
Kolpingova družina Kotlje praznuje 25. let delovanja 
 

V župniji sv. Marjete v Kotljah smo kot prvi na Koroškem dne 30.3.1996 ustanovili Kolpingovo 
družino. Pobudnik je bil takratni duhovni vodja Kolpingove zveze v Sloveniji in hkrati domači 
župnik gospod Marjan Plohl. Ob ustanovitvi je za predsednika bil izvoljen Ludvik Lichteneger. 
Ponosni smo lahko na našega prvega predsednika, ki je posvetil veliko svojega časa, dobre 
volje in energije za vodenje Kolpingove družine v Kotljah. Zelo se je trudil pri pridobivanju 
novih članov in širjenju Kolpingovega duha v Kotljah  in okolici. 
Že v prvih letih delovanja je postala naša družina ena ključnih skupin v domači župniji, njen 
glas pa se je hitro pričel širiti po vsej Koroški in v sosednjo Avstrijo. Članstvo se je pričelo 
povečevati, v župnišču pa smo si uredili sobo, ki smo jo v celoti obnovili in tako pridobili prostor 
za svoje  delo, druženje, sestanke in širjenje idej o Kolpingu. 
 
Naše delovanje je skozi vse leto  vpeto v aktivnosti župnije, hkrati pa skrbimo za 
medgeneracijsko povezovanje in druženje članov. Osrednja prireditev, ki jo pripravljamo 
skoraj že od samega začetka delovanja je kulturni program na predvečer praznika župnijske 
zavetnice sv. Marjete. Osrednji dogodek prireditve je predstavitev del domačih umetnikov in 
zbirateljev pa tudi recitatorjev, pevcev, glasbenikov in še kaj bi se našlo. Vsako leto smo 
pripravili kakšno koristno predavanje (s področja varovanja zdravja ali potopis), pomagali 
komu v stiski, se povezovali z ostalimi skupinami v kraju in širše, nagovorili kakšnega mladega 
ali starejšega, da se nam je pridružil. 
 
Za krepitev povezanosti med člani pripravimo vsakoletni izlet, oz. romanje, na katerem si 
ogledamo kakšen kulturni spomenik, obiščemo skriti kotiček naše dežele, vedno pa se na 
romanju udeležimo tudi sv. maše. Seveda ne manjkamo na vsakoletnem  romanju na Uršljo 
goro, ki ga organizira naša sosednja Kolpingova družina Stari trg na dan državnosti. 
Naša Kolpingova  družina se je skozi vsa leta rada udeleževala dogodkov, ki jih je Kolpingova 
zveza organizirala na lokalni, nacionalni in  mednarodni ravni. Na teh srečanjih, delavnicah, 
izobraževanjih smo pridobivali nova znanja, ideje za svoje delovanje in sklepali nova 
prijateljstva.  Nekaj mladih članov družine  se je odpravilo tudi v Nemčijo in tam preživelo nekaj 
časa ob spoznavanju dela njihovih družin ter seveda učenju nemškega jezika.  
 
Kljub temu, da se je v domači župniji zgodilo veliko lepih,  pa tudi nekaj malo manj prijetnih 
dogodkov je naša Kolpingova družina ostala pokončna in s svojim delom ter vnemo preživela 
vseh 25 let  in deluje še naprej. 
 
Ob tej priložnosti se zahvaljujem nekdanjemu predsedniku Ludviku, ki je dobrih dvajset let 
vodil družino in zgradil trdne temelje, na katerih še danes gradimo in se trudimo s širjenjem 
Kolpingovega nauka. Upam, da nam bo uspevalo tudi v bodoče.  
 
Letos nam je epidemija koronavirusa preprečila slovesno praznovanje 25. obletnice 
Kolpingove družine Kotlje. Kljub temu pa smo ob tej priložnosti v sodelovanju s Koroškim 
filatelističnim društvom izdali osebno znamko, dotisk na kuverto in priložnosti poštni žig, ki bo 
na dan obletnice Kolpingove družine, dne 30.3.2021 v uporabi na pošti Kotlje. 
 
Za našo Kolpingovo družino je napovedana sv. maša na prvi dan velikonočne tridnevnice, ki bo 
izvedena v okviru trenutnih zmožnosti – facebooku strani naše župnije. V molitvi se tudi  
spomnimo in ustavimo pri našem zavetniku Adolfu Kolpingu. 
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