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Zbor “Slovenski cvet“ iz Moersa je bil ustanovljen in začel 
delovati leta 1977. Pevce je zbiral in za zborovsko petje navdušil 
takratni duhovnik g. Pavel Uršič.  Kmalu se nas je zbralo enajst 

pevcev, Slovencev, ki smo začeli pridno vaditi. 
Nastopali smo na cerkvenih in državnih prireditvah ter še ob 

raznih drugih priložnostih. Vsa leta smo prepevali bodisi 
samostojno ali pa še s kakšno slovensko skupino ali zborom. Tudi 

zadnje obdobje imamo letno do deset samostojnih nastopov in tja 
do pet ali šest kot gostujoči zbor pri drugih slovenskih društvih. 
Organizirali in izvedli pa smo že  nekaj koncertov za tukajšnjo, 

pretežno nemško, publiko in dosegli zavidljive ocene. 
Lahko bi rekli, da v vseh tridesetih letih tukaj v Porurju skoraj ni 

bilo slovesnosti slovenskih društev brez pevcev „Slovenskega 
cveta“. Nastopali smo v Švici, Franciji, Belgiji,  
na Nizozemskem, Nemčiji, Kanadi in Sloveniji. 

Vsa leta z veseljem in ponosom zastopamo Slovenijo in njen 
narod. V svojih vrstah smo oz. imamo člane, ki so vešči tudi 
govorjene besede, recitiranja in igre. Tako so naša domena 

pogosto celotni programi posameznih prireditev. Iz našega zbora 
je nastal tudi moški zbor „Slovenski fantje“, katerih glas je 

nekaj posebnega. Vsa leta so pevci prihajali in žal tudi odhajali 
zaradi starosti, bolezni, smrti ali vrnitve v domovino. Tako je pred 

nekaj leti zbor štel le še devet članov.  Skoraj bi nehal z 
delovanjem. Z vso močjo smo začeli iskati nove mlade pevce in jih  



navduševati za sodelovanje v zboru. Imeli smo uspeh, tako da 
danes šteje zbor enaindvajset stalnih pevcev. 

Srečni smo, da imamo pevce tudi iz druge generacije,  
ki se je navdušila za petje čudovitih slovenskih pesmi.  

Naša velika sreča je tudi, da imamo izvrstnega pevovodjo Iztoka 
Kešpreta, ki je odličen vokalist in človek takega kova, ki 

povezuje, mobilizira, predvsem pa skrbi za kakovost našega petja.  
Zbor vodi že 20 let. Na pevske vaje, ki so enkrat na teden, se 

pevci vozijo tudi iz do 100 km oddaljenih krajev. 
Te navdušene mlade ljudi je treba podpreti, 
tako da bodo tudi njihovi potomci  poznali 

slovenske pesmi in slovenske običaje. 
 

Za vso vašo naklonjenost in razumevanje  
se vam prisrčno zahvaljujemo! 

 
                                                      Pevski zbor »Slovenski cvet« 

 
 

DRAGI PRIJATELJI! 
 

SLOVENSKI PEVSKI ZBOR, KATEREGA PREDSTAVITEV STE 
PREBRALI, PRIHAJA TUDI V  

NAŠO NOVO ŢUPNIJSKO CERKEV V KOŠAKIH, IN SICER  
 

V SOBOTO, 6. AVGUSTA 2011,  
 

KO BO BODO OB 19H NAJPREJ PREPEVALI PRI SV. MAŠI  
IN PO NJEJ PRIPRAVILI DOBRODELNI KONCERT  

ZA GRADNJO NAŠE NOVE CERKVE.  
PRIDITE IN POVABITE VAŠE SORODNIKE IN ZNANCE,  
DA BOMO TAKO V VESELJU Z NAŠIMI IZSELJENCI,  

KI PRIHAJAJO K NAM IZ NEMČIJE, DA BI NAM POMAGALI, 
SKUPAJ NAREDILI ČIM VEČ DOBREGA  

ZA NAŠO MLADO ŢUPNIJO. 
 

DOBRODOŠLI! 
 

Vaš župnik, Igor I. Novak  


