
                 PREŠERNOV DAN V PARIZU                            Chatillon, 23. februar 2020 

 

V nedeljo 23. februarja smo v društvu Slovencev v Parizu Slovenci ter simpatizerji društva iz širše pariške 

regije praznovali Prešernov dan v sodelovanju s Slovensko Katoliško Misijo ter s slovenskim 

Veleposlaništvom v Franciji. 

Dogodek smo pričeli s sveto mašo, ki jo je daroval dr. Zvone Štrubelj s pomočjo patra jezuita Marka Pavliča. 

Mašo so oplementili štrije slovenski študenti iz Bruslja, ki so za to posebno priložnost s seboj prinesli svoje 

kitare in nam s svojim ubranim petjem in igranjem popestrili celoten dogodek. 

Pridiga se je oslonila na Lukov evangelij, 6, 27-36 

“Ali vam, ki poslušate, pravim: Ljubite sovražnike 

svoje; delajte dobro tem, ki vas mrzé; 

blagoslavljajte, ki vas preklinjajo, molite za te, ki vas 

obrekujejo. 

Kdor te udari po enem licu, nastavi mu tudi drugo, 

in kdor ti jemlje plašč, ne brani mu vzeti tudi suknje. 

Daj vsakemu, kdor te prosi, in od njega, ki tvoje 

vzame, ne zahtevaj nazaj. 

In kakor hočete, da bi ljudje vam storili, prav tako 

storite tudi vi njim. 

In če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšna hvala vam 

gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki nje ljubijo. 

 

In če dobro delate tistim, ki dobro delajo vam, 

kakšna hvala vam gre? Tudi grešniki delajo ravno 

tako 

In če posojate tistim, od katerih upate zopet 

prejeti, kakšna hvala vam gre? Tudi grešniki 

posojajo grešnikom, da prejmo enako 

Ampak ljubite sovražnike svoje, dobro delajte in 

posojajte, ne pričakujoč ničesar; in veliko vam 

bode plačilo, in sinovi bodete Najvišjega: zakaj on 

je dobrotljiv tudi nehvaležnežem in hudobnežem. 

Bodite usmiljeni, kakor je tudi vaš Oče usmiljen!” 

 

Dr. Zvone Štrubelj ter Pater Marko Pavlič 

sta pridigala o družbi nenasilja, o družbi 

sprejemanja, medsebojnega razumevanja, o 

medsebojni podpori, o toleranci in 

usmiljenju. Pozvala sta nas k iskanju svojega 

notranjega miru, saj le tisti, ki najde svoj 

notranji mir, lahko le-tega živi, ga razdaja in 

o njem pričuje. 

 



Praznovanje smo nadaljevali z nagovorom slovenske veleposlanice v Parizu Njene Ekselence Metke Ipavic, 

ki nam je vsem zaželela prelep praznik in nas opomnila, da se je kultura Slovencev in slovenstvo ohranilo 

zaradi jezika, ki nas še danes združuje. Dr. France Prešeren nas je postavil ob bok ostalim evropskim 

narodom s svojo pronicljivostjo, modernostjo in jezikovno poetičnostjo. Prepoznali smo sebe in drug 

drugega preko našega lepega unikatnega slovanskega jezika ter skupnih vrednot. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapeli smo Zdravljico 

ter nadaljevali s kulturno-umetniškim programom, ki so ga s skupnimi močmi sestavili recitatorji slovenske 

poezije: Saša Mihelčič (slovenska dramska igralka v SNG Drama), Ana Vičič (bivša predsednica društva 

Slovencev v Parizu, ki je zaslužna za kontinuiteto zavednega slovenstva med Slovenci v Parizu), mlada 

slovenska študentka iz Argentine, ki študira na pariški Sorbonni Paula Qualizza ter 

študent prava v Parizu Tim Zakošek. 

      

         Paula Qualizza                                    
Saša Mihelčič                                            Ana Vičič                                                                              Tim Zakošek 

Recitirali so celoten spekter slovenskih pesnikov od tistih iz romantične dobe do 

najsodobnješih. Franceta Prešerna, Simona Gregorčiča, Toneta Pavčka, Dragotina Ketteja, Ferija Lainščka, 

Franceta Balantiča, Janeza Menarta, Milo Kačič ter Toneta Kuntnerja. 

Med recitiranimi pesmimi so zazvenele umetne pesmi romantičnih, impresionističnih evropskih ter 

slovenskih skladateljev. Sopranistka Leonida Juge Sabo ter pianistka, ki je prav tako letošnja predsednica 

društva Liljana Novak, sta pripravili raznovrsten program, ki se je nanašal na vsebino recitiranih pesmi.  



Tako smo ostali v enakem vzdušju med recitirano ter peto besedo. S svojim prekrasnim igranjem nam je 

ljubko atmosfero pričarala tudi mlada obetavna, v Parizu živeča slovenska harfistka Ema Valant. 

                          

                                                                                                                  Liljana Novak in Leonida Juge Sabo 

Ema Valant                                                                                                                                   

V njihovi interpretaciji so odzvenele skladbe naslednjih skladateljev: Johanna Sebastiana Bacha, Jožeta 

Trošta, Gabriela Fauréja, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Lucijana Škerjanca, Clauda Debussyja, Franza 

Schuberta, Sergeja Rahmaninova, Josipa Pavčiča ter Charlesa Gounod-ja. 

V spremljevalnem program se nam je pridružila razstava ilustracij Sophie Lacomte s prevodom zgodbe 

Frana Levstika Martin Krpan v francoščino, ki je izšla v založbi Editions Franco Slovènes. Razstavo nam je za 

kulturni dogodek posodila slovenska ambasada v Franciji. 

 

Naše praznovanje smo zaključili s skupnim 

kosilom, klepetom in druženjem v prijetnem ter 

sproščenem vzdušju.  

Zahvaljujemo se vsem navzočim in na ponovno 

snidenje! 



Še nekaj utrinkov prazničnega dne ujetih v fotografske objektive Pascala Juge in Florence Juge: 

Predsednica društva Slovencev v Parizu, 

 prof. Liljana Novak                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Članek in reportaža: Leonida Juge Sabo 

Fotografije: Pascal Juge in Florence Juge 


