Ko spomini zbledijo, a prijatelji
ostanejo za vedno…

Kronika

FLM
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KDO/KAJ JE FLM
Frančiškanska Lenartova Mladina je skupina mladih iz župnije sv. Lenart v Novem mestu. Skupina je
nastala na pobudo nas, mladih, saj smo želeli popestriti dogajanje v župniji in vanjo vnesti veliko
mladega duha. To pomeni, da je namen skupine, da se imamo vsi norozakonsuperfajn.
Kaj vse počnemo? Imamo filmske večere, razne športne dneve (košarka, nogomet, sprehodi,
dihalne in ležalne vaje… ), sladoledne dneve in pa ustvarjalne dneve (izdelava plakatov… ). V
bistvu se sami spomnimo kakšne super ideje, kaj bi lahko počeli in jo skušamo v najkrajšem
možnem času tudi uresničiti. V načrtu imamo razne pohodne in gorske dneve ter zelo okusne
kulinarične večere, ki se jih vsi veselimo.
Glede na to, da je FLM uradna mladinska skupina župnije sv. Lenart, se spodobi, da ima lastno
internetno stran, in sicer obstaja FLM facebook stran! Na tej strani je nekakšen virtualni zid, po
katerem je dovoljeno pisati. Zato administratorji popisujejo te zidove z raznimi obvestili o
prihajajočih dejavnostih v župniji, ali pa opominjajo na prihajajoče družabne večere. Vendar niso
administratorji edini, ki jim je dovoljeno pisati po zidu. To lahko počnejo tudi tisti, ki niso
administratorji, torej vi (). Če imate kakršno koli (lepo) misel (npr. rad vas imam), težavo (npr. Hjo,
jutr pišm kontrolko, men se pa ne da učit. Rabim Svetega Duha, da me brcne.) ali pa potrebujete
našo pomoč (npr. pobiranje in lupljenje krompirja(), pomoč v šoli (obvladamo vse, od
matematike do fizike), ponujamo tudi pomoč na področju računalništva in telefonije…) lahko to
napišete na naš FLMzid in mi se bomo odzvali v najkrajšem možnem času.
Skratka, lepo nam je skupaj in uživamo, ful! 

Bodite Lepi/Lenartovi Po Duši! ^^

P.s.: LPD je naš bivši klub. Sedaj je to naša bodoča politična stranka. 
P.s.2: spletna stran župnije, kjer so informacije o celotni župniji: http://zupnije.rkc.si/nm-sv-lenart/
P.s.3: četrtek ob 19:30 – srednješolski verouk, petek ob 20:30 – študentski verouk, sobota ob 19:30 –
podružnični verouk
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KOLEDAR FLM DOGODKOV 2012
18. februar 2012

- Filmski večer #1

7. avgust 2012

- Poletni filmski večer

5. marec 2012

- Ustanovitev skupine FLM

9. avgust 2012

-

6. marec 2012

- Košarka

12. avgust 2012

- Odbojka na Loki

17. marec 2012

- Filmski večer #2

13. avgust 2012

-

24. marec 2012

- Čiščenje cerkve

16. avgust 2012

- Odhod na Kolpo

31. marec 2012

-

18. avgust 2012

- Prihod iz Kolpe

9. april 2012

- Velikonočni zajtrk

18. avgust 2012

-

28. april 2012

- Filmski večer #3

19. avgust 2012

1. maj 2012

- Muhič piknik/fešta

26. avgust 2012

10. maj 2012

- Košarka

avgust 2012

11. maj 2012

- Tekma ministranti

avgust 2012

19. maj 2012

- Liga prvakov

1. september

- Ogled kratkih filmčkov

25. maj 2012

-

Predstava »Sem mislil, da
sem sam«

8. september

- Fešta pri Drenikovih

8. junij 2012

- Pogreb p. Felicijana Pevca

9. september

-

9. junij 2012

- Piknik pri Kestnarjevih

10. september

- Andraž in p. Jan v gorah

26. junij 2012

-

15. september

- Stična mladih 

5. julij 2012

- Ankaran sestanek #1

22. september

-

26. julij 2012

- Ankaran sestanek #2

23. september

- Košarka

29. julij 2012

- Odhod v Ankaran

20. oktober

-

4. avgust 2012

- Prihod iz Ankarana

5. avgust 2012

- Košarka v Šmihelu

6. avgust 2012

-

Izdelava plakatov za
velikonočno procesijo

rojstnodnevna podoknica p.
Simonu Petru

(nočne ure)
(jutranje ure)

Pobiranje krompirja na njivi
Primc

Pobiranje krompirja na njivi
Kestnar

Začetek misije: Ukradimo
zastavico, ker smo »skavti«

Konec misije: Ukradimo
zastavico, ker smo »skavti«
Odhod 6 članov FLM v
Lizbono
Prihod 6 članov FLM iz
Lizbone
Sprejem 6 članov iz
Lizbone
-

Ponovitev nove maše od
p. Jana Cvetka

Čiščenje cerkve + filmski
večer
Sestanek + praznovanje +
izid 1. kronike FLM

Pobiranje krompirja na njivi
Ilar

Kronika FLM, št. 1 – oktober 2012

2

5. marec 2012 – ustanovitev skupine FLM
5. marca se je vse skupaj začelo. Na pobudo našega župnika p. Simona Petra Berleca smo
ustanovili, takrat majhno, župnijsko skupino mladih. Po tehtnem premisleku smo se odločili za ime
LPD, kar pomeni Lepi Po Duši ali Lenartovi Po Duši. S tem imenom se nas je osem mladih odpravilo
na sestanek ŽPS, kjer smo predstavili našo skupino v upanju, da nas podprejo. Na sestanku smo
prebrali molitev in predstavili naše načrte za skupino. Vse je potekalo v najlepšem redu in ŽPS je bil
navdušen nad nami. To pomeni, da veliki podpirajo male.

Molitev, prebrana na sestanku ŽPS:
NINA KESTNAR
Gospod, varuj mojo dušo, da bo v sebi ohranjala, kar je dobro in čisto. Naj ne pustim, da bi me zlo
prestrašilo. Naj vedno najdem pravo pot.
VALENTINA STANIĆ
Bog, pomagaj mojim prijateljem, da bomo skupaj iskali tvoje sledi. Da bomo med naše odnose
spustili tudi tebe in naj skupaj ustvarjali prijetnejši jutri.
JAN PRUS
Gospod, varuj mi zdravje in daj mi potreben čut, da bom nanj pazil in ga kolikor mogoče ohranil.
Naj najdem dovolj časa za športno aktivnost in naj ne uživam hrane, ki bi ogrožala moje zdravje.
PETRA MIHALIČ
Moj Gospod, varuj moje starše in katehete, ki se nenehno trudijo, da bi moje življenje obrodilo
sadove. Naj jih s svojo trmo in vztrajnostjo ne prizadenem in razočaram. Pomagaj mi, da jim bom
znal pokazati svojo hvaležnost za vse, kar so zame naredili in žrtvovali.
NEJC PRIMC
Dragi Bog, naj v teh letih iskanja najdem ljubezen v osebi, ki si jo ustvaril zame. Pomagaj, da bo ta
odnos poln spoštovanja ter iskrenosti in bo nekoč lahko medse sprejel tudi otroke.
BENJAMIN DRENIK
Gospod, pomagaj se mi odločiti in izbrati fakulteto. Naj poiščem tak poklic, da bom v njem užival
in ob enem imel dovolj časa zase in za svojo družino.
KATJA MIHALIČ
Gospod, bojim se, da bi v vsakdanji sivini postal kot kdorkoli: vsakdanji, neopazen, nepoznan. Naj
me ne premamijo skušnjave današnjega časa. Naj opore ne iščem v alkoholu in drogah, ampak v
odnosu z bližnjim in s teboj. Naj se ne dokazujem in pritegujem pozornosti s kršenjem pravil, ampak
izstopam s svojim humorjem in pozitivnim pogledom na svet.
KRISTINA KASTELIC
In na koncu Bog, hvala. Hvala da lahko živim, da imam starše, da lahko hodim v šolo. Hvala, da se
lahko smejem s prijatelji. In hvala da te poznam.

P.s.: Nina, Valentina, Petra, Nejc, Benjamin, Katja in Kristina so sedaj administratorji FLM-ja
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17. marec 2012 – prvi oglaševani filmski večer
Tretjo soboto v mesecu smo organizirali že drugi filmski večer.
Tokrat smo poskrbeli za oglaševanje in objavili vabilo,
ki ga je napisala Petra Mihalič. Vabilo je bilo objavljeno na uradni
facebook strani FLM-ja:
Zdravo!
Lepo vabljen na filmski večer v Lenartov dom k frančiškanom.
Če ti je ta večer dolgčas, si osamljen ali pa le firbčen kaj se dogaja, si vabljen na sedaj že
tradicionalni 2. filmski večer.
Gledali bomo en fajn film, ki pa je zaenkrat še skrivnost.
Pa povabi še koga zraven, več nas bo, bolj lepo bo :)

P.S.: dogodek organizira FML (Frančiškanska Lenartova mladina, o kateri že govorijo mame na
Kandijskem mostu)

Naša uradna facebook stran je ves čas v pogonu in se redno osvežuje. Člani skupine največkrat
prosijo za molitev, da jih Svetu Duh razsvetli in jim pomaga pri pisanju kontrolne naloge ali izpita.
Drugače pa je prvo objavo (ki je bila hkrati tudi opomnik) napisala ena izmed administratork,
Kristina Kastelic:
DRAGI FLM-JOUCI!
Naj vs spomnm še na neki dogodkou, ki se bodo zgodil v bližnji prihodnosti:
1. Koncert otroškega pevskega zbora, ki ga vodi Romana Križman in garantiram da bo FUL DOBR :D!
--> To soboto, 24. marca, ob 18:00
2. Čiščenje cerkve to soboto ob 9ih zjutraj za katero je zadolžena mladina (je tut že pater opomnil)
--> Fantje, se priporočamo (:
3. Tradicionalni križev pot do velikega slatnika v nedeljo --> na koncu bo za jest in za pit :D

Naj vs še spomnm na tu, da je danes ob pol 8ih veruk :D
*Pater se opravičujem, ampk sm number one fan Jana Plestenjaka, ki ima danes koncert in me
zaradi tega nebo na veruk :D
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Imamo tudi zelo računalniško osveščenega župnika (p. Simon Peter), saj bil drugi, ki je popisal naš
facebook zid:
OGLAS!!!
Za vse, ki bi radi naredili nekaj dobrega v postnem času. V soboto, 24. marca 2012 ob 9. uri, cerkev
čisti MLADINA. Ker bi tudi oleandri radi zagledali svetlobo in se naužili sonca, jih bomo postavili ven
pred cerkvijo.
Še posebej vabljen MOŠKI DEL FLM-ja (tapravi fitnes bo). ŽENSKI DEL pa krpice, metle ...
Se priporočam
p. Simon Peter

31. marec 2012 – izdelava plakatov za velikonočno procesijo

V soboto 31. marca je šest deklet v Lenartovi dvorani napisalo plakate za velikonočno procesijo.
Gesla so bila:
»Kaj iščete živega med mrtvimi?«
»Jaz sem z vami vse dni do konca sveta! (Mt 28, 20)«
»Blagor tistim, ki niso videli pa so začeli verovati!«
»Mir z vami! (Lk 14, 32)«
»Ne bojte se! Obujen je bil, kakor je rekel. (Mt 28, 6)«
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Ta večer so tudi pisali po FLMzidu. Kristina Kastelic je napisala:
DRAGI FLM-jouci! (:
1) Ker so prazniki in da bi mladina tut u njih kej sodelovala, bi vs prosila, da se dobimo v nedeljo ob
6:10 (zjutraj), da bi skupaj postavili plakate za procesijo.
2) Na velikonočni ponedeljek je zajtrk z mladino, ko praznuje tudi naša Eva Fir :D
To bi blo za enkrat use, se slišmo in vidmo kasnej :D
Pa LEPE VELIKONOČNE PRAZNIKE! :D waaa

En teden kasneje je tudi Nejc Primc packal po zidu. To je bila njegova prva objava:
Evo, da vas se jst enkrat nekej obvestim!:)
1. jutr po masi ob 8:30 je zajtrk za vso mladino. Pa sabo morte seveda za jest pa za pit prnest;)
2. Jst in pa Jure Prus mava danes finale drzavnega prvenstva proti Grosuplu, taku da zmolte kksn
oce nas za naso ekipco da zmagamo in smo prvi:) se vam ze vnaprej zahvaljujemo;)

9. april 2012 – velikonočni zajtrk
9. aprila je bila velika noč in kot se spodobi, smo imeli po vstajenjski maši velikonočni zajtrk. Vsak je
prinesel nekaj za pod zob in kaj kmalu smo imeli TRI mize polne dobrot. Seveda je nekaj pripravila
tudi župnijska kuharica Hilda (). Ta dan je imel še en razlog za veselje – naša ljuba Eva Fir je pred
20. leti prišla na svet. Ker je odlična kuharica, nam je, v čast njenega 20. rojstnega dne, spekla
odlično čokoladno pito. Skratka, letošnja Velika noč je bila res v znamenju veselja.

Kronika FLM, št. 1 – oktober 2012

6

12. april 2012 – »special edition« mladinski verouk
Ne vem natančno, kaj se je dogajalo na tem mladinskem verouku. Ta dan je bil zelo čuden in je
imel verouk majhno obiskanost. Tisti, ki so prišli, so to izkoristili in se odpravili na čajčka v čajarno. Po
slikah sodeč, so zelo uživali.

Kristina Kastelic je v soboto (14. aprila) poročala o preteklem tednu:
Pa da analiziramo zdaj že skoraj minul teden:
Poleg tega, da smo večina pozabili na mladinsko čiščenje danes zjutraj, naj omenim tudi četrtkov
verouk, ki smo ga prebili v čajarni ob toplem čaju in čokoladni torti z bananami.
Ni nm blo hudo & hvala patru za takšno razvajanje :D
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Naš zdi je popestril tudi Urban Kramar s sledečim citatom:
"Mislim, da me je Bog ustvaril z razlogom, poleg tega pa me je naredil tudi vzdržljivega. Ko tečem,
čutim njegovo zadovoljstvo." Primož Kobe

1. maj 2012 – fešta pri Muhičevih
Naš Gašper Muhič je imel marca rojstni dan, vendar se je odločil, da ga bo praznoval malce
kasneje, ker je bilo takrat preveč hladno. Izbral si je datum 1. maj, saj so takrat praznovali vsi
delavci pa se je odločil, da bo on praznoval skupaj z njimi. Gašper je bil odličen gostitelj. Najprej je
pripravil preprosto predjed sestavljeno iz čipsa, smokija, čokolade, kokakole in vode. Kasneje nam
je na žaru spekel čevapčiče in piščanca, ter nam ob tem uprizoril pravo predstavo, ki je
vključevala razne ognjene trike. Po tem je sledil še tiramisu in noro zabaven preostanek večera, ki
pa naj raje ostane skrivnost. 

11. maj 2012 – tekma ministrantov
11. maja je potekalo košarkarsko tekmovanje ministrantov Slovenije. Vse naše ekipe so bile zelo
uspešne. O dogodku pa ja na FLMzidu poročal Jan Prus:
Ekipa "FLM team" (Gašper, Jure, Benjamin) za jutr sm zrihtou 4 bele drese, za usak slučaj bomo mel
pa še 1 zeleno pa 1¸modro majco (da ne bomo prešvicani skoos). Torej usak mora od doma prnest
zeleno in modro majco!!! Za drugo je poskrebljeno. Odhod ob 7.30 izpred Windischarja, pelje mini
bus. Uradni zaključek in finali se končajo ob 14.00. Za dodatne info. mate mojo številko, Jure ti k si pa
moj brt me pa lahku tk uprašaš. Če zmagamo patr časti ceu večer na Cvičkariji. :) lep pozdrav
Domou peljemo 2. mesto tamali, 1. In 2. mesto osnovnošolci starejši in 1. ter 2. mesto srednješolci. Nek
se vidi kje se igra baskt. Hehehe sv. Lenart!!! Šampioni...
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19. maj 2012 – finale lige prvakov
FLM je bil dober teden po ministrantski tekmi še vedno zelo športno razpoložen. Polni športnega
adrenalina smo se odpravili v Lenartovo dvorano, kjer smo si ogledali finalno tekmo lige prvakov.
Čeprav je vsak navijal za svoj klub, smo se vseeno imeli super. Preučevali smo strategije, napake in
ocenjevali nogometaše obeh klubov. Največ pozornosti je prejela teta, ki si je ob ne pravem času,
na ne pravem mestu brskala po nosu. Videlo se je, kot da ima pri tem resne težave, zato ji je Sara
Gorše ponudila pomoč. Težava je bila rešena. Drugače smo se zelo razveselili Trojanskih krofov, ki
nam jih je prinesel p. SP. Večer je bil zakon!

25.5.2012 – gledališka predstava »SEM MISLIL, DA SEM SAM«
Ogledali smo si predstavo v izvedbi Viške igralske skupine: »Sem mislil, da sem sam«. S humorno in
zanimivo igro so predstavili zanimivo življenjsko zgodbo blaženega Alojzija Grozdeta. Poleg tega
smo se srečali tudi z njegovo poezijo.
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2. junija 2012, je v 63. letu starosti v Gospodu za vedno
zaspal frančiškan
p. FELICIJAN (Jože) Pevec
V petek, 8. junija smo se poslovili od našega pesnika in
knjižničarja, katerega besede bodo vedno prisotne v naši
župniji.


Na pogrebni maši smo se FLMjevci od p. Felicijana Pevca poslovili s pesmijo Poglej to lučko. Naj bo sedaj
naš priprošnjik v nebesih! Hvala za vse, kar je v svojem življenju storil dobrega za nas!

9. 6. 2012 – piknik pri Kestnarjevih

26. 6. 2012 – rojstni dan p. Simona Petra Berleca
S kitaro smo zapeli pesmi Dan ljubezni in Sam po parku, čestitali patru, on pa nas je peljal na
kebab.
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5. in 26. julij 2012 – sestanka za počitnice v Ankaranu (29. julij – 4. avgust)
Vsako poletje p. Simon Peter organizira počitnice na morju za pevke in ministrante. Mi, člani FLM-ja
pa smo animatorji na teh prečudovitih morskih počitnicah. Ker smo vsi mladi in kreativni, smo se
odločili, da bomo letošnje počitnikovanje malce popestrili – odločili smo se, da bomo sestavili en
supertruperzakon program. Oblikovali smo ga preko FLMzidu in na dveh sestankih. Za vsak dan
smo si izmislili eno temo dneva in izbrali dva FLM člana za voditelja posameznega dneva. Teme
dneva so bile: ponedeljek – umetniški dan (v odlični izvedbi Sar, Gorše in Berkopec), torek –
svetniški(v pripravi Drenikove Line in Benjamina), sreda – slovenski dan, četrtek – olimpijski (ki se j e
vlekel vel teden in sta ga oblikovali Lea Pavlin in Lina Drenik), petek – zabava. Poleg tega sta za
športna jutra skrbela še Gašper Muhič in Gašper Šeremet, kot deklica za vse pa je pomagal Sergej
Kastelic. Najboljši dan je bil »slovenski dan«, ki so ga vodili Petra Mihalič, Valentina Stanić in Nejc
Primc. Na ta dan smo vsi govorili slovensko (brez ful, kul, itak, dog, Wolkenkuckkucksheim itd.) in se
pri tem zelo zabavali. Na obisk so prišli tudi Kekec, Pehta in Mojca. Bili so zelo simpatični in prijazni.
Zvečer pa smo imeli še kviz »Moja Slovenija«, ki je bil zelo poučen in je v nas spodbujal zdravo
mero tekmovalnosti. Po kvizu pa smo si ogledali film To so gadi. Ti so bili res eni gadi.
Skratka lahko povzamem, da so bile počitnice v Ankaranu zelo razgibane in ustvarjalne.
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5. avgust 2012 – košarkarska tekma punce : fantje
5. avgusta smo se zbrali na šolskem igrišču v Šmihelu in odigrali eno zelo resno igro košarke.
Razdelili smo se v dve ekipi: ekipa najlepših (punce) in ekipa najmočnejših (fantje). Ves čas je bilo
zelo napeto, saj smo punce dale vse od sebe in pokazale fantom, kako obvladamo. Zmagala je
ekipa najlepših, logično.
Podrobnejše informacije o tekmi je napisal Jure Prus na FLMzid:
Razglas finalne košarkarske tekme!
Po napetem prvem polčasu in končnici je zmaga pripadla favorizirani ekipi flm-deklet, z rezultatom
106:104,5. Za vzrok netipičnega rezultata (104,5) so se sodniki odločili zato, ker naj bi po košu prvega
strelca flm-fantov Nejca Primca žoga "zašejkala" po obroču. Seveda tekme nismo končali brez
poškodb, nekateri so se spotikali ob soigralce, spet drugi pa so si "nalamljali" prste. Fair-play igro je
popestril naš čudoviti pater Simon Peter Berlec s kepicami sladolednih dobrot pri sosedu od Gedžota.
Večer se s tem še ni zaključil, kajti peščica nadobudnih športnikov se je odločila večer končati v
piceriji Totalka, kjer so ob radlerju, pici in občudovanju benije... khm khm....Boltovih bicepsov in
tricepsov preživeli Večer čudovite družbe FLM;)
Tako, kdor je imel danes druge obveznosti, mu je lahko žal, da se ni udeležil našega "srečanja", kdor
pa je dan preživel v družbi računalnika, televizorja... naj gre pa rajši ceste pometat...
JP

P.s.: Obiskala nas je Rubi (Rubi je pes).

6. avgust 2012 – otvoritev krompirjeve sezone
Kot vidite, smo se takoj po morskih počitnicah spravili na delo. Najprej smo za ogrevanje imeli
košarkarsko tekmo v Šmihelu, kjer so punce premagale fante. Po tekmi smo se odpravili na
sladoled, kjer je Petra Mihalič slučajno omenila: » Hjo, jutr zgodej zjutrej pa morava s Katjo it
kromper poberat…« In mi novomeščani smo se z velikim veseljem ponudili, da jim pomagamo. Že
navsezgodaj zjutraj (beri 7:00) se je poln mini moder avto odpravil iz Novega mesta na Petelinjek,
natančneje na njivo družine Ilar. Ker nismo vedeli, kje točno se nahaja, smo se malce razgledovali
okoli, in ko smo zaslišali človeške glasove, smo jim začeli slediti, ter poleg kričali: »Peeetraaa!
Kaaatjaaa!« Odgovora nismo dobili. Kmalu smo ugotovili zakaj – zašli smo na sosedovo njivo in
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nobeni sosedi ni ime Petra ali Katja. Na srečo se je mimo pripeljal Roman (Petrin in Katjin oči) in nas
odpeljal do ta prave njive. To je Petra Mihalič opisala tudi na FLMzidu:
Danes je modri Drenikov avto že pred osmo zjutraj parkiral na Potovskih njivah. Nato so
fantje(Benjamin Drenik, Jure Prus, Gašper Muhič) in Valentina, prebudili celo vas, ko so iskali Ilarjevo
njivo. S tem so tudi popestrili pogovore vaških tercjalk, saj se ne zgodi velikokrat da mestni fantje
pridejo na vas;) Potem je v eni urci zmanjkalo krompirja. Pobrali smo ga 2x prej kot ponavadi, tako
da smo imeli "kosilo" že ob 9ih zjutraj.
Potem je nekaj FLMjevcev šlo na pomoč še k Drenikovim in jim prebarvalu ograjo.
In nekateri so nato odšli še na plezanje, kjer naj bi Gašper Muhič skoraj ubil Benjamina.
Zvečer ob šestih se je druga odprava, ki so jo sestavljali: David Vodopivec, Sergej Kastelic, Nina
Kestnar, Ambrož Sušnik, Lina Drenik, Irena ilar in Petra Mihalič, odšla na Vodopivčevo njivo. Bilo je
neizmirno zabavno ob poslušanju Ambroževih skavtskih dogodivščin in pretiranem zafrkavanju Line.
Potem smo bili deležni obilne malice, pijačke (ki je Lino malo preveč očarala) in seveda HARMONIKE!
Dan se še ni zaključil, saj so nekateri fantje ostali pri Muhičevih na "večernem klepetu."
Hvala za čudovit dan, zakon ste!
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7. avgust 2012 – poletni filmski večer
Ker smo bili dan prej tako pridni, so se Sara Gorše, Nuša Cesar in Petra Mihalič spomnile, da bi za
nagrado lahko imeli poletni kino v Lenartovi dvorani. Gledali smo film Igre lakote. Mi se z lakoto ne
igramo, zato smo si spekli čevapčiče, popekli bučke in narezali domačega paradižnika in paprike.
Mnjami, super lahka večerjica za poletne dni. 
Vabilo, ki ga je na uradno FLM facebook stran napisala Sara Gorše:
Z Nušo in Petro smo hotle it jutr v kino in pogruntale, da bi lahko rajš organizirale filmski večer za vse
FLM-jevce! Torej Simon Peter če dovolte bi jutr okrog 7h pršli pogledat en carski film, ki ga bo zrihtala
Nuša Cesar. Kdur pa lahku zrihta kej za pojest, pa kr!:D Bom js Leona prepričala, da kej spečeva:)
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8. avgust 2012 – druga runda pobiranja krompirja (njiva Vodopivec)
Glede na to, da smo dva dni nazaj tako dobro pobrali krompir, nas je David Vodopivec ponovno
povabil pobrat še eno rundo krompirja. Seveda, da smo šli pomagati!
Petra Mihalič je o dogodku obvestila vse FLM člane:
Obvestilu:
Dons se pobira krompir pri Vodopivčevih!
Dekleta so še posebej zaželjena, saj so sosednje in domači navdušeni nad vsako ta mlado, ki pride v
hišo;)

9. in 10. avgust 2012 – pobiranje krompirja na njivi Primc in Kastelic
FLM delavce sta najeli tudi družini Primc in Kastelic. Akciji žal nista slikovno evidentirani, vendar
imamo obvestili, ki sta ju objavila Nejc Primc in Sergej Kastelic:
Nejc Primc: Danes ob šestih se pri nas v Šentjerneju pobira krompir… Zaintereserani?:
Sergej Kastelic:
Jutr popoldne po 3-4h uri če ima kdo čas se priporočam tudi jaz za pobiranje krompirčka. Njiva se
pa nahaja v soteski .. :) Če je kdo zaintereseran naj mi prosim sporoči! :*
Moja Mama se iskreno zahvaljuje Janu, Andrazu in Gašperju k so pršli dans knam pomagat kromper,
res da so glih pršli na likof sam nema veze! Prav pa tut da ni lepu da ste kr šli ne da bi kej
pozdarvl !! :D V glavnem od mene pa še dobite rundo, dve... ! :D
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12. avgust 2012 – športni dan na Loki
11. avgusta je Sari Berkopec na pamet prišla ideja, da bi se šli malce igrat na Loko. Glede na to,
da smo FLM-jevci športni navdušenci, smo se odločili, da se dobimo v nedeljo (12. avgust) ob 17.
uri na Loki. V načrtu smo imeli odbojko na mivki, vendar so igrišče zasedli amaterji, ki niso imeli
namena zapustiti igrišča do zore. Zato smo se odpravili na asfaltirano igrišče za odbojko. Odigrali
smo nekaj setov, vendar je asfalt tako trd, da so nas boleli prsti na nogah in rokah. Kaj kmalu smo
se sprehodili do sosednjega igrišča, kjer smo razmišljali, katero igro bi se igrali. Ugotovili smo, da
smo vsi razpoloženi za dihalne vaje na igrišču pod košarkarskim košem. Preostanek večera smo se
pogovarjali, razglabljali, se smejali, se vrteli, peli, plesali in čisto nič spali.
Imeli smo se super!

Na sliki, poleg Nine, manjka par ljudi. Ne vem zakaj.

Povzetek dneva popackan na FLMzidu:
Lep pozdrav iz prešvicanega športnega dneva.
Švic teče v potokih.
Tekmovanje v odbojki je bilo zelo zelo napeto. Ker Blaž nima pojma je bil rezultat 15:13.
Nato sva se druščini na Loki pridružila še jaz in Klara. Po kratki debati o Kolpi, smo se odločili za rundo
basketa kar na rolarjih.
Biu je zakon dan.
Be jealous.
Lep pozdrauček, Gašper.
P.s. Na sliki manka Nina,ker je raunokar osvajala ene majhne fantke.
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13. avgust 2012 – zaključek krompirjeve sezone
Kot pravi pregovor: Dober glas seže v Smolenjo vas, smo tudi iz Smolenje vasi dobili prošnjo za
pomoč pri pobiranju krompirja. Kot se spodobi, prošnje nismo zavrnili, ampak smo jo z veseljem
sprejeli. S skupno močjo smo pobrali zelo veliko krompirja. Krompirja je bilo za celo njivo!
Drugače pa smo imeli zelo prijazne gostitelje, saj so nam pripravili zelo dobro in obilno večerjo.
Poudarek je bil na pečenem krompirju. Mislim, da smo krompirjevo sezono zaključili na zelo lep in
okusen način.

Poročilo o zadnjem krompirjevem dnevu:
Poročilo s kmetijskega dneva:
1. Prodaja kdu ČEŠNJEV GOZD, ker Ambrož bi ga rd kupu?:D
2. Imeli smo novo atletsko disciplino - pobiranje krompirja na 100m - zmagal je seveda Bolt!
3. Fantje so uživali v fitnesu z naravnimi utežmi - vrečami krompirja, dekleta so mela atletsko
abecedo, našvical smo se definitivno bolj kot na včerajšnjem športnem dnevu (tku da Nuša Cesar
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bot nm fouš!:D)
4. Kestnarjeva njiva je definitvno najbol zaljubljena njiva v Podgurju, ker smo najdl ful ful krompirjevih
srčkov, Vali pa je našla znakc Nike in izziva vse, da najdejo še Adidas!
P.S.: Vali:"Pa potlej so skakal pa traktor se je gor pa dol vozu."
Peace out suckers, ker niste bli z nami, ker je blu ful lušnu!:)
Lp, David

16. – 18. avgust 2012 – sproščanje na Kolpi
Po napornem mesecu, preživetemu na njivah, smo si privoščili oddih na naši lepi Kolpi.

O vikendu na Kolpi, napisala Sara Gorše:
V oblačnem četrtku smo se s FLM-jevci odpravili v slavni Hotel slama Grduni. Norca brata Muhič (Andraž in
Gašper) sta do sem pridirkala s kolesi v 2urah in pol. Mi - malce utrujeni ljudje pa smo se pripeljali s Serđotaksijem prek Rima in Fučkovcev v to pristno domačo hišo. Kljub dežju so se skozi meglen gozd nekateri
spustili do Kolpe, ki je izgledala prav filmsko. Medtem ko smo mi uživali, sta Klara in Anamarija z Andraževo
pomočjo skovali zloben načrt. Premočeni in umazani od hoje po gozdu smo padli v njuno zasedo vodnih
balončkov. Po hudem boju smo se vsi okrepčali z Judeževimi pohančki, ki jih ni in ni zmanjkalo in
Anamarijino pogačo. Noč je bila nepozabna (vsaj za nekatere). Neznano kam sta izginila dva platoja piva.
Dekleta so imela globoke debate v spalnici, fantje pa so šli malce »driftat«. Ker v teh koncih mrgoli policajev
smo dekleta trepetala za našimi fanti. A so se ti vrnili živi, zdravi in še bolj živahni kot prej. Pripravili so nam
tekmovanje v petju, ki je trajalo v nedogled, dokler Gašper in Sergej (naša pevska gonilna sila) nista mogla
več. Zaspali smo s pomočjo bibe Mice (=Gašper), bibe Tone (=Benjamin) ter palčka Tukitama (=Sara G.), ki
so se kotalili po Biser gori (=vsi ostali).
Zbudili smo se zelo zgodaj (še posebej za Klaro) – ob 10ih. Andraž in Gašper sta odšla na poslovni sestanek v
Ljubljano, vsi ostali pa smo se pogovarjali in kopali in uživali cel dan. Sergej in Benjamin sta ujela 4 ribe: Hildo,
Helgo, Klaro 1 in Klaro 2, katere naš novopečeni maček Andrej ni hotel pojesti surove, zato je Klara zakurila
ogenj. Uspelo ji je v 5ih poskusih. Čestitamo! Tako smo Andrejčku spekli njegove ribice, ostali pa smo si
pripravili krompir (ki je postal kostanj, ker smo ga preveč pekli), hrenovke in koruzo. Dekleta so se uredila za
prihod Nininega fanta Mateja, ki nas je presenetil zelo pozno. Poslušali smo zgodbice o Sergejevi ribi –
čistilcu Gregorju, nato pa nas je naš šaman Sergej vodil skozi duhovno hojo po žerjavici. Matej nas je po tem,
ko sta Sergej in Gašper že prepričala svojo psiho, da ne bo peklo in zakorakala, presenetil z informacijo, da
je na hojo po žerjavici potrebna velika predpriprava z meditacijo. Naša Gašper in Sergej pa sta zmogla kar
brez tega. Večina nas je šla spat, direktorja Sergej in Matej pa sta razglabljala o višini odra v športni dvorani
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Marof in osvetljavi pri maturancih. Nekateri so zaradi tega neutrudnega glasnega razglabljanja ponoreli in ju
nadrli (Hvala Bogu za Benija, ki me je pri tem podprl). Spali smo malo, se šli kopat, nekateri so odhiteli na
svoje zasebno kopanje v dvoje, drugi na krajo zastavice z Ambrožem, nekateri pa so jedli specialiteto a la
Gašper in Sergej krompir-flajš ali omaka s krompirjem. Imeli smo se super!!
Hvala Hotel slama Grduni!
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18. in 19. avgust 2012 – misija: Ukradimo zastavico, ker smo neuradni skavti
Kot vidite, smo FLM-jevci zelo zelo zelo zelo zelo vsestranski. Znamo peči, pobirati krompir, igrati
košarko, odbojko, izvajati dihalne vaje, gledati filme, jesti velikonočne zajtrke, iti na počitnice,
plezat, se pogovarjati… in povrhu vsega smo tudi skavti! Smo neuradna podružnica novomeških
skavtov (Gorjanski medvedje), zato smemo izvajati vse skavtske igre in misije. Ambrožu Sušniku se
je zahotelo po zastavici od Nove Gorice1, zato se je skupaj z nekaj FLMskavti podal na misijo:
Ukradimo zastavico, ker smo neuradni skavti. Bila sobotna noč, vse je bilo temno, kot ponoči in naši
neuradni skavti so se komaj prebili skozi vse ovire in izzive naše neusmiljene narave. Nato so prišli do
novogoriškega tabora, ga videli in zmagali! Zastavico smo hoteli obesiti v Lenartovem domu,
vendar smo jo morali vrniti. 

Uradno poročilo o misiji: Ukradimo zastavico, ker smo neuradni skavti, ki ga je napisala Lina Drenik:
Tisto soboto popoldne, ko smo se vračali iz Kolpe smo se Ambrož, Gašper, Jure, Benjamin in jst
odločili, da gremo Novi Gorici1 krast zastavico (nočna igra skavtov, za vse, ki ne spremljate :)) Odšli
smo (po dolgih dogovorih) okoli sedmih do Mirne Peči, kjer so imeli tabor. Kot prvo smo imeli
strokovni vodeni ogled tabora in okolice brez da bi nas oni opazili, nato smo se domenili o taktiki (to
je trajalo preden smo vsi razumeli, kaj Ambrož pričakuje od nas) Na nekem travniku smo si "postlali" in
postavili šotorček, ki je služil jedilnici in shrambi. Začelo se je večeriti in imeli smo 2 uri časa, preden se
je igra začela. Izkoristili smo ju za počivanje in gretje v toplih spalkah.
Okoli enih ponoči pa se je naš napad začel. Razkropili smo se, kot je
bilo dogovorjeno: Gašper in Jure na eno stran skozi gozd, Ambrož in Benjamin v vodo in do tabora
in jaz čez travnik. V svojih pozicijah smo se poskušali približati zastavicam, a ni bilo tako enostavno,
saj je bila straža še kar dobra. Tako so mene prvo opazili, kako ležim pod šotorsko plahto, in me ujeli.
Igra se je hitro odvila, saj so piskali alarm in zbudil se je cel tabor. Med tem je Ambrož pokral dve
glavni zastavi in skočil v vodo iz katere je prišel. Bili so malce začudeni, da je šel v vodo, zato ga niso
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ujeli. Tako smo imeli 2 glavni zastavi in oni eno rutko (torej smo bili v velikem vodstvu)
Okoli štirih zjurtraj pa so Jure, Beni in Gašper izvršili še drugi napad s pridobljeno eno malo zastavico.
Bili so (:D) blatni, pretreseni (od električnega pastirja, ki ga po čisti temi pač ne vidiš), premraženi
(voda nima 30 stopinj) in zelo navdušeni (ne Jure?).
Ob petih so imeli budnico, zato smo prišli tja, se zmenili za odkupnino, pojedli zajtrk, srečali prijatelje iz
Nove Gorice in se počasi poslovili od teh zgovornih in carskih skavtov.
Bilo je res eno posebno doživetje, lahko nam je fouš usak, ki ni prišel. :)

26. avgust 2012 – odhod šestih FLM-jevcev v Lizbono

To ni edina slika, ki so jo posneli, vendar smo objavili samo to, ker so samo zanjo dovolili, da FLM dela z njo
kar hoče (dokaz: na sliki piše FLM).
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?. avgust 2012 – sprejem šestih FLM-jevcev iz Lizbone
Ker smo FLM-jevci tako super in prijazni, smo se zbrali ob enajstih zvečer, da bi pričakali naše
pustolovce. Najprej smo jih mislili pričakati na krožišču pri Qlandii – dežela nakupov, vendar smo se
zaradi lastne varnosti in pa, da se izognemo srečanju s policijo, preselili v dom družine Judež. Na
liste papirja smo napisali velike tiskane črke in si te liste tudi razdelili. Ko so prispeli, smo vsi planili
pred njih in jim zapeli eno zelo lepo pesmico. Listi, ki smo jih držali v rokah, so skupaj sestavljali
besedo DOBRODOŠLI! Potem smo posneli skupinsko fotografijo, poslušali o dogodivščinah v Lizboni,
pojedli zelo pozno večerjo in se odpravili domov spat.

8. september 2012 – zabava pri Drenikovih
Benjamin Drenik nam je marca obljubil, da če popravi matematiko, bo poleti naredil »fešto«. Ker je
Benjamin mož beseda, je obljubo tudi izpolnil:
dragi FLMjevci:D
Fešta o kateri se pogovarjamo že tako dolgo bo!! in sicer smo se domenil za soboto 8.9.2012 ob
sedmih zvečer pr nas u zidanci ( križe ?? (ne vem številke)). Fino bi blo tut če se zmenmo kdo bo kej
prnesu, žar pa je tm gor...:D Tako da vabljeni VSI FLMjevci vključno z našimi patri:DD če še kdo kej rab
naj me pokliče:DD ajd:D

Uredništvo Kronike FLM ni dobilo nikakršnih slikovnih dokazov o tej zabavi.
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Sara Gorše je na kratko opisala dogajanje na »fešti«:
Ej zakaj nismo še nč napisal glede fešte v soboto? Bom pa js:) :
Ponosna sm, da sta bla Benjamin pa Lina tuk fajn gostitelja in na ns, da se znamo dobr zabavat! Zdej
mormo pa sm še Katja-o pa Mitjata naučit plesat z nami!:D

9. september 2012 – p. Jan Cvetek ponovitev nove maše
Kot že veste, smo mi zelo v redu mladina. Smo celo tako zelo v redu, da smo pomagali pri
oblikovanju nove maše za p. Jana. Sestavili smo prošnje, zapeli psalm, napisali uvod v mir in uvod
v očenaš. Mislimo, da je šlo p. Janu na jok, ko je slišal naše angelske glasove in poslušal čudovite
prošnje ter uvode.

PROŠNJE:
JURE PRUS
1. Dobri Bog, prosim te za duhovnike in redovnike, da bi nam znali približati božjo ljubezen, mi pa
bi jim prisluhnili.
DAVID VODOPIVEC
2. Gospod, prosim te, pomagaj novomašniku Janu, da se bo v našem mestu počutil sprejetega,
nam pa bo pomagal na poti v svetost.
HELENA MOLAN
3. Dobri Bog, pomagaj mladim, da bodo našli pravo pot v življenju, si ustvarili ljubeče družine, ali
pa sledili tvojemu klicu.
KATJA MOLAN
4. Dragi Gospod, Pomagaj našemu narodu, da bo ohranjal svoj jezik, lepoto narave in našo,
slovensko kulturo ter vrednote.
PETRA MIHALIČ
5. Jezus, prosimo te za cerkev na slovenskem, da bo kljub viharjem, ki jo hromijo, ostala zvesta tebi
in tvojemu nauku.
NEJC PRIMC
6. Dobri Bog, prosimo te za umrle iz naše župnije. Povrni jim vse, kar so dobrega storili za našo
skupnost.

PSALM:
Pri maši se je pel tudi psalm. Psalm je značilna biblijska pesniška vrsta, ki razkriva posameznikovo
razmerje do Boga. Izbrali smo pesem Upaj, o Izrael od skupnosti Emanuel. Psalm so zapele štiri
dekleta iz skupine FLM: dve sopranistki in dve altistki. Sopranistkama je ime Sara, altistki pa imata
bolj razgibani imeni: Kristina in Valentina. Pevke je na kitari odlično in profesionalno spremljala
Katja Mihalič, Sara Berkopec pa nas je ganila z zvoki violine.
Punce so psalm zapele tako lepo, da je občestvo s solznimi očmi skoraj zaploskalo.
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UVOD V OČENAŠ:
NINA KESTNAR
Oče je opazoval svojega otroka, ki je poskušal premakniti zelo težak cvetlični lonec z rožami.
Otrok se je napenjal, sopihal in godrnjal, a kljub vsemu posode ni premaknil niti za milimeter.
»Si uporabil prav vse svoje moči?« ga je povprašal oče.
»Ja,« je odvrnil otrok.
»Ne bo držalo,« mu je odvrnil oče, »mene namreč še nisi prosil za pomoč.«
BENJAMIN DRENIK
Velikokrat se v življenju trudimo, da bi uspeli, vendar poleg vloženega truda potrebujemo še
kanček Božje pomoči, da lahko zares pridemo do cilja.
Kot je mali otrok potreboval očeta, da je premaknil lonec, tako tudi mi v življenjskih trenutkih
potrebujemo našega Očeta – Boga. In prav to želimo tudi tebi, p. Jan; da boš lahko z Njegovo
pomočjo napolnjeval srca ljudi. Moliti pomeni uporabiti vse svoje moči.
Zato sedaj sklenimo krog, se primimo za roke in zmolimo Očenaš.

UVOD V MIR:
LINA DRENIK: Ej Klara?
KLARA JUDEŽ: Ja?
LINA: Veš kaj sem slišala na Kandijskem mostu, ko sta se dve gospe pogovarjali?
KLARA: Kaj, kaj?
LINA: Da je v Kloštru nov novomašnik .
KLARA: Ja? Pa je fajn?
LINA: Ja rekli sta da je fajn. Ampak veš, po moje je bulš kot da ga opravljava, da kdaj zmolva zanj.
KLARA: To maš pa čist prav.
LINA: Tudi mi se vse prevečkrat o kom pogovarjamo za hrbtom, zato pa si sedaj sezimo v roke in
sosedu zaželimo mir in mu z nasmehom povejmo, da je dober človek.

Nekega lepega septembrskega dne je p. Simon Peter na verouku prebral tole molitev:
O Bog, Tolažnik Sveti Duh, razsvetli nam pamet, da se bomo lahko učili, kar nam je potrebno za
sedanje življenje in za večnost. Vodi naša srca, da bomo starše in učitelje ljubili, poslušali in
spoštovali. Utrdi nam voljo, da bomo njihove nauke in nasvete radi uresničevali. Odvrni od nas vse,
kar te žali in navdihuj nas k vsemu, kar je tebi všeč. Daj našemu delu svoj blagoslov, da bomo
svoje dolžnosti vestno izpolnjevali in tako zaslužili večno plačilo v nebesih. Amen.
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10. september 2012 – potepanje po gorah
V ponedeljek, 10. septembra sta se p. Jan in Andraž Muhič odpravila v gore. Seveda smo hoteli iti
tudi dijaki, vendar smo septembra že začeli s poukom. Mi smo zelo pridni in hodimo redno k pouku.
P. Jan in Andraž pa sta z malce hitrejšim tempom pohajkovala po Slovenskih gorah.
Na FLMzid sta nalepila eno lepo sliko s hribov:

15. september 2012 – Stična mladih
Ura je 7:30. Nadležen zvok budilke me skuša spraviti iz postelje. Ne morem. Ne morem vstat.
Gravitacija je ob sobotah dvakrat močnejša. Budilka ne odneha. Vdam se in vstanem. Pogledam
skozi okno – grdo vreme, grdi oblaki, grdo nebo. Spomnim se na to, da grem danes na Stično
mladih. Nebo ni več tako grdo; je malo manj grdo. Še nikoli nisem bila na Stični mladih in ne vem,
kaj naj pričakujem. Uredim se, pozajtrkujem in pohitim do avtobusne postaje. Prezgodnja sem.
Nekaj minut delam kroge pred KCJT – jem in čakam; čakam, da pridejo ostali. Opazim Saro.
Skupaj se odpraviva na avtobusno postajališče. Tam sedi nekaj deklet. Prepoznam jih in vidim, da
so to moje prijateljice. One tudi čakajo avtobus za Stično. Prideta Katja in Irena. Pride p. Jan. Pride
avtobus. Na avtobusu je polno mladih. Na obrazu se mi nariše nasmeh, ko po dolgem času vidim
znance iz oratorijev. Vožnja je umirjena, jaz niti nisem, ker še vedno ne vem, kaj me čaka.
Prispemo v Stično. Od parkirišča do prizorišča imamo dokaj dolgo pot, vendar ni naporna; malce
napetosti je izginilo - pogovarjamo se, zafrkavamo se, zabavamo se. Okoli nas je polno mladih.
Pridemo do samostana, tam je še več mladih. Srečamo Benjamina, Lino, Klaro in Leo. Izmenjamo
nekaj besed in se odpravimo naprej proti glavnemu prizorišču. Ves čas srečujemo znance in
prijatelje. Nasmeh je vsakič večji. Na odru se pojavi pleško. On je gangster. Govori zanimive stvari.
Najbolj me pritegne stavek: » V Svetem pismu se 366 krat pojavi besedna zveza »Ne boj se!« Za
vsak dan v letu, tudi če je prestopno.« Tudi za današnji dan. Strah ni nervoza počasi izginjata.
Delavnice so. Grem poslušat londonskega gangsterja. Slabo ozvočenje je – ni mi všeč. Gangster
neha govoriti. Odpravi se iz cerkve. Ustavijo ga za avtogram. Stoji en meter stran od mene; velik je.
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Gremo ven na travnik in imamo malico. Opazujem ljudi: vsi so srečni in zadovoljni, oddajajo
nekakšno pozitivno energijo, ki me fascinira. Na nebu se prikaže sonce. Vreme je sedaj lepo.
Srečamo Molanove. Kmalu se bo začela zaključna maša. Torbe odložimo na travnik in se
usedemo čisto k odru. Pojemo in plešemo. Imamo se čudovito, vreme je čudovito. Popolnoma se
sprostim in uživam. Počutim se kot otrok – srečna sem, ker sem srečna.

Katja Mihalič je na FLMzid napisala povzetek iz današnjega dne:
Heeej hooj!
Sara Berkopec, Valentina Stanić, Jan Cvetek, Irena Ilar, Katja Mihalič, Klara Judež, Lina Drenik, Lea
Pavlin in Benjamin Drenik smo še čist pod noooorimi vplivi današnje VESELE Stične, z geslom "Veselite
se!" :)
Smo prijetno utrujeni, kar pomeni, da smo se naplesali, napeli, nakričali, napražili na sončku itd. :D
In še en nasvet za drugič: Ne več zamudit Stične! To morate enostavno doživet! Nepopisni občutki
sreče ;) ♥

22. september 2012 – čiščenje cerkve in filmski večer
To soboto, smo preživeli skoraj cel dan skupaj. Zjutraj/dopoldne smo popolnoma počistili, pometli,
posesali in pobrisali našo lepo rumeno cerkvico. Zvečer pa smo se dobili v Lenartovi dvorani, kjer
smo imeli otvoritev nove sezone filmskih večerov. Katja Mihalič je na FLMzid napisala vabilo:
Danes nas caka FILMSKI VECER v druzi super filma The bucket list, s top vsebino in igralsko zasedbo!!
Ne bo vam zal! ;) Dobimo se kaksno minuto pred 20.00. Po filmu bo sledila kratka refleksija. Se
vidmooo ;D

Prinesite se kaj za pod zob ^^
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In res. Ljudje so prinesli nekaj za pod zob. Film je bil odličen in ga priporočamo vsem. Naše vtise
najbolje pove citat, ki ga je napisala Sara Gorše.
Even if your hands are shaking
And your faith is broken
Even as the eyes are closing
Do it with a heart wide open. (John Mayer)

29. september 2012 – večer krščanskega rocka
Na večeru ritmične glasbe rocka, miru in prijateljstva je bilo zelo prijetno. Ves čas smo se zibali,
migali in peli – če smo poznali besedilo, smo uporabljali besede. Slavljenje je bilo blagoslovljeno
tudi od zgoraj, vendar nas dež ni prestrašil, kvečjemu osvežil. Po koncertu smo se odpeljali še h
Kestnarjevim, saj je imel komorni zbor Župnije sv. Lenart Novo mesto piknik. Spekli so veliko pic, zato
so potrebovali ljudi, da jih pojejo. Kdo pa je bolj primeren kot FLM? 

20. oktober 2012 – sestanek FLM
In tako smo prišli do zadnjega dogodka v naši kroniki – veliki sestanek FLM – ja. Vabilo/obvestilo je
na FLMzid napisala Petra Mihalič:
Draga smetana novomeške mladine!
Sestanek FLM je po novem prestavljen na 20.10.2012!
takrat bo najprej sestanek FLMja (malo razmislite o predlogih...),
potem čevapčiči na čast treh 20letnic (Sara, Nuša, Petra)
in nato predstavitev Lizbone (Nina, Blaž, Andraž, Klara, Benjamin, Lina).
Vabljeni VSI! (Pričakujemo VSEH 49 članov*)
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POČIL JE LONEC IN NAŠE KRONIKE JE KONEC
Tako kot vse dobro, se tudi naša kronika konča. Vendar to ne pomeni, da smo mi končali s svojimi
druženji! Zadnje leto, je bilo res pestro. Ves čas se je nekaj dogajalo in nikoli nam ni bilo dolgčas.
Vsi smo se navadili drug na drugega in se še bolj povezali.
Preteklih nekaj mesecev smo ustvarili čudovite spomine, ki bodo s pomočjo te kronike živi še dolgo
časa. Čeprav se poznamo že dolgo časa, smo se šele v zadnjem letu resnično spoznali in
spoprijateljili. Tako kot vsako leto naša župnija sklene krog, smo mi sklenili košaro (ki ima za osnovno
ploskev krog). Kar pomeni, da smo skupaj prehodili določeno pot, ki nas je vrnila na začetek
naslednje kronike, hkrati pa smo na tej poti prepletli prijateljske vezi po dolgem in počez. Če bomo
v tej smeri tudi nadaljevali, se družili še naprej, bomo tudi naslednje leto sklenili košaro, ki pa bo
verjetno večja. Mogoče bo celo rožnata.
Naša prijateljstva so nekaj res posebnega, saj drug drugega bodrimo, spodbujamo, si podarjamo
nasmehe, nasvete in pomoč, cenimo in spoštujemo drug drugega, se imamo radi in skupaj zelo
zelo zelo uživamo in se zabavamo.
Skratka upam, da je to začetek kronike številka 2. 

Smejte se in imejte se radi.^^

MOLITEV ZA FLM
Dobri Bog,
prosimo te za FLM, daj da bomo vedno služili tebi in te skupaj spoznavali.
Pomagaj nam ljubiti življenje in srečo deliti tudi med druge.
Daj da bomo živeli čisto, da ne bomo uničevali svojih teles s škodljivimi substancami.
Pomagaj nam pri odločitvah za poklic, najti pravega življenskega sopotnika, ali pa se odločiti
za hojo za teboj.
Naj imamo radi slovenski narod in ne pozabimo na njegovo kulturo in dediščino.
Prosimo te za starše, da jim bomo znali biti hvaležni za vse kar storijo za nas.
Daj da bomo poslušali duhovnike, ki nas vodijo k tebi in bomo nekoč skupaj prišli v nebesa.
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Kroniko sta naredili Petra Mihalič in Valentina Stanić
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