
v Belgiji in na Nizozemskem

Slovenski pastoralni center v Bruslju v sodelovanju s
pisarno evropskega poslanca dr. Milana Zvera vabi na

Praznovanje slovenskega kulturnega praznika,
ki bo potekalo od 8. do 10. februarja 2019

Program:

Petek, 8.2.19 - ob 17h, krožišče Schuman v Bruslju: poklon
slovenskemu pesniku Francetu Prešernu pri kamnitem obeležju ob
krožišču Schuman

Sobota, 9.2.19 - ob 16h, cerkev sv. Bonifacija v Rijswijku - Haag
slovenska maša v cerkvi sv. Bonifacija v Rijswijku - Haag, po maši
koncert in druženje

Nedelja, 10.2.19 - ob 10h, SPC Bruselj - družinska maša v kapeli
SPC v Bruslju, po maši koncert v počastitev slovenskega kulturnega
praznika, sodeluje tudi Mešani pevski zbor Slomšek iz belgijskega in
nizozemskega Limburga. Po maši druženje in domače slovenske koline



PREDSTAVITEV DUHOVNIŠKEGA OKTETA OREMUS

Duhovniki so s petjem povezani
predvsem pri bogoslužju. Na naših
tleh pa je bil duhovnik, župnik,
vedno tudi steber vzgoje za
narodnost, domovinskost,
domoljubje. Zato mu je blizu
domača pesem, ki tolikokrat
govori o ljubezni do domovine, o
hrepenenju po domačih krajih, o
starodavni želji naših prednikov po
samostojni državi. Prav to skuša

oktet duhovnikov ljubljanske in novomeške škofije tudi s svojo pesmijo
predstaviti. Njihovi nastopi pravzaprav niso koncert, temveč pričevanje o
Božjem klicu, Božji ljubezni in sinovski vdanosti slovenstvu. Duhovniški
oktet ni društvo in ne akademska zasedba. V prvi vrsti so duhovniki.

S svojim petjem in pričevanjem so razveselili vernike in poslušalce v
svojih župnijah, na dobrodelnih koncertih, pa tudi med Slovenci v Avstriji,
Nemčiji, Italiji in Luksemburgu. Jeseni 2015 so bili gostje v slovenski
skupnosti v Lemontu IL ter obiskali kraje na Baragovi poti. Spomladi leta
2017 pa so bili na odmevni turneji v slovenskih župnijah v Avstraliji
(Sydney, Melbourne in Adelaide). Letos februarja pridejo k nam, v Belgijo
in na Nizozemsko.

V teh letih skupnega dela in
petja, je oktet pri založbi Salve že
izdal zgoščenko, in sicer z
naslovom Cerkveno leto s pesmijo
(2010). Druga zgoščenka z
naslovom Oremus za domovino je
izšla maja 2013. V letu 2016 je
oktet obhajal 10-letnico
delovanja.


