
Prodajna
razstava

50za50 l
s hvaležnostjo

fotografij

Bog namr daje svojemu soncu, 
da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, 
ter pošilja dež pravičnim in krivičnim.
Mt 5,45

Vsakdo naj da,  
kakor se je v srcu odločil,  
ne z žalostjo ali na silo,  
kajti Bog ljubi velega darovalca.  
2 Kor 9,7

s. Ala Stritar

foto s. Marja Pija



Kdo od nas ni v svojem življenju prejel 
od Boga dobrot? Vsak dih, sladko spanje, 
grižljaj kruha, kozar vode – vse je 
božji dar. Ali smo pa smo se lepo zah-
valili? Tudi Bog hvaležnost ljubi! 

Zato ob svojem življenjskem jubileju 
kličem: HVALA!  
 Zato tudi ta RAZSTAVA:
7 x 7 utrinkov   
Božjega stvarstva
in jaz sama,  
ki lahko vse to  
vidim,  
občutim,  
ljubim.
          s. Ala Stritar

»... to kar delamo, je le kaplja v oceanu. 
Toda če tega ne bi storili,  
bi bila v oceanu kaplja manj ...«  

                                              
               (bl. A. M. Slomšek)

S. Ala je s svojim fotografskim aparatom stalna  
spremljevalka likovnih kolonij Umniki za karitas 
na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, kakor tudi potujočih 
prodajnih razstav. Skrbi za objavo utrinkov na strežniku 
RKC, je pa tudi med darovalci del.  Morda jo je prav 
Duh, ki veje tudi v projektu Umniki za karitas,  nav-
dihnil, da se je ob življenjskem jubileju odločila, da med 
ogromnim gradivom postavi na ogled in podari Karitas s 
hvaležnostjo za 50 l 50 umniških fotografij.  
Draga s. Ala: vse najboljše in velika hvala.

                  (bl. Mati Terezija)

Dar za odkupljeno delo nakažite na trr SI56 0475 1000 
0867 279 Karitas vipavske dekanije, Ajdovščina. Cena  
fotografije je 70€. 
Informacije za nakup: Jožica Ličen, gsm +386 41 
429 713, e: jozica.licen@rkc.si

s. Ala Stritar, Ljubljana
gsm +386 41 507 952, e: foto_ala@rkc. si 

Zakaj razstava?
Ob praznovanju 50. rojstnega dne sem se odločila,  
da nekaj svojih najlepših fotografij postavim na ogled.  
Še v, podarjam jih Karitas in želim, da izkupiček  
namenijo ljudem v stiski.  
Zahvaljujem se vsem, ki vas bodo moje fotografije  
nagovorile in jim boste dali mto v svojih domovih, 
pisarnah ali pa podarili svojim prijateljem.

  7 fotografij  
        na 7 tem:

- poti
- svloba
- dreva
- postoj in glej
- v laninah
- pokrajina
- strukture

Kdo sem? 
Sem s. Ala Stritar, šolska stra sv. Frančiška Kristusa 
Kralja. Rojena v Ljubljani, kjer sem obiskovala šolo za 
oblikovanje, smer grafika in fotografija. Bogu sem se  
posvila pred 30. li. Po končani teološki fakulti sem 
v kot dlje poučevala verouk. Sodelovanje v ekipi 
za pripravo veroučnih učbenikov me je ponovno spod-
budilo razvijati dane mi talente, ki jih sedaj urničujem 
tudi pri delu za Cerkev na internu.

foto Gašper Furman


