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Drage škofijke in škofijci! 
 
 Čas poletnih počitnic se je iztekel in verjamem, da se misli mnogih izmed vas vsaj malo še 
vračajo nazaj v pretekla dva meseca, ki ste ju, o tem sem prepričan, preživeli lepo in si tako nabrali 
novih moči za uspešen začetek šolskega leta.  
 
Danes je 1. september in vsak izmed vas začenja neko novo zgodbo. Dijaki četrtega letnika ste prav 
gotovo veseli, ker ste končno dočakali čas, ko se boste učili tiste predmete, ki ste jih sami izbrali za 
maturo, in ste lahko za sabo pustili tiste, ki vam niso bili ravno najbolj pri srcu. Dijaki tretjega letnika 
že z veseljem pričakujete konec tega tedna, ko se za teden dni odpravljate v dežele širom Evrope. 
Dijaki drugega letnika, niste več najmlajši v gimnaziji, led ste prebili, prvi letnik je za vami, čestitke. 
Sedaj bo nekoliko lažje, ko veste, da je četrtina poti že uspešno prehojena. In kaj reči vam, dragi 
novinci, dijaki prvega letnika? Dobrodošli med nami. Z veseljem vas sprejemamo v našo veliko 
gimnazijsko družino in vam želimo, da bi se med nami dobro počutili in doživeli veliko nepozabnih 
trenutkov, tako s svojimi sošolci kot učitelji. Vse, ki ste danes prvič med nami kot škofijke in škofijci, 
najlepše pozdravljamo. 
 
 Ko boste v roke vzeli dijaški dnevnik, boste v njem med drugim našli tudi zapisano misel 
velikega borca za pravice temnopoltih, Martina Luthra Kinga, ki je nekoč izjavil: »Naučili smo se leteti 
kot ptice in plavati kot ribe, nismo se pa še naučili, kako živeti med seboj kot bratje in sestre.« 
 
 Naj bo šolsko leto, v katerem se bomo spominjali 100-letnice začetka prve in 70-letnice konca 
druge sv. vojne, ki sta obe pustili veliko gorja tudi v življenju Zavoda sv. Stanislava, priložnost za to, da 
v svetu leta 2014, v katerem vojne še niso potihnile, tudi vi pristavite svoj dragocen košček v mozaiku 
izgradnje miru med vsemi ljudmi, narodi in državami. Zato vas vabim, da prisluhnete besedam, ki 
nam jih sporoča Antigona, ko pravi: »Ne da sovražim, da ljubim, sem na svetu.« Naj vas to osrednje 
geslo letošnjega šolskega leta spremlja na vsakem koraku, kajti le tako bo lahko mirno v vaših srcih in 
veselo v vaših dejanjih. Tega vam želim iz vsega srca. Uspešno šolsko leto 2014/15. 
  
 
 
 


