Dober večer, spoštovani gostje in dragi starši ter sorodniki naših mladih glasbenikov
ter prijatelji zavoda in ljubitelji glasbe, ki ste ta večer napolnili to dvorano na letošnjem
že 25. letnem koncertu zborov in orkestra Zavoda sv. Stanislava. Lepo pozdravljeni v
tej praznični dvorani!
Med nami so in jih najprisrčneje pozdravljam: predsednik državnega sveta Republike
Slovenije g. Alojz Kovšca, ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ljubljanska
pomožna škofa Anton Jamnik in Franc Šuštar ter upokojeni nadškof Alojz Uran,
nekdanji direktor dr. Roman Globokar ter slavnostni govornik mag. Tomaž Faganel in
predstavniki diplomatskih veleposlaništev v Sloveniji, posebej z veleposlaništva
Republike Poljske. Na letošnjem koncertu se nam je pridružil orkester konservatorija
Frédérica Chopina iz Krakova. V drugem delu koncerta bodo skupaj z našimi
instrumentalisti in pevci izvedli Te Deum – hvalnico Tebe Boga hvalimo skladatelja
Antona Brucknerja.
Pred štiriindvajsetimi leti je bil v zavodu izveden prvi koncert zborov. Zapis v kroniki
za koncert 26. maja 1994 pravi: »Letni koncert pevskega zbora. Pod taktirko prof.
Damijana Močnika ob pomoči žene Irme. V več jezikih pozdravimo navzoče in jih
takoj navdušimo z discipliniranim in mladostno zagnanim nastopom.« V naslednjih
letih se je koncert preselil v dvorano Slovenske filharmonije, od leta 2005 pa poteka
v tej dvorani. Kakor so se v teh letih širile pevske zasedbe, tako je rasel tudi Zavod sv.
Stanislava. S tem koncertom in mednarodnim simpozijem, ki je potekal od četrtka do
včeraj, z naslovom Kritično mišljenje v digitalni dobi vstopamo v praznovanje 25 let
Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter 10 let Osnovne šole
Alojzija Šuštarja.
Skozi praznično leto nas bo vodilo geslo Mladost iz zrn sonca stkana. Vse enote
Zavoda sv. Stanislava zaznamuje utrip otrok in mladih. Otroštvo in mladost sta polna
iskanja svoje lastne prihodnosti in svojega mesta v svetu. Prepletajo se veseli in
žalostni trenutki, radostna spoznanja in boleče izkušnje. Skozi vse pa seva Božji Duh,
ki daje rast, upanje in pogum. Vsak človek je edinstven, s svojo lastno osebno
izkušnjo, ki kot zrno nosi v sebi življenjsko moč, da vzklije in raste. A za polno življenje
mora odmirati sebi, se soočiti z izzivi, da se odpre za novo, nepričakovano,
presenetljivo. Z vzgojnim programom, ki smo ga oblikovali, se trudimo spremljati
mlade, da se odprejo za moč življenja, ki je položena v njih. Raznolike dejavnosti, ki
nas povezujejo, omogočajo rast ne le v znanju, temveč tudi v pestri paleti vseh drugih
razsežnosti življenja: telesni, čustveni, duhovni. Ustvarjalnost, ki je odsev Božjega
delovanja v človeku, dobiva svojo konkretno podobo v mnogih pobudah, ki jih mladi
predlagajo in uresničijo. Ko se človek odpira samemu sebi, se odpira tudi za drugega.
In tako nastaja vzgojna skupnost, ki kar sama po sebi kliče, da človek ne živi samo

zase, da ne gleda samo nase, temveč da darove, talente in sposobnosti deli z bližnjimi
in ob njih tudi sam tke niti svoje prihodnosti.
V tem letu želimo živeti izkušnjo hvaležnosti za to, kar drug ob drugem prejemamo.
Vsak trenutek našega življenja je odsev Božje ljubezni do nas. »Tvoja dobrota naj nas
vedno spremlja, to vdano pričakujemo od tebe«.
Pevskim zborom čestitamo za mednarodne nastope in uspehe v preteklem letu:
Dekliški zbor sv. Stanislava – odličen nastop na Svetovnem simpoziju za zborovsko
glasbo v Barceloni julij 2017.
Mladinski mešani zbor sv. Stanislava – odmevna turneja na Poljsko, Finsko in v Baltske
države.
Komorni zbor Megaron – nagrade na tekmovanjih in sodelovanje s Slovensko
filharmonijo.
Otroški pevski zbor Osnovne šole Alojzija Šuštarja – zlato priznanje na 26. reviji
pevskih zborov v Zagorju ob Savi.
Iskrena hvala vsem glasbenim pedagogom, ki delujejo in so do sedaj delovali v
zavodu, za odlično delo v zborih celotne piramide, ki s pravilnim strokovnim
pristopom omogoča te uspehe. Današnji večer oblikujejo Tine Bec, Nadja Janežič,
Marjetka Kozmus in Erik Šmid, Kristina Štemberger ter gostje iz Krakova. Ravno to
sodelovanje nam omogoča nadaljnji razvoj na inštrumentalnem in orkestrskem
področju in krepi našo prisotnost v mednarodnem prostoru. Posebej se želim zahvaliti
Damijanu Močniku in Heleni Fojkar Zupančič, ki že vsa leta oblikujeta glasbeno
podobo zavoda in mlade vzgajata za petje.
S prostovoljnim prispevkom po koncertu lahko dodatno podprete delovanje naših
zborov, ki bodo tudi v prihajajočem letu sodelovali pri raznih mednarodnih projektih.
Želim vam lepo praznovanje nocojšnjega večera in vas vabim, da se nam pridružite
pri dogodkih, ki bodo potekali v prazničnem letu.

