STRAHIENBERGERSTR. 123, 63067 OFFENBACH, DEUTSCHLAND
24. DECEMBAR 2009
ЧЛАНОВИ КУЛТУРНОГ ДРУШТВА ШТАЈЕРСКА ЗАЈЕДНИЦА ИЗ
МАРИБОРА У ОВОЈ ГОДИНИ РЕАЛИЗОВАЛИ ДВАДЕСЕТ ПРОЈЕКАТА
ЧВРСТА САРАДЊА СА ПРАВОСЛАВНОМ И КАТОЛИЧКОМ ЦРКВОМ
МИНУТ ЋУТАЊА ЗА МИЛОРАДА ПАВИЋА СРПСКОГ КЊИЖЕВНИКА
Марибор, 24. децембра – Чланови веома активног културног друштва Штајерска
заједница из Марибора, кога води Раде Бакрачевић, састали су се 22. децембра на
радном састанку. Стигли су чланови из аустријског Граца, Љубљане, Цеља, Горње
Радгоне, Мурске Соботе, Раденаца и Марибора.
На почетку су чланови минутом ћутања одали пошту српском књижевнику и
академику Милораду Павићу.

Минут ћутања за великог српског књижевника
Ово друштво, које већ четири године повезује позитивне људе из две штајерске
покрајине (словеначке и аустријске) остварило је више пројеката него што су
планирали. На почетку 2009 године су планирали да реализују 15. пројеката а сада на

крају године испунили су план изнад очекивања. Остварили су 20. културних пројеката.
Почели су јануара месеца са српским културним данима у штајерским покрајинама а
завршили 18. децембра са Фестивалом литературе националних мањина из Словеније.

Заједнички снимак
Оволики број пројеката остварили су захваљујући једним делом и финансијским
средствима Министарства за дијаспору Владе Републике Србије, Министарства за
културу Републике Словеније и Јавног фонда за културе активности Републике
Словеније. Велику помоћ пружило им је Мариборско литерарно друштво и њихов
председник Марјан Пунгартник, словеначки књижевник. Треба похвалити и водство
католичке цркве из Марибора и Станислава Липовшека, њиховог главног свештеника
који су у више наврата финансијски помагали поједине пројекте друштва. Кад су у
Градској општини Марибор видели њихове активности прискочили су им у помоћ,
нарочито Рок Пече, заменик градоначелника Марибора, који им је ових дана предао
просторије за активности друштва и то у самом центру Марибора. И на крају помоћ им
је пружио и Савез културних друштава Словеније и њихов председник Франци
Пивец.Наравно, да треба похвалити и све чланове друштва, који годинама својим
радом доприносе да се са малим финансијским средствима остваре велики пројекти.
У реализацији пројеката помогли су и православни верници из Словеније и Аустрије на
челу са Савом Косојевићем новим Парохом Православне цркве Кирила и Методија из
Марибора.
Друштву је већ на самом почетку пружио руку за сарадњу Парох Сава Косојевић уз
чију помоћ су чланови друштва остварили неколико заједничких пројеката. Једна од
главних активности друштва је и помоћ њених чланова за изградњу нове православне
цркве у Марибору. Изградњом Православне цркве добиће своју Богомољу око 8.000
православних Срба из Марибора и околине као и велики број Руса, Украјинаца и
Македонаца, који годинама живе у овим крајевима а до сада нису имали своју цркву.

На крају шампањац за срећну 2010 годину
Православну цркву, која је била понос Срба у Марибору срушили су Немци 1941
године и од тада па до ове године православни верници вршили су Божју службу у
католичким црквама.
Чланови друштва су на скупштини усвојили најпозитивнији пројекат да идуће године
повежу две штајерске регије са Србијом. Активности су већ почеле са повезивањем
Војводине са којом ће за заједничке пројекте да траже финансијска средства из
Европске уније, која пропагира повезивање европских регија.
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