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Ustanoviteljica Svetovne ženske federacije za mir v svetu je 
gospa. Hak Ja Han Moon leta 1992 s sedežem v Seulu, v 

Koreji.leta 1992. 
Njeno vizijo so v Slovenijo leta 1994 prinesle japonske 

misionarke. 

 
Drage prijateljice, prijatelji 

 
Pred vami je časopis, ki je nastal na osnovi našega dosedanjega skupnega sodelovanja. 
Hvaležne smo, da lahko skupaj z vami ustvarjamo nepozabne doživljaje in jih zapisujemo 

v našem novem časopisu »Utrinki«. 
 

Prisrčno vas povabimo k nadaljnji podpori in ustvarjanju, da bo naše druženje še bolj 
poglobljeno in prijetno. 

Kristina Bačovnik in Sonja Grčar 

 

Mir ni samo odsotnost vojneMir ni samo odsotnost vojneMir ni samo odsotnost vojneMir ni samo odsotnost vojne    
 

Članice društva Toplica so v sodelovanju s Slovenskim 
ženskim društvom za mir v svetu pripravile Srečanje za 

mir. Na večeru v okoninskem gasilskem domu so na 
temo odnosov tako tako v družini kot družbi in svetu 

spregovorili predstavniki gostujočega društva Radoslav 
Irgel, Sonja Grčar in predsednica društva Kristina 

Bačovnik. 
 

Mir ni le fraza, temveč je osnovna človekova vrednota, ki 
jo ta potrebuje kot kruh, sonce svetlobo, vodo. In tega se 

včasih premalo zavedamo. Okrog nas se dogajajo vojne, a  te, ker so tako daleč od nas,se 
nam zdijo nekaj običajnega. Šele, ko se to zgodi v naši bližini, se zavemo, kako je 

pomemben mir. Zelo pomembno je, da ustvariš mir v srcu, in ga potem znaš deliti s 
sočlovekom. Prav tako ga moraš znati prenesti na družino. Ta pa ga potem prenese na 

svoje bližnje okolje, narod in svet » je povedala Kristina Bačovnik«. Predstavnik 
univerzalne mirovne federacije – Universal Peace federation v Sloveniji Radoslav Irgel je 

ob kratkih filmih spregovorilo zgodovini Organizacije združenih narodov in o vlogi te 
organizacije ter njihovih prizadevanjih za vključevanje v aktivnosti za dosego miru. 

Zaključke nedavne konference Univerzalne mirovne federacije (UPF), ki so se je udeležiti 
predstavniki iz 185 držav, med njimi tudi Slovenije, je predstavila Sonja Grčar. 

Med drugim so zapisali, da mir ni samo odotnost vojne, ampak je bistvena kvaliteta, ki 
sestavlja vse odnose. 



Mirovna federacija zagovarja prenovo Organizacije 
Združenih narodov, svoje programe pa promovira skozi 

Ambasadorje za mir. V UPF so prepričani, da medrasno, 
religijsko in mednarodno sodelovanje vodi k trajnemu 

miru in harmoniji. 
Pogovor ob videoposnetku in krajšem filmu so z 

božičnimi napevi obogatili Habrovi fantje iz Luč. S 
predstavitvijo nove zgoščenke so pevci pripomogli k 
prijetnemu  srečanju, ki se je nadaljevalo  ob sladkih 

dobrotah topličank. 
Marija Šukalo, Savinjske novice 

 
 
 

PREDSTAVITEV  KNJIGE »PESMI IZ SRČNIH POLIC« Elizabeta Slavica Navodnik0 
 

  

 
Ljubezen je največja sreča, 

Komur dana je, 
Ljubezen ne potrebuje denarcev 
Ona največje bogastvo je. 

 
S tem citatom je Kristina Bačovnik odprla literarni večer v Knjižnici Jožeta Mazovca, kjer je imela  

avtorica zbirke »Pesmi iz srčnih polic« ga. Slavica Elizabeta  Navodnik. Ga. Slavica slovi življenje v 
vsej širini. Pozna ga iz vidika ženske, matere, učiteljice in pravnice. Ljubezen, ki je zanjo najvišja 
vrednota, je predstavljena v vseh oblikah in ni ji težko govoriti tudi o ljudeh iz obrobja družbe. Z 

dušo ženske in matere je pri njej na prvem mestu srčna kultura in skrb za  sočloveka. Ob  
spremljavi na kitaro Rafka Košmrlja smo slišali še pesmi: Cesta, Prijateljstvo, Božična polnočnica, 

Zdomec, Delavec, Mati, Balada lune.... 
Posebno žametnost temu večeru sta dodala prelepi glas gospe Mateje Kunstek in melodija 

njenega didgereduja. 
 

Sonja Grčar Dentice d Accadia 

OBISK OTROŠKE BOLNIŠNICEOBISK OTROŠKE BOLNIŠNICEOBISK OTROŠKE BOLNIŠNICEOBISK OTROŠKE BOLNIŠNICE    

20.december smo čudoviti dan preživeli skupaj z otroki  Pediatrične bolnišnice v Ljubljani. Ženske 
iz WFWP - Zdenka, Ariella Lindič, Vida Kmetec , Frančiška Punz, Ljuba Kebe in Sun Woo, Irgl so 

obiskale otroke z darili, ki so hjih pripravile  naše Japonske sestre. Z njimi  imamo še vedno 
prisrčne stike in vsako leto v Slovenijo pošljejo več kot 1000 ročno izdelanih božičnih čestitk in 

darila za otroke v bolnici. 



Darila sta lepo zavili Frančiška in Sonja , Ljuba pa je otrokom prebrala korejsko zgodbo. Sunn Woo, 
oblečena v tradicionalno korejsko narodno nošo, je otrokom pripovedovala, kako v Koreji 

proslavljajo Božič in Novo leto. Vse prisotne ,okrog 30 otrok, učitelje in starše, je življenje v Koreji 
zelo zanimalo. V njihovih očeh se je iskrilo veselje in skozi to izkušnjo smo obljubili, da se vrnemo 
ponovno naslednje leto. Hvala japonskim sestram, ki so vedno z nami v srcu in hvala vsem, ki so 

naredili ta dan tako lep. 

Sun Woo Irgl 

 

 


