KRIŠTOFOVA NEDELJA V LETU 2006
se praznuje po njegovem godu, ki je 24. 7. 2006
le ta se praznuje 30. 7. 2006

Uniformiranci se za Krištofovo nedeljo oblačimo v letno uniformo, to se
Pravi brez suknjiča, srajca je z dolgimi rokavi.

POZDRAVNI GOVOR PRED SVETO MAŠO – 30. 7. 2006 v Sorici
Dragi verniki Soriške far, šoferke, šoferji, narodne noše, duhovniki in vsi
ostali tukaj prisotni. Prisrčno pozdravljeni vsi, ki ste se zbrali pri tej
slovesni sveti maši.
24. julija praznujemo god svetega Krištofa, ki je zavetnik šoferjev in
celotnega prometa. Praznik svetega Krištofa se praznuje že od devetega
stoletja dalje in še danes šoferji širom po svetu vozijo pod njegovim
zavetništvom.
V Sloveniji je 53 združenj šoferjev in avtomehanikov, ampak ravno
Kranjsko združenje, je tisto ki so že pred več leti utisnili svetega Krištofa v
kravatne igle, ki jih nosimo z velikim ponosom skoraj v vseh združenjih.
Naše združenje pa je potem prvo razvilo prapor s svetim Krištofom, kar pa
je na Zvezi v Ljubljani naletelo na velika nasprotovanja. Po dveh letih
pogajanj, so nas izključili iz zveze in kljub temu smo Krištofa obdržali
upodobljenega na praporju, kot ga vidite pred seboj.
Sveti Krištof nam je odprl pot samostojnosti, na kateri smo sedaj in pa
verjetno razpad Zveze.

Prvič smo se pri sveti maši, posvečeni našemu zavetniku zbrali 29. julija
2001 v Šmartinski cerkvi v Stražišču, ki jo je priredilo kranjsko združenje
oz. Albin Zevnik, tedanji predsednik združenja.
Današnje srečanje pri sveti maši je šesto po vrsti in je ravno tako slovesno
in pomembno kot prvo, namenjeno nam šoferjem in šoferkam in vsem
ostalih vernikom.
Ob tej priliki bi se rad zahvalil v imenu vseh šoferjev

- gospodu župniku Soriške fare g. Ivu Kožuhu
- županu občine Železniki g. Mihaelu Prevcu in
Ministru za promet in zveze g. Božiču;
ki so prisluhnili našim željam in omogočili današnje srečanje v tej fari oz.
tej občini.
V današnjem času naglice in hitenja, obremenjenosti voznikov na cestah,
pomanjkanju cestne kulture, je še kako pomembno, da se pri tej maši vsak
zamisli nad tem in sklene da bo prav vsak izmed nas po svojih najboljših
močeh prispeval delež k boljši varnosti in kulturi na cestah.
Naša želja je, da bi ta nedelja in ta sveta maša s tem namenom, ne ostala
zadnja, ampak da bi se širila v druge kraje, druga društva širom po svetu.
Do naslednjega srečanja, pa vam želim srečno vožnjo, naj vas po vseh poteh
Spremlja sveti Krištof in današnji blagoslov.

Sveti Krištof
Naš patron
Za varno vožnjo
Spremlja šoferja in kamion
Da srečno na cilj bi prišel,
Da ne bi družine v žalost odel.
S r e č n o šoferji!
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