so prišle tudi prve poškodbe: trije člani prve peterke so
si poškodovali gleženj in bili tako dalj časa odsotni na igrišču. Vendar se je preostali del ekipe vseeno
dobro boril in tako smo si pridobili kar nekaj zmag. Še en poraz je bil žal usoden, saj smo tako pristali na
tretjem mestu v naši skupini. Naslednji dve tekmi za razvrstitev smo zmagali in končali na skupnem 7.
mestu v 3. rekreativni ligi. Verjamemo, da bi z malo več sreče lahko dosegli tudi kakšno mesto višje.
Vendar pa v športu ne štejejo le zmage in porazi. Pomembneje je, da smo se fantje v tem letu bolj
povezali in postali res prava ekipa. Prav tako smo bili presenečeni nad našo podporo s tribun, ki je
zares nismo pričakovali v taki meri. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas prišli podpirati in navijati za nas, ko
smo vas potrebovali.
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Prav tako se zahvaljujemo za podporo vsem sponzorjem: Konviktu, Udarnemu listu, KVSoundu, ter
župniji sv. Lenart za duhovno podporo. Zahvaljujemo se vam iz srca in se priporočamo tudi za nadaljnje
sezone.
Ker se nova sezona nestrpno približuje, smo že začeli s težkimi in utrujajočimi treningi, saj je naš cilj za
prihodnjo sezono uvrstitev v 2. ligo. Pripravljati smo se začeli že to poletje, ko smo se za vikend odpravili
na priprave v Grdune na Kolpo, kjer smo se pripravili na začetek treningov. Prav tako smo imeli tudi
medijski dan. Tam smo se predstavili vsem tujim in domačim medijem. Pravijo, da članke o nas še
vedno urejajo, ker so o nas izvedeli res veliko podrobnih informacij. En del ekipe se je odpravil celo na
višinske priprave na Triglav. Rezultati se že kažejo!
Pridite navijati za nas tudi naslednjo sezono, saj bodo letošnje tekme še posebej napete. Tekme bodo
ob nedeljah, natančne ure in datume pa vam sporočimo na naši Facebook strani KK FLM. Vabljeni ste,
da nam tam izkažete svojo podporo.
Hvala za vaš čas in en lep košarkarski pozdrav!
VAŠ KK (košarkarski krožek) FLM!

Tabornik ali skavt?
Ključna razlika med taborniki in skavti je ta, da taborniki spadajo tudi v svetovno skavtsko organizacijo WOSM (World Organization of the Scout Movement). Skavti morajo biti verni, pri tabornikih pa vera ni
pogoj in zato nas je tudi precej več. Vsi pa v angleščini spadamo pod isto besedo "scouts", saj se je
takšna delitev uveljavila samo pri nas. Po domače rečeno poznamo: katoliške skavte in skavte
tabornike.
Namen obojih pa je seveda enak. In to ni samo kurjenje ognja, delanje vozlov ali postavljanje šotorov.
Mlade usmerja k boljšemu življenju. Tu mladi delamo za mlade (ja podobno kot FLM za bodoče FLM jevce). Temelji predvsem na samostojnosti, odgovornosti, zabavi, spoznavanju sveta in novih prijateljev,
koristnemu preživljanju prostega časa itd. ... S časoma ti to postane način življenja in vsak prost
trenutek porabiš za njih:)
Staša Pavlin
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PROSTI ČAS IN HOBIJI FLM - JEVCEV

Vonj po bencinu in hitrost - to je moja ljubezen.
Rad se vozim z motorjem, a ga malo manj rad
»tankam«. Redno ga čistim, ga negujem in skrbim,
da je z njim vse v redu. Z njim se vozim vsak dan.
Nejc Žonta

Plezanje ni zgolj samo rekreacija, velik fizični in
psihični(strah) napor in adrenalin. Je trenutek, ko
pozabiš na popolnoma vse in ne misliš na čisto nič
drugega, kot samo na skalo oziroma oprimek, ki
ga boš prijel. Plezanje združuje in poglablja
medsebojne odnose in utrjuje zaupanje. Po
navadi, ko se pleza, se ¾ časa govori in razglablja
o najrazličnejših temah. Ne da se ga primerjati s
kakšnim drugim športom, pa sem jih preizkusil že
ogromno. J
Andraž Muhič

Košarkarsko igrišče in žoga sta vse kar
potrebujem, da lahko resnično uživam.
Drugače sem miren fant, vendar ko igram za
KK FLM, se iz umirjenega fantiča zbudi
hiperaktiven in zelo borben fant, ki jo
nasprotnikom rad zagode z dobro igro in veliko
zadetimi trojkami. Po navadi zanesljivo
zmagamo in se veselimo skupaj z našimi
najboljšimi navijači, ki jih je daleč največ v naši
ligi.
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Blaž Kestnar

11

S petjem se ukvarjam že od malih nog. Večino
prostega časa posvečam glasbi in petju. Ne mine
dan, ko ne bi prijela za kitaro, zaigrala nanjo in
zapela. Pravijo da lepa pesem razveseli srce in ta
razveseli mojega prav vsak dan.
Neža Turk

Moj hobi na kratko je žoga oziroma vse, kar je
povezano z njo. V zadnjem času imam najraje
košarkarsko, zato sem res vesel, da sem član
naše super ekipe KK FLM. Poleg tega pa bi
verjetno težko zdržal tudi brez kitare in kakšne
pesmarice.
Benjamin Drenik

Ton sporočila na Facebook-u. Kaj je spet novega? Je kdo na potovanju? Se je kdo slikal s svojim
novim psičkom?
Odprem in vidim, da je sporočilo iz strani FLM-ja. O, pa se zopet nekaj dogaja! Preverim, če je kakšen
dogodek. Ja, je: »Ker je sončno, se dobimo na Loki.« Super! Moj čas ne bo vržen stran.
To se ne zgodi le redkokdaj, saj si večkrat vzamemo čas drug za drugega in si popestrimo kakšno
popoldne. Všeč mi je, da se veliko dogaja, da imam možnost biti z ljudmi, s katerimi sem to, kar sem.
S kolesom v Lurd, pobiranje krompirja, filmski večeri …
Čeprav imam že sama med vikendom veliko dejavnosti in mi velikokrat ne znese priti na FLM
dogodke, mi je med FLM-jevci prijetno, saj smo enotna družba, od katere se lahko marsikaj
zanimivega naučimo.
Zdi se mi, da je FLM družba, kjer so trenja, prepiri, nestrinjanja, vendar se kljub temu tam počutim
sprejeto in vedno dobrodošlo.
Skupina, kjer se pogovarjamo o drugačnih temah; o stvareh, ki nam bodo opora v življenju.
Lina Drenik

NEBEŠKO DOBER KOLAČ
Bliža se advent, čas priprave na Božič, ko po domovih zadiši po Miklavževih piškotih, kolačih in
drugih dobrotah. FLM je prav v ta namen izbral recept, ki bo vaš dom napolnil z vonjem po omamni
čokoladi in cimetu.
Sestavine:
·

20 dag lešnikov/mandljev/orehov

·

1 žlica cimeta

·

20 dag jedilne čokolade

·

12,5 dag moke

·

6 jajc

·

1 čajna žlička pecilnega praška

·

20 dag zmehčanega masla

·

Ščepec soli

·

20 dag sladkorja

·

2 žlici sladkorja v prahu(za posip)

·

Nastrgana lupinica ene limone

Priprava:
Lešnike zmeljemo, čokolado pa razdrobimo na manjše koščke.
Jajca ločimo na rumenjake in beljake. Maslo in sladkor penasto umešamo, dodamo rumenjake,
limonino lupinico ter cimet. Vse skupaj dobro premešamo.
V manjši posodi zmešamo moko s pecilnim praškom in zmes postopoma dodajamo testu. Po vsaki žlici
moke vmešamo v testo še žlico lešnikov/mandljev/orehov. Vmešavamo počasi, da bo testo čim bolj
rahlo.
Beljake in sol stepemo v trd sneg ter dodamo testu.
Na koncu vmešamo še koščke čokolade. Čokolade ne zmeljemo v prah, temveč jo nasekljamo, da
se koščki kasneje čutijo ob ugrizu v pecivo.
Posodo za peko potic namažemo z margarino.
Posodo s kolačem damo v segreto pečico in pečemo od 45 do 60 minut pri 180 stopinjah.
Ko je kolač pečen, počakamo, da se ohladi in ga postrežemo s posutim sladkorjem.

NAGRADNA KRIŽANKA

C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1. Kar povezuje FLM-jevce

8. 3. Mojzesova knjiga

2. Naš župnik

9. Prebivalec Samarije

3. Prerok, katerega knjiga je v sv. Pismu med
prerokom Izaijem in Žalostinkami.

10. Število knjig v Svetem pismu

4. Jezusova domovina

11. Naš farni zavetnik

5. Očka – drugo ime za Boga

12. Govorjenje o lastni izkušnji (namig iz črk:
PEIRČEAJVN)

6. 1. evangelist

13. Prerok, ki je bil 3 dni v ribjem trebuhu

7. Knjiga vseh knjig
Da sodelujete v nagradnem žrebanje, pošljite svojo rešitev na naslov:
FLM
Frančiškanski trg 1
8000 Novo mesto

Hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali k nastanku FLM časopisa: hvala župniji Sv. Lenart za finančno podporo, hvala vsem, ki ste
napisali prispevke, hvala Emi Koncilija, Klari Judež in drugim fotografom za lepe slike ter lepa hvala vsem FLM-jevcem, brez
katerih teh dogodkov in posledično tudi časopisa ne bi bilo. Hvala tudi staršem, župljanom in drugim, ki nas vzpodbujate in
podpirate v molitvi.
Hvala! J

