PRAZNOVANJE SV. STANISLAVA, 13. 11. 2021, AKADEMIJA – POZDRAV
Dragi otroci in vzgojiteljice Vrtca Dobrega pastirja, učenci in učitelji Osnovne šole Alojzija Šuštarja
ter Glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava, dijaki, profesorji in vzgojitelji Škofijske klasične gimnazije
in Jegličevega dijaškega doma, študenti Študentskega doma Janeza Frančiška Gnidovca, zaposleni
v podpornih službah – čistilci, vzdrževalci, receptorji ter kuhinjsko osebje.
Pozdravljam vse starše, sorodnike, prijatelje, nekdanje zavodarje ter alumne in dobrotnike zavoda,
posebej darovalce v Sklad za pomoč družinam. Hvala, ker podpirate naša skupna prizadevanja za
dobro mladih. Danes smo povezani takole, na daljavo.
V tej dvorani posebej toplo pozdravljam in smo veseli, da ste z nami: predsednik Državnega sveta
Republike Slovenije g. Alojz Kovšca, ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore, apostolski
nuncij monsinjor Jean-Marie Speich, duhovniki in ravnatelji v zavodu, nekateri nekdanji zaposleni
ter med njimi nekdanja ravnatelja glasbene šole ga. Vlasta Doležal Rus in g. Drago Arko. Prvi
ravnatelj g. Andrej Goričar pa se nam ni mogel pridružiti. Dobrodošlico izrekam tudi današnjemu
slavnostnemu govorniku g. prof. Ivanu Florjancu. Hvala vam že vnaprej za vaše besede.
Posebej pozdravljam vas, učenci glasbene šole, ki ste bili v preteklem letu vpisani v zlato knjigo, in
vse, ki ste bili vanjo vpisani od začetka glasbene šole; vas, učenci osnovne šole, vpisani v zlato knjigo,
ter vas, maturantke in maturante, ki ste spomladi uspešno in odlično opravili zrelostni izpit. Želimo
vam obilo poguma na vaših nadaljnjih življenjskih poteh. Čestitam vsem, ki boste prejeli posebne
pohvale. Pozdravljam tudi navzoče devetošolce in letošnje maturante.
Ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar je s posebnim odlokom dne 16. 7. 1996 ustanovil zasebno
glasbeno šolo v Zavodu sv. Stanislava. Pričetek delovanja glasbene šole je bilo šolsko leto
1996/1997, to je 1. septembra 1996. Letos obeležujemo 25 letnico delovanja. V Megaronu leta 1997
je tedanji v. d. ravnatelja Glasbene šole g. Andrej Goričar zapisal: »Na žalost si vse preveč ljudi glasbo
razlaga zgolj kot neko posebne vrste spretnost. Rokodelstvo. Kot nekaj, česar se človek priuči.
Pozablja pa na glasbo, ki so jo ljudje sposobni tvoriti v svetu domišljije. Samo tam lahko le ta ohrani
vse, to je svojo enkratnost.« Hvaležni smo, da ste učitelji in vodstvo glasbene šole v letih delovanja
glasbene šole uresničevali to poslanstvo, da učenje glasbe prebuja in spodbuja celostno rast
človeka, da krepi in razvija mnogovrstne talente, da na svojski način utrjuje vrline in veščine, ki so
zelo pomembne v našem času – sodelovanje, poslušanje, vztrajnost, potrpežljivost, zaupanje. Mnogi
mladi, ki so se šolali v naši glasbeni šoli, so nadaljevali uspešno glasbeno pot na različnih glasbenih
akademijah po vsem svetu. Nekateri bodo danes vpisani v Zlato knjigo glasbene šole. Hvaležni smo
za vse glasbene pedagoge, ki so in ste s takim žarom sijali na otroke in mlade, da je tudi njih prevzela
glasba in postala pomemben del njihovega življenja. In ker to poslanstvo še nadaljujete.
Glasba odpira človeka za njegove globine in dviga njegovega duha v višave. Z letošnjo akademijo
V žarišču sozvočja želimo prisluhniti pestri paleti glasov, ki nas vabijo v dialog in v prepoznavanje
sebe v drugem.
Dragi prijatelji, povezani smo sicer na daljavo. Naj bodo naša srca in misli blizu drug drugemu. Naj
nas povežejo besede in melodije ob praznovanju godu našega zavetnika sv. Stanislava. Želim vam
lep večer.
mag. Anton Česen, direktor
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