VABILO
Vabimo Vas na

SVEČAN DOGODEK
V KOSOVELJE, 4. 9.2022
SLAVNOST NA ČAST
SREČKU ŠUŠTERŠIČU, misjonarju v Boliviji
PROGRAM
ź
ź
ź
ź

Predstavitev njegovega življenja in dela.
Odkritje obeležja in razstava.
Nastop zbora KD Venček.
Druženje.

Kosovelje št. 6 ob 17.00 uri
RAZSTAVA DEL EJTI ŠTIH,
slovenske slikarke iz Bolivije
PROGRAM
ź
ź
ź
ź
ź

Nagovor domačina.
Odprtje razstave.
Slikarka Ejti Štih se predstavi.
Kulturni vložek.
Ogled razstave in druženje.

Kosovelje št. 2 ob 15.00 uri.

Srečko Vincenc Šušteršič
Srečko Vincenc Šušteršič, ki se je rodil v Kosoveljah pri Žuljevih leta 1924, je po zaključeni
teološki fakulteti v Trentu in posvetitvi v duhovnika 1946 v Trstu, odšel v frančiškanski misijon
v Bolivijo, v Ande med Inke , v kraj Cochabamba. Med domačini, ki so ga zelo cenili, je ostal do
konca življenja leta 1994. Tam se je počutil izpolnjenega, tam se je počutil doma. S svojim
blagim karakterjem in z izjemno vztrajnostjo, je v življenju neverjetno veliko napravil.
Proučeval je kulturo Inkov in dodobra spoznal njihov jezik ter običaje. Poleg tega, da je gradil
cerkve in župnišča, je gradil tudi šole in domove za učence, postavljal bolnišnice, organiziral
zdravstveno oskrbo. Organiziral je tudi zadruge in bančne ustanove, načrtoval in gradil
romarske poti. Za zasluge mu je socialistična država Bolivija podelila visoko priznanje.

Ejti Štih
Slikarka Ejti Štih je rojena leta 1957 v kulturniški družini na Bledu. Kmalu po zaključeni slikarski
akademiji v Ljubljani in specializaciji v Zagrebu je odšla v ZDA. Tam je srečala svojega soproga
in se preselila v Bolivijo v Santa Cruz, kjer živi in dela še danes. Ne le, da je talentirana, je tudi
izjemno delavna slikarka. Je ena najbolj znanih in cenjenih slikark v Boliviji in po celem svetu.
Njen opus del je izjemen. Pretežno prikazuje življenjske zgodbe. Znan pa je tudi njen križev
pot štirinajstih platen izrednih dimenzij. Prijazno nam je skupaj s svojimi prijatelji pomagala
raziskati življenje in delo našega Srečka Šušteršiča, za kar smo ji nadvse hvaležni. Letos poleti
ima veliko razstavo v treh galerijah na Bledu. Del te razstave si bomo sedaj lahko ogledali tudi
v Kosoveljah. Počastila nas bo s svojim obiskom, da nam predstavi svoje delo pa tudi, da obišče
rojstno hišo Srečka Šušteršiča, ki je v Boliviji poznan kot padre Vevceslao.

Zadnja večerja
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