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Misijonska družba – lazaristi (CM)

Skupnost duhovnikov in bratov, ki jo je ustanovil sv. 
Vincencij Pavelski. Njen glavni namen je oznanjevanje 
evangelija in služenje ubogim. 

Vizitator: Pavle Novak
Naslov: Maistrova 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/230-24-64
E-pošta: cm.provincialat@rkc.si 
Spletna stran: http://www.lazaristi.si

Hčere krščanske ljubezni – usmiljenke (HKL)

Skupnost sester, ki sta jo ustanovila sv. Vincencij Pavelski 
in sv. Ludovika de Marillac. Njihovo poslanstvo je služenje 
najbolj potrebnim in ubogim.

Vizitatorica: s. Bernarda Trček
Naslov skupnosti: Pod bregom 22, 1231 Ljubljana – Črnuče
Telefon: 01/562-90-10
E-pošta: hkl.provincialat@usmiljenke.si
Spletna stran: http://usmiljenke.rkc.si 

Marijine sestre čudodelne svetinje (MS)

Skupnost je nastala na slovenskih tleh in jo je ustanovila 
s. Leopoldina Brandis. Njihovo prvo poslanstvo je skrb in 
pomoč bolnikom. 

Vrhovna predstojnica: s. M. Irma Makše
Naslov: Hrenova 10, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/422-46-50
E-pošta: ms.vrhovno.vodstvo@rkc.si 
Spletna stran: http://marijine-sestre.rkc.si 

Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote (VZD) 

Mednarodna laiška katoliška organizacija, ki jo je ustanovil 
blaženi Friderik Ozanam. Njeno poslanstvo je živeti 
ljubezen do ljudi, ki so na robu družbe. 

Kontaktna oseba: Simona Stegne 
Naslov: Plečnikov podhod 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 040/753-425
E-pošta: info@drustvo-vzd.si 
Spletna stran: www.brezdomec.si 

Marijanska vincencijanska mladina (MVM)

Mednarodno laiško združenje mladih. Namen združenja je, 
da bi mladi v vsakdanjem življenju uresničevali evangelij 
in bili pripravljeni pomagati drugim. 

Kontaktna oseba: s. Vlasta Tacer
Naslov: Pod bregom 22, 1231 Ljubljana – Črnuče   
Telefon: 031/503-011
E-pošta: mvm.slovenija@gmail.com

AMM – Otroci Brezmadežne (OB)
Laiško združenje, ki povezuje otroke in odrasle.  
Namen: češčenje Device Marije, posnemanje njenih 
kreposti in življenje po evangeliju.

Naslov združenja: Dom sv. Jožef, Plečnikova 29, 3000 Celje
Odgovorna oseba: Franc Rataj CM 
Naslov: Trg 7. julija 8, 8259 Dobova 
Telefon: 041/723-691
E-pošta: franc.rataj@gmail.com 
Spletna stran: www.amm-brezmadezna.rkc.si

Vincencijeva družina
Laiška skupina, ki deluje po Vincencijevi karizmi 
sprotne spontane pomoči in služenja ubogim po zgledu 
usmiljenega Samarijana.

Voditeljica: Monika Klašnja
Naslov: Runkova 12, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/505-10-66

POVEZANI Z VINCENCIJANSKO DRUŽINO:

Anin sklad
Ustanova, katere člani so odločeni, da bodo številčnejšim 
družinam stali ob strani in poskušali nositi del bremena,  
ki ga nosijo starši teh družin. 

Predsednica ustanove: Marija Šterbenc
Kontaktna oseba: Alen Salihović
Naslov: Poljanska 6, p.p. 2064, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/231-56-08
E-mail: ustanova.anin.sklad@gmail.com
Spletna stran: http://www.anin-sklad.si

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov (KBBI) 
Mednarodno gibanje, ki ga je ustanovil oče Henry 
François. Namen gibanja je povezovanje bolnikov in 
invalidov v duhu gesla: »Vstani in hodi«.

Voditelj: Tone Planinšek 
Naslov: Tabor 12, 1000 Ljubljana
Telefon: 041/384-324
E-pošta: tone.planinsek@guest.arnes.si
Spletna stran: http://bratstvo.si

Študentski dom Vincencij (ŠDV)
Dom, ki sprejema študente iz vse Slovenije in jim nudi prostor 
za bivanje, študij, duhovno rast in druženje v času študija. 

Ravnatelj: Tilen Prinčič CM 
Naslov: Tabor 12, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/431-13-50
E-pošta: ravnatelj.sdv@gmail.com
Spletna stran: sdv.lazaristi.si 

»Vincencijanska družina – 
kdo smo in kje se nahajamo?«
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Uvodnik
Pavle Novak CM

Dragi prijatelji Vin-
cencijeve poti! Le-
tošnje leto je za-

znamovano z obhajanjem 
400-letnice začetka vin-
cencijanske karizme. To 
bo tudi rdeča nit letošnjih 
številk Vincencijeve poti. 
Geslo jubilejnega leta se 
glasi: »Tujec sem bil in ste 
me sprejeli.« Vsi smo pova-
bljeni, da izostrimo pogled 
okoli sebe in odkrivamo 
»tujce«, v katerih naj bi 
prepoznali Jezusa, ki si želi, 
da bi ga sprejeli in mu po-
stregli.

Če bi opazovali, kaj je sv. 
Vincencija vodilo, da je v 
dobrih štiridesetih letih od 
tistega leta 1617 pa do smr-
ti leta 1660 začel in izpeljal 
toliko projektov, ki so živi 
še danes, bi rekli, da je vse 
bilo nekaj izjemnega in da 
takih osebnosti ni veliko v 
zgodovini. Vincencij si za 
vse, kar je naredil, ni lastil 
ničesar. Vedno je zatrjeval, 
da je pri vsem iskal Božjo 
voljo. Ko je bil prepričan, 
da to ni le človeški načrt, je 
vložil vse moči in vsa sred-
stva, da bi se delo, ki ga je 
začel, nadgradil in razvil. 
Božji načrt se potrjuje v teh 
400 letih, saj so ustanove, 
ki jih je začel, danes žive in 

skrbijo za posebno poslan-
stvo v svetu. 

Še drug razlog imamo za 
praznovanje. Pred deseti-
mi leti je izšla prva števil-
ka naše revije Vincencije-
ve poti. Od takrat naprej 
je neprekinjeno izhajala 
trikrat na leto. V njej so 
se predstavile vse veje vin-
cencijanske družine in nas 
redno obveščale o svojem 
delu. Z osebnimi pričevanji 
smo odkrivali, kako posa-
meznik živi vincencijansko 
karizmo v svojem življenju 
v hoji za Jezusom. Ti zgle-
di nas navdihujejo in spod-
bujajo posebno takrat, ko 
nam je težko. 

Naj nam bosta letošnji 
obletnici spodbuda, da gre-
mo naprej novim izzivom 
naproti. Vsem, ki ste kakor 
koli sodelovali pri izhaja-
nju Vincencijeve poti, smo 
dolžni zahvalo. Vsi skupaj 
pa stopimo z novim elanom 
v novo desetletje.        n

Revija Vincencijeva pot 
Letnik XI, štev. 1

Urednika: Zlatko Novak,  
                Miha Lokovšek

Odgovorni urednik: Pavle Novak CM

Lektoriranje: Jurij Devetak CM

Oblikovanje in prelom:  
Fotografiranje porok  
Uroš Čanžek, s.p.

Izdaja: Študentski dom Vincencij

Tisk:  Atelje 64 d. o. o. 

Naslov uredništva:  
 Vincencijeva pot 
 Tabor 12, 1000 Ljubljana 
 Telefon: 041 628 863

Fotografija na prvi strani:  
arhiv družine Romih

Število izvodov: 1300 

Glasilo je namenjeno interni uporabi.

Če želite prejemati revijo 
Vincencijeva pot, pišite na 
naslov uredništva ali pokličite 
na zgoraj zapisano telefonsko 
številko.

Kazalo

4 Generalovo pismo

8 Praznovanje začetka 
400-letnice (s. Davorina 
Gregorc) 

18 Romanje relikvij sv. 
Vincencija 

20 Tujec sem bil in ste me 
sprejeli 

24 Daritev bodi ti življenje 
celo 

42 Vsa moja sreča je v 
Bogu

48 Ljubezen nikoli ne mine

Vincencijeva spodbuda
Ko smo se priporočili Božji Materi 
in jo sprejeli za priprošnjico v 
pomembnih zadevah, ne more biti 
drugače, kot da bo vse šlo dobro in se 
spremenilo v slavo dobrega Jezusa, 
njenega Sina.
 (sv. Vincencij) 

http://www.uroscanzek.com
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Živeti Kristusa
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V                letu 2017 Cerkev po 
vsem svetu obhaja 
400-letnico vincenci-

janske karizme služenja ubo-
gim, in sicer pod geslom: »Tu-
jec sem bil in ste me sprejeli« 
(Mt 25,35).

Jubilejno leto spominja na 
dva dogodka, ki sta bila temelj-
na za poklicanost sv. Vincenci-
ja Pavelskega in sta se zgodila 
leta 1617. 25. januarja, na pra-
znik spreobrnjenja apostola 
Pavla, je imel Vincencij svojo 
prvo pridigo o poslanstvu v 
kraju Folleville v Franciji. Ko je 
spovedal nekega kmeta nekaj 
dni pred njegovo smrtjo, je do-
umel, v kakšni duhovni zapu-
ščenosti živijo reveži na kmeč-
kih področjih. Nekaj mesecev 
kasneje, avgusta istega leta, pa 
se je kot župnik v kraju Châtil-
lon srečal z revščino in bedo. 
To je korenito spremenilo nje-
govo življenje. Spoznal je, da je 
treba ljudi nujno izobraziti, jim 
pomagati zavedati se lastne-
ga dostojanstva, ga dvigniti na 
raven, vredno človeškega bitja, 
ter jih poučiti o resnici o Bogu.

Ta dva dogodka sta odločil-
no zaznamovala začetek vin-
cencijanske karizme. Od tedaj 
mineva 400 let karizme v službi 

ubogih, po zgledu sv. Vincenci-
ja Pavelskega, zavetnika katoli-
ških dobrodelnih organizacij.

Danes sestavlja vincenci-
jansko družino 225 vej raz-
ličnih skupnosti posvečenega 
življenja in združenj laikov, ki 
delujejo v več kot osemdese-
tih državah na petih celinah. 
Njihovo poslanstvo je izjemno 
raznoliko: od misijonov, zdra-
vstvene pomoči, dela z brez-
domci, begunci, zapuščenimi 
otroki, materami samohranil-
kami, do izobraževanja, vzgoje 
in razvojnih del.

Štiri pobude med jubilejnim 
letom

Vrhovni predstojnik Misi-
jonske družbe Tomaž Mavrič 
je za jubilejno leto predlagal 
štiri skupne pobude. Prva je ro-
manje relikvije srca sv. Vincen-
cija Pavelskega, ki se je začelo 
25. januarja v kraju Folleville. 
Nadaljevalo se bo po državah, 
kjer je prisotna vincencijan-
ska karizma. Druga pobuda 
je uresničitev projekta, ki bo 
vključila vse veje vincencijan-
ske družine in ki želi rešiti sta-
novanjsko stisko mnogih oseb, 
bodisi brezdomcev, beguncev 
ali drugih, ki živijo v neprimer-

nih pogojih. Tretji predlog je 
mednarodni simpozij, posve-
čen premišljevanju o karizmi, 
poslanstvu in dobrodelnosti. 
Potekal bo med 13. in 15. ok-
tobrom 2017 v Rimu; predvi-
deno je tudi srečanje vincen-
cijanske družine s papežem 
Frančiškom. Četrta pobuda je 
filmski festival oz. mednarodni 
natečaj, posvečen življenju sv. 
Vincencija.

Logo 
Ob 400-letnici vincencijan-

ske karizme je bil oblikovan 
tudi logo. Osnova le-tega je 
krog, sestavljen iz raznobarv-
nih žarkov, ki simbolizirajo 
različne družbe, skupine in 
združenja z isto karizmo, obe-
nem pa tudi družbo z njeno 
nepopolnostjo, z njenimi ra-
dostmi in upanjem. Na krogu 
sta zvezdi, ki spominjata na 
omenjena dogodka oz. »teo-
loška kraja«, kjer je Vincencij 
prepoznal Božje stopinje v svo-
jem življenju. Zvezdi na logu 
povezuje križ svetlobe, ki pred-
stavlja vstajenje in binkošti. 
Sredi križa je upodobljen znani 
svetnikov obraz. To opozarja, 
da Duh vedno vabi, naj bi živeli 
kot vincencijanska družina. n

Razlaga logotipa leta 
vincencijanske karizme
VATIKAN (petek, 3. februar 2017, RV)
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Razlaga logotipa leta 
vincencijanske karizme
VATIKAN (petek, 3. februar 2017, RV)

Ponižnost – osebna in skupinska
Franc Sodja CM (Iz knjige: Vincencijeva oporoka)

Ali ni čudno, da lahko razumemo: posamezni člani kake duhovne družbe se 
morajo ogibati častem in ljubiti zaničevanje, recimo Peter, Janez in Jakob. Toda 
družba, pravijo, družba pa si mora pridobiti in ohraniti ugled in spoštovanje 
med svetom. Vprašam vas, kako je mogoče, da bi Peter, Janez in Jakob mogli 
resnično in odkritosrčno ljubiti in iskati zaničevanje, - družba, ki vendar sestoji 
iz Petra, Janeza in Jakoba in drugih poedincev, pa mora ljubiti in iskati čast? 

(sv. Vincencij)

Vincencijeva oporoka

Nič hudega, če se naša 
premišljevanja vra-
čajo tako pogosto 

k istim temam. Vračal se je 
tudi Vincencij. Saj nas pred 
ta vprašanja pogosto, da ne 
rečemo dan na dan, postavlja 
življenje. Gre le za pozornost, 
za odkritost, poštenost in ne 
nazadnje za pogum. Morda 
nam prav poguma manjka, da 
tolikokrat dvomimo o pravo-
vernosti Vincencijevih nau-
kov.

Kristus je Vincenciju prav-
zor. Kaj niso prav sodobni te-
ologiji podobne njegove be-
sede: »Poniževanje je tako 
ljubil, da ni bil nikdar brez 
njega. In celo po smrti hoče, 
da nam Cerkev predstavlja 
njegovo Božjo osebo s po-
dobo križa, da bi ga gledali v 
stanju sramote, kot zločinca, 
ki je bil za nas pribit na križ in 
ki je pretrpel najsramotnejšo 
in najbolj nečastno smrt.«

Ko nam je križ postal 
okras, smo zgubili pretreslji-

vo misel, da je bil tedaj in še 
dolga stoletja največja sramo-
ta za človeka. In ta sramota se 
je potisočerila v krščanskih 
rodovih do četrtega stoletja 
in se ponavlja vsa naslednja 
do danes. Ni mogoče kar tako 
sprejeti Vincencija, če ne gre-
mo v to globino njegove mi-
sli. Če smo odkriti, moramo 
priznati, da že zase težko pre-
našamo ponižanje. In če smo 
toliko trdni, da gremo vsaj 
molče mimo, pa se nam zdi, 
da je kar nujno potrebno, da 
se branimo, ko nas napadajo. 
In še dolgo govorimo o krivi-
cah. In je vprašanje, če v tem 
govorjenju ni tudi del mašče-
valnosti. Teh stvari ni mogo-
če kar tako razumeti, še manj 
sprejeti. Pred križem, pred ta-
bernakljem, in to v neki glo-
boki kontemplaciji, morem 
priti do dna, do prepričanja. 
Nič ne bi bilo slabšega, kot če 
bi sprejel neki sklop Vincen-
cijevih besed, v resnici pa bi 
mi bilo daleč oboje: moja po-

nižnost in ponižnost Družbe.
Vincencij nas včasih pelje v 

globok vpogled v delo, s kate-
rim bi se lahko ponašali vsaj 
kot celota, če ne kot posame-
zniki. Takole pravi: »Če pre-
mislimo svoja najboljša dela, 
spoznamo, da smo se z njimi 
večinoma kaj pregrešili. Mor-
da zaradi načina, kako smo 
jih opravljali. Pogosto pa za-
radi namena, s katerim smo 
jih delali. Na njih more biti 
toliko slabega kot dobrega, 
pa naj jih gledamo od kate-
rekoli strani. Ako skušamo 
samega sebe prav spoznati, 
bomo videli, da imamo do-
volj vzrokov za osramočenje 
in zaničevanje.« Ali ni res, da 
je tudi v apostolskem delu to-
liko človeškega? n
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Jubilejno leto: 
400-letnica vincencijanske karizme
Vsem clanom vincencijanske družine                       Rim, 25. januarja

Dragi člani in drage 
članice vincenci-
janske družine, Je-

zusova milost in njegov mir 
naj bosta vedno z nami!

Srce mi prekipeva od 
hvaležnosti in veselja za ta 
»dar iz nebes«, ki omogoča 
vsej vincencijanski družini, 
da skozi vse leto 2017 obha-
ja 400-letnico vincencijan-
ske karizme, ki je pustila 
tako globoke sledi brezpo-
gojne Jezusove ljubezni v 
svetu tekom zadnjih 400 let 

in s tem nadaljuje danes!
V tem letu bo vincenci-

janska družina izbrala raz-
lične datume za začetek 
praznovanj. Nekateri so že 
začeli, drugi bodo pozneje. 
Toda en datum je izvir, za-
četek tega praznovanja, za-
četek »poti sv. Vincencija 
Pavelskega«, začetek vin-
cencijanske karizme: 25. 
januar 1617 v vasi Folleville 
v Franciji.

V tej vasici je Vincenci-
ja ganila velika duhovna 

revščina kmečkih ljudi na 
deželi. Nekaj mesecev po-
zneje je doživel izkušnjo o 
veliki materialni revščini 
v mestu Chatillon, kar je 
sprožilo nastanek Gospa 
krščanske ljubezni, ki so 
danes znane pod imenom 
Mednarodna karitativna 
ženska zveza (AIC), ki tako 
lepo pričuje za vincencijan-
sko karizmo po svetu. Za-
čel je s spodbujanjem dru-
gih, da znotraj spremenijo 
življenje in pomagajo lju-

Iz življenja naše družine

ˇ

ˇ
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dem okrog njih v material-
nih potrebah. Istočasno je 
doživljal svoje osebno spre-
obrnjenje in se popolnoma 
posvetil duhovno in mate-
rialno ubogim; spodbujal je 
sodelovanje mnogih ljudi, 
ki so šli po njegovih stopi-
njah, da bi uresničili evan-
gelij »tukaj in zdaj« za mi-
lijone in milijone oseb v teh 
400 letih, ki so potekla od 
tedaj. To poslanstvo ne bo 
končano, dokler se krščan-
ska ljubezen ne bo razširila 
po vsem svetu in dokler ne 
bo zajela vseh kotičkov sve-
ta ter se dotaknila srca vsa-
ke osebe!

Téma jubilejnega leta, 
ki nas bo spremljala skozi 
dvanajst mesecev, se glasi: 
»Bil sem tujec in ste me 

sprejeli…«
V vincencijanski druži-

ni so že številne in never-
jetne pobude za obhajanje 
400-letnice vincencijanske 
karizme na vseh koncih 
sveta na krajevni, narodni 
in mednarodni ravni; in še 
druge iniciative bodo v pri-
hodnje. Vse upoštevajo Je-
zusove besede iz evangelija 
po Mateju 25,31-46, ki so 
tako ljube Vincencijevim 
in vsem, ki sprejemajo ka-
rizmo Vincencija Pavelske-
ga: »Bil sem tujec in ste me 
sprejeli.«

Ko smo na zunaj pozorni 
na klice ubogih, ne smemo 
pozabiti, da usmerimo po-
gled v notranjost, h klicu 
ubogega v nas, k revščini 
v nas, ki k liče na pomoč in 

prosi za svobodo, odreše-
nje. Takšno hvaležnost in 
priznanje je imel Vincencij 
o svoji revščini; to ga je pri-
vedlo do očiščenja lastnega 
srca, srca, ki je takó močno 
bílo za ljudi na robu (člove-
ške) družbe!

Vincencij se človeku ni 
bližal s teologijo »od zgo-
raj«, ampak s svojo lastno 
revščino, bližal se je s teo-
logijo »od spodaj«. Spreje-
ti tujca, ki je v nas, ki biva 
v slehernem od nas, obje-
ti tega tujca in ga sprejeti, 
potem pa vse prepustiti Je-
zusu, da ozdravi naše rane, 
popolnoma se mu prepusti-
ti in se povsem zaupati nje-
govi Previdnosti; to je bila 
Vincencijeva pot. Naj bo 
tako z vsakim od nas!
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Iz življenja naše družine
Trajni sadovi teh 400 let 

so vidni prek tisoč in tisoč 
članov in članic številnih 
vej vincencijanske družine, 
ki so bili pred nami in so 
kar najbolje živeli kot Vin-
cencij po njegovi karizmi. 
Zdaj smo na vrsti – mi.

Poleg številnih pobud, ki 
jih bomo ob praznovanju 
400-letnice uresničevali 
med letom, bi rad spodbu-
dil in izzval vsakega člana 
vincencijanske družine, 
slehernega med nami, za 
skupno iniciativo. Ni nova. 
Mnogi se bodo trudili, da 
bi jo uresničili na različ-
nih ravneh in na različnih 
koncih sveta prav posebej v 
tem jubilejnem letu. Z ene 
strani je ta pobuda stara, 
zelo stara; z druge strani 
pa je vedno nova, nenehno 
nova, kakor evangelij!

Mislim na nove pokli-
ce za posvečeno življenje 
v različnih družbah v vin-
cencijanski družini in na 
nove člane v njenih laiških 
vejah. Jasno je, da pobuda 
prihaja vedno od Jezusa, 
vendar moramo sodelovati 
in podpirati tistega, ki ga 
Jezus kliče v posvečeno ži-
vljenje ali da bi postal član 
kake laiške veje vincenci-
janske družine – kolikor je 
najbolj mogoče, da bi se ta 
poklic uresničil. 

Pobuda je naslednja: 
vsakdo od nas – skupno ali 
posamezno – si bo v tem 

jubilejnem letu zadal kon-
kreten cilj: moliti, biti po-
zoren, skrbno iskati, spod-
bujati in povabiti kakega 
novega kandidata za posve-
čeno življenje v kaki družbi 
vincencijanske družine ali 
pa da bi se včlanil v káko la-
iško vejo. A li je to nekaj ne-
stvarnega? Je neizvedljivo? 
Z Jezusom je vse mogoče!

S pomočjo te iniciative 
upamo, da se bodo med ju-
bilejnim letom oglasili šte-
vilni novi poklici in novi 
prostovoljci. Drugi bi nam 
se lahko pridružili v nasle-
dnjih letih kot sad 400-le-
tnice. Jezusu nič ni nemo-
goče in povabljeni smo, da 
storimo, kar moremo, in 
sodelujemo z njim, Previ-
dnost pa bo storila ostalo. 
Pobuda in naš izziv sta ja-
sna. Vsak član kake druž-
be v okviru vincencijanske 
družine si bo zase določil 
tale cilj: Jezusu se ponudim 
kot sredstvo, da bi privedel 
novega kandidata v Druž-
bo, ki ji pripadam. Člani 
laiških vej bodo storili prav 
tako, da bi v jubilejnem letu 
pridobili novega prosto-
voljca za njihovo vejo. Nič 
več, pa tudi nič manj!

Pojdimo v to leto milosti 
z besedami sv. Vincencija 

Pavelskega:

»Želim vam novo srce 
in povsem novo ljubezen 

do Gospoda, ki nas nepre-
nehoma ljubi tako nežno, 
kot bi nas šele zdaj začel 
ljubiti; kajti vsako njego-
vo veselje je vedno novo in 
polno različnosti, čeprav 

se on nikoli ne spreminja« 
(Coste I,417-418, Pismo 

288).

Naj nas v jubilejnem letu 
spremlja priprošnja Naše 

Gospe čudodelne svetinje, 
svetega Vincencija Pavel-
skega ter vseh drugih bla-
ženih in svetih vincenci-

janske družine!

Vaš brat v sv. Vincenciju
Tomaž Mavrič CM
generalni superior

Darovi za vzdrževanje 
Vincencijeve poti

Prostovoljne prispevke lahko 
nakažete na: 
Vincencijeva pot, Tabor 12, 
1000 Ljubljana. 

Transakcijski račun:  
SI56 0201 4003 5464 425,  
sklic: 00 9001.  

Če želite potrdilo o nakazilu, 
nam na uredništvo sporočite vaš 
naslov.  

Hvala za vsak dar!
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»Trajni sadovi teh 
400 let so vidni prek 
tisoč in tisoč članov 
in članic številnih 
vej vincencijanske 
družine, ki so bili 
pred nami in so kar 
najbolje živeli kot 
Vincencij po njegovi 
karizmi. Zdaj smo 
na vrsti – mi.«
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Gnidovčeva nedelja in praznovanje 
začetka 400-letnice vincencijanske 
karizme 
s. Davorina Gregorc HKL

Kot vsako leto je tudi 
letos 5. februarja, 
na nedeljo, ko pra-

znujemo njegovo rojstvo 
za nebesa, častitljivi Božji 
služabnik Janez Frančišek 
Gnidovec zbral člane in 
članice vincencijanske dru-
žine, naše prijatelje in ro-
marje iz rojstne župnije Aj-
dovca, v cerkvi Srca Jezuso-
vega na Taboru v Ljubljani. 
Letos smo Vincencijevi tej 
slovesnosti pridružili zače-
tek jubilejnega leta 400-le-
tnice vincencijanske kariz-
me. Somaševanje je vodil 
ljubljanski nadškof msgr. 
Stanislav Zore.

Na začetku je vse navzo-
če pozdravil vizitator Pavle 
Novak CM: »Spoštovani 
gospod nadškof, dragi so-
bratje v duhovništvu, vsi, 
ki ste tu zbrani pri tej sveti 
evharistiji! Danes obhaja-
mo Gnidovčevo nedeljo ob 
spominu zaključka zemelj-
skega življenja in rojstva za 
nebesa častitljivega Božje-
ga služabnika Janeza Fran-
čiška Gnidovca. Drugi ra-
zlog, ki nas tukaj združuje, 
pa je začetek obhajanja jubi-
lejnega leta vincencijanske 

karizme. Pred 400 leti je sv. 
Vincencij označil dogodek, 
ki ga je on sam poimenoval 
kot začetek svojega poslan-
stva v Cerkvi. Tudi pri nas 
so poleg Misijonske družbe 
in Družbe hčera krščanske 
ljubezni, ki izhajata iz ti-
stih časov, še druge usta-
nove, združenja in skupine, 
ki izhajajo in se oživljajo iz 
te karizme: Marijine sestre, 
Otroci Brezmadežne, ki so 
povezani v mednarodnem 
združenju čudodelne sve-
tinje, Marijanska vincen-
cijanska mladina, Društvo 
prostovoljcev Vincencijeve 

zveze dobrote, Vincencije-
va družina in vsi drugi, ki 
črpajo iz te bogate dedišči-
ne vincencijanske karizme. 
V teh štiristotih letih se je 
razvijala in dopolnjevala 
v skrbi za današnje odpra-
vljanje duhovne in materi-
alne revščine.« 

Berilo za peto navadno 
nedeljo iz preroka Izaija 
(Iz 58,7.10), je bilo kot iz-
brano za našo slovesnost 
»Daj lačnemu svoj kruh in 
pripelji uboge brezdomce v 
svojo hišo. Kadar vidiš na-
gega, ga obleci … Če daješ 

Iz življenja naše družine

ˇ

Začetek praznovanja jubilejnega leta ob 400-letnici vincencijanske karizme je bil 
povezan z Gnidovčevo nedeljo.
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lačnemu, kar imaš sam rad 
in reveža nasitiš, bo vzšla v 
temi tvoja luč.«

V evangeliju pa nam Je-
zus naroča: »Vi ste sol ze-
mlje, … vi ste luč sveta« 
(Mt 5,13-14).

Msgr. Stanislav Zore, nas 
je v pridigi nagovoril: »Da-
nes smo se zbrali v cerkvi 
Srca Jezusovega na Taboru 
v Ljubljani, da bi se Bogu 
zahvalili za dvojni dar, ki 
ga je podaril svoji Cerkvi. 
Najprej za dar Božjega slu-
žabnika Janeza Frančiška 
Gnidovca. Ta svetnik spo-
kornosti, adoracije in gara-
nja je umrl na prvi petek v 
februarju, 3. februarja leta 
1939. Drugo dejstvo, ki nas 
vabi k hvaležnosti Bogu, 
pa je jubilejno leto vincen-
cijanske karizme, ki letos 
obhaja svojo 400-letnico. 
Predolg bi bil seznam, če 
bi hoteli navesti vse, kar 
so duhovni sinovi in hčere 
sv. Vincencija Pavelskega 
posejali in posadili v srca 
slovenskih kristjanov in po 
misijonskih deželah, ka-
mor jih je klicala Božja lju-
bezen.

Današnja Božja bese-
da nas vabi, naj temelji-
teje premislimo o svojem 
krščanskem življenju. Je-
zus v evangeliju nagovori 
učence, da so sol zemlje, da 
so luč sveta. Sol se ne sme 
spriditi, če hoče prinaša-
ti okus in veselje; luč se ne 

sme skriti pod mernik, da 
lahko razsvetljuje prostor 
in tiste, ki so v njem.

Kako je bil sol in luč 
Božji služabnik Janez Gni-
dovec. Kakor sem omenil, 
je bil svetnik spokornosti, 
adoracije in garanja. Ne 
eno in ne drugo ni pisano 
na kožo našega časa. Spo-
kornost je praktično izgini-
la iz slovarja. 

Z vso silovitostjo se sre-
čamo z mislijo, ki navdihu-
je jubilejno leto vincenci-
janske družine in je vzeta 
iz Jezusove prilike o po-
slednji sodbi: „Tujec sem 
bil in ste me sprejeli“ (Mt 
25,35). Brez zdrave spo-
kornosti, brez hotenega od-
povedovanja dobrinam in 
zadovoljstvom, ki so nam 
na dosegu roke, ne bomo 
nikdar sposobni dovolj od-
preti oči, da bi ob sebi opa-
zili potrebe ljudi. Brez te 
spokornosti ne bomo mo-
gli stopiti v svet svobode, 
v katerem ni strahu. Strah 
je sad sebičnosti. Strah nas 
postane takrat, ko mislimo, 
da nekaj imamo in se obe-
nem začnemo bati, da bi 
nam kdo lahko to vzel. Ško-
fa Gnidovca ni bilo nikoli 
strah, ker nikoli ničesar ni 
imel. Ko so ga v Letnici re-
veži prosili za pomoč, jim 
je rekel: „Vem, da ste ubo-
žni, in to je hudo. Vendar 
mislim, da nihče nima tako 
malo, kot ima vaš škof. Škof 

nima ničesar.“ In zakaj ne? 
Ker je vse razdal – reve-
žem, pomoči potrebnim 
… dostikrat tako, da levica 
ni vedela, kaj dela desnica. 
Tako spokorjeno svoboden 
je upal prehoditi vsako pot, 
si je upal vstopiti v vsako 
uborno bivališče v prostra-
ni škofiji – in je upal tudi 
kralju in ministrom pove-
dati tisto, kar je presodil, 
da je potrebno povedati. 
Čudovita svoboda.

Kje je Gnidovec postajal 
takšen? Kaj ga je očiščevalo 
vsake navlake? Vztrajanje 
pred Najsvetejšim. Bran-
ko Dorčić, eden njegovih 
najožjih sodelavcev, trdi: 
„Najbolj je name delovala 
njegova izredna pobožnost 
do sv. Rešnjega telesa. Imel 
sem vtis, da ga privlači kot 
magnet. Kadar mu je pa čas 
dopuščal, je zlasti navse-
zgodaj zjutraj cele ure pre-
klečal tako zamaknjen, da 
ni slišal ničesar okoli sebe.“ 
Ure in ure. K leče. Z očmi, 
srepo uprtimi v taberna-
kelj. V nemem pogovoru. V 
bližini brez besed. V telesu, 
pa kakor bi bil izven tele-
sa. V zamaknjenju ljubezni. 
A li je češčenje navdihovalo 
spokornost ali je iz spokor-
nosti raslo češčenje? Na to 
vprašanje je najbrž težko 
najti pravi odgovor. Ostaja 
pa za vse nas povabilo, k lic 
k obojemu, k spokornosti 
in češčenju.
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Gnidovec je bil tudi sve-
tnik garanja. Resničnost 
stavka, ki ga je Bog pove-
dal Adamu po padcu, da bo 
v potu svojega obraza jedel 
kruh, je gotovo spoznal že 
v domači hiši, ko so morali 
kraškemu svetu v Velikem 
Lipovcu v župniji Ajdovec 
iztrgati vsak hlebec kruha. 
Delaven, ne delaven, garač 
je ostal vse življenje. V štu-
dijskih letih, kot ravnatelj 
in rektor novoustanovljene 
škofijske gimnazije Zavoda 
sv. Stanislava v Šentvidu, 
na poseben način pa v svo-
jem škofovskem delovanju. 
Svojo škofijo je prehodil 
po dolgem in počez. Na teh 
poteh je imel spremljeval-
ce, ki so pogosto omagali – 
eden za drugim. Bil je čuteč 
in usmiljen in jih je napotil 
domov. On pa je pot nada-
ljeval sam. V talarju, pla-
šču, s k lobukom na glavi in 
kovčkom v rokah. Poleti in 
pozimi, v soncu in snegu. 
Nič ga ni ustavilo. Ta po-
potni pastir je bil obenem 
tudi neutrudni graditelj. V 
petnajstih letih svoje ško-
fovske službe je zgradil vsaj 
štirinajst cerkva, imel de-
vet škofijskih sinod, tri ev-
haristične kongrese. V potu 
svojega obraza je jedel kruh 
– ki je bil isti, kakor je bil 
tudi kruh njegovega učeni-
ka: Izpolnjevati Božjo vo-
ljo. Ko je šlo za Božje kra-
ljestvo, ni poznal strahu.

Če bi si domišljali, da 
bomo postali kakor Gnido-
vec, bi bilo to domišljavo. 
In če bi se po drugi stra-
ni prepričevali, da njego-
ve kreposti ne sodijo v naš 
čas, bi bilo kratkovidno. 
Pojdimo v to leto milosti z 
besedami sv. Vincencija Pa-
velskega: »Želim vam novo 
srce in povsem novo ljube-
zen do Gospoda, ki nas ne-
prenehoma ljubi tako ne-
žno, kot bi nas šele zdaj za-
čel ljubiti; kajti vsako nje-
govo veselje je vedno novo 
in polno različnosti, čeprav 
se on nikoli ne spreminja.«

Dragi bratje in sestre 
vincencijanske družine. 
Čestitam vam ob jubile-
ju, ki naj postane navdih 

za novo gorečnost, vse nas 
pa naj v tem letu spodbu-
ja zgled Božjega služabni-
ka Gnidovca in priprošnja 
sv. Vincencija Pavelskega. 
Amen.« 

Na koncu sv. maše je 
spregovoril superior Ro-
bert Petkovšek CM. Ob ge-
slu jubilejnega leta nas je 
povabil, naj odpremo srca, 
da bi znali razpoznavati 
ljudi v potrebah, da gremo 
drug drugemu naproti in 
drug drugega podpiramo. 
Nato je vse navzoče pova-
bil v prostore študentskega 
doma na praznično druže-
nje, ki so ga pripravili laza-
risti, sestre in prijatelji.    n

Iz življenja naše družine

Zbrani člani vincencijanske družine in drugi romarji na Gnidovčevi slovesnosti.
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Praznovanje jubilejev 
pri Sv. Jožefu v Celju 
Irena Švab Kavcic

V turbulenci postmo-
derne družbe je pra-
znovanje 400-le-

tnega obstoja nepredsta-
vljiva kategorija. Kaj in za-
kaj se lahko ohrani 400 let 
ali pa 165 let, bodisi 20 let? 
Je v očeh postmodernega 
človeka sploh lahko kaj dol-
goročnega, trajnega?

Misel, poslanstvo sv. 
Vincencija Pavelskega se 
ni le ohranila, ampak živi 
že 400 let. Pri nas, v Celju, 
po zaslugi blaženega škofa 
Antona Martina Slomška 
165 let. Menjali so se druž-
beni, politični sistemi, Mi-

sijonska družba se je ohra-
nila cela štiri stoletja. S 
kakšnim namenom? Zakaj 
so lazaristi pred dvajsetimi 
leti pod okrilje sv. Jožefa 
nad Celjem prinesli še več 
vsebin? Ko je na martinovo 
1996 mošt dozorel v vino, 
je bil položen temelj še 
enega načina odgovarjanja 
lazaristov na izzive sodob-
nega časa. V letu 1997 so 
se ob Jožetu Planinšku, ki 
je postal direktor Doma sv. 
Jožef, zbrali prvi zaposleni 
in začeli sprejemati sku-
pine. Vrata Doma so bila 
že takrat na široko odprta 

vsem, ki so želeli prisluh-
niti sporočilu ali se odzvati 
vabilu, da aktivno prisluh-
nejo svojim in potrebam 
drugih. V spremenjenih 
družbeno-političnih raz-
merah je krajevna skupnost 
znala prisluhniti svežim 
idejam za oživitev dejavno-
sti Misijonske družbe. Žu-
pnija in drugi podporniki 
so bodisi materialno bodisi 
z molitvijo ali na drugačen 
način izdatno podprli gra-
dnjo doma. Brez razume-
vajočega odnosa najbližjih 
stanovalcev ne bi mogla na-
stati povezana skupnost žu-

ˇ ˇ
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pnijskih sodelavcev, lazari-
stov, zaposlenih in vseh, ki 
so prihajali k Sv. Jožefu ali 
so pomagali pri nastajanju 
Doma sv. Jožef. Danes se 
marsikaj zdi samoumevno, 
a le tisti, ki so pred dvajse-
timi leti postali del Doma, 
znajo povedati, kakšnim 
izzivom so se predali. Niti 
Vincencij Pavelski niti bla-
ženi Anton Martin Slom-
šek nista vedela, kako bodo 
odmevala njuna razmišlja-
nja, kako bosta celo v 21. 
stoletju navdih za delo 75 
redno zaposlenih in mno-
gih zunanjih sodelavcev, 
ki ustvarjajo današnji Dom 
sv. Jožefa. Če so prvi prire-
ditvi sledile številne druge 
in je danes takšnih in po-
dobnih dogodkov tudi 600 
in več na leto, je dejavnost 
leta 2003 oplemenitila Or-
glarska šola in v letu 2008 
še Varstvo starejših. Tripla-
stna dejavnost danes deluje 

usklajeno, utemeljeno v vi-
ziji, ki jo je zastavil gospod 
Jože Planinšek. Biti dom v 
najširšem, a tudi najpleme-
nitejšem pomenu. Tu naj 
bo vsak dobrodošel, čuti 
naj se sprejet. Če je bil po-
klican na hrib, naj s svojo 
zgodbo postane del vsega, 
kar nastaja in raste tukaj že 
165 let, poudarjeno pa za-
dnjih dvajset. Vsak pogled 
na Dom sv. Jožef je pravi; 
takšnega kot ga vidijo oči 
tistega, ki je sem prinesel 
nekaj svojega. Naj bo to 
delo, zaupanje ali iskanje, 
preverjanje, sproščanje, 
krepljenje ali počivanje … 
Tako različni so nameni, 
ki nas za trenutek ali daljše 
obdobje združijo tu na hri-
bu, pod okriljem sv. Jože-
fa. A vsak zase ve, da je del 
celote, ki se tukaj ustvarja 
vse od prihoda lazaristov. 
Ne preseneča ugotovitev 
obiskovalcev, ki pravijo, da 

tu nekaj »čutijo«, saj so 
tako častitljiva leta morala 
pustiti mogočno sled, ki jo 
potrjuje tudi stavbna dedi-
ščina, ki na svoj način pri-
kazuje tok zgodovine. 

In kako bomo na ta-
kšnem sporočilu in vabi-
lu k Sv. Jožefu odgovori-
li danes? Nič drugače kot 
nekoč. S pristnim, toplim 
sprejemom vsakega in vseh, 
ki prihajajo k Sv. Jožefu. Tu 
delujemo lazaristi, župnij-
ski sodelavci in zaposleni 
v Domu z namenom utrje-
vanja in uresničevanja na-
ročil sv. Vincencija Pavel-
skega. Naše delo naj se zr-
cali v odgovorih na izzive 
sodobnega časa, v duhovno 
prosvetni dejavnosti, or-
glarski šoli ali varstvu sta-
rejših. Skupaj, drug druge-
mu v opomin in pomoč, v 
medsebojnem spoštovanju 
in zaupanju.                      n

Iz življenja naše družine
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Geštalt – projekt Ukrajina
Metka Valic

P red letom dni je vo-
ditelj naše zakonske 
skupine Stanko Ger-

jolj predstavil možnost so-
delovanja pri misijonskem 
projektu. Za afriške štu-

dente v Kharkovu v Ukra-
jini bi vodili duhovne vaje 
po principih geštalt peda-
gogike. Odločili smo se, da 
projekt sprejmemo in izve-
demo. Finančno so projekt 
podprli Karitas ljubljanske 
nadškofije, Hčere krščan-
ske ljubezni slovenske pro-
vince, nekaj dobrih ljudi 
in naša zakonska skupina. 
Sredstva so bila namenjena 
tudi skupnemu bivanju štu-
dentov. Projekt Ukrajina se 
je zgodil v zadnjem tednu 
januarja 2017, izvedla pa 
sva ga ddr. Stanko Gerjolj 
in Metka Valič. Seveda smo 
se z mašno daritvijo spo-

mnili tudi 400-letnice Vin-
cencijeve karizme.

Program je obsegal štiri-
dnevno delavnico. Skupino 
je sestavljalo 19 študentov, 
in sicer 12 deklet in 7 fan-
tov. Med njimi je bilo 16 
študentov medicine, 2 štu-
denta ekonomije ter štu-
dent informatike. Razen 
enega so vsi iz Nigerije.

Prvi dan smo se spozna-
li in predstavili s pomočjo 
pletenja mreže. K lobčič 
volne plete mrežo znotraj 
kroga skupine, vsak pa pove 
nekaj besed o sebi ter poi-
šče zase simbol (žival, ra-
stlino, sadež…). Na tak na-
čin smo spredli mrežo od-
nosov in preizkusili, kako 
je, če vsak svojo povezavo 
malo bolj ali manj zategne; 
nekaterim je »odnos« tudi 
ušel iz rok … Ko smo mre-
žo razpletali, smo si zami-
slili svoj vrt … Vrtovi so 
bili polni zelene trave, zele-
nja, dišav, cvetočih rastlin, 
kaktusov. Pri tem se je že 
lahko opazilo, da prihaja-
mo iz različnih kultur in da 
je zaradi geografskih zna-
čilnosti različna tudi vege-
tacija in pojem lepote vrta.

V nadaljevanju so v oko-
lici poiskali svoje drevo in 

skušali prisluhniti, kaj jim 
to drevo govori ter kaj že-
lijo oni povedati drevesu. 
Nato je po ustrezni medi-
taciji vsak svoje drevo tudi 
narisal. Razmišljali so o ko-
reninah, deblu in krošnji; o 
svojih starših in prednikih 
ter sebi in prihodnosti. Ob 
»branju« drevesa so spo-
znali, da se lahko iz slike 
veliko razbere, da telo oz. 
roka riše podzavestne mi-
sli oz. čutenja; našli so svoj 
pogled na družino in pre-
poznali, kje jih ob pogledu 
na drevo boli oz. kje so ra-
njeni, kako udobno se po-
čutijo v svojem življenju; 
ob opazovanju krošnje pa 
so odkrivali lastne življenj-
ske vizije in načrte.

Na individualni ravni je 
delo potekalo v dveh manj-
ših skupinah, vsak izmed 
naju je vodil eno. K delitvi 
v skupini so pristopili od-
ločno: vem, kje želim biti. 
Kasneje so v ref leksijah po-
vedali, da so se v mali sku-
pini počutili varno in spro-
ščeno, drug do drugega so 
bili spodbudni in potrpe-
žljivi.

V teoretičnem delu dne-
va smo iz Svetega pisma 
prebrali nekaj odlomkov o 
drevesu. Študentje izjemno 

ˇ

Lazaristi
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dobro poznajo Sveto pismo, 
dobro poznajo podrobnosti 
v posameznih stavkih. Nav-
dušeni so bili nad tem, kaj 
vse se lahko povleče iz bi-
bličnih zgodb.

Drugi dan smo srečanje 
začeli z jutranjo molitvijo, 
ki je vsebovala tudi pogled 
nazaj; iskali so vonj – kako 
diši »včeraj«. Iz Svetega 
pisma smo prebrali odlom-
ke o štirih generacijah. Go-
vorili smo o Abrahamu in 
Sari, Izaku in Rebeki, Eza-
vu in Jakobu ter Jožefu in 
bratih.

V nadaljevanju smo ri-
sali dežnike, ki stojijo po-
končno in so odprti. Barve 
tkanine dežnika so pona-
zarjale osebe, ki so igrale 
pomembno vlogo pri nji-

hovem čustvenem razvoju 
ter jim dajale zgled moči in 
samozavesti. Na list okoli 
dežnikov so zapisali besede 
ali besedne zveze, ki so jih 
od teh oseb slišali oz. preje-
li; kaj od besed se je ujelo in 
zapisalo v posamezniku in 
katere besede so bile »pre-
slišane«.

V mali skupini smo de-
žnike »prebrali«. Ob bra-
nju so pazili na izbor in iz-
govorjavo besed, barvo gla-
su in poudarke. Vsak zase 
so poiskal 1 do 3 besede: 
česa ne želijo in kaj bi že-
leli prenesti v svojo bodočo 
družino. Čutiti je bilo, da 
se zavedajo pomembnosti 
besed in vsega, kar lahko 
kot mama ali oče posredu-
jejo naslednji generaciji.

Dan smo zaključili z mo-
litvijo in ref leksijo ter izra-
znim plesom. Za razliko od 
»evropskega človeka« pri 
ref leksiji niso potrebovali 
vstopnega časa, oglašali so 
se hitro in sproščeno. Iz-
postavili so, da se počutijo 
vedno bolj povezani tako v 
mali kot v večji skupini. Da 
se dobro počutijo, so dali 
vedeti tudi s tem, da kar 
niso začutili lakote, čeprav 
je bil že čas za večerjo.

Tudi tretji dan smo sre-
čanje začeli s plesom in z 
molitvijo. Dan je bil name-
njen delu s kovanci oz. po-
stavitvijo sociograma. Iz 
mošnje kovancev so najprej 
izbrali sebe, nato pa še osta-
le osebe: družino in tiste, 
ki so pomembno vplivali 

Iz življenja naše družine
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na njihovo življenje. Te ko-
vance so nato postavili na 
življenjski prostor. Po tem, 
ko so že razporedili svoje 
kovance, je Stanko povedal 
še nekaj teorije o postavitvi 
in legi kovancev: oddalje-
nost, bližina, prekrivanje, 
stolpič. Lahko so popravili 
svojo postavitev, če so tako 
čutili. Za branje svojega so-
ciograma si je vsak izbral 
svojega spremljevalca, ki 
je sprejel vlogo »angela«. 
To delo je navadno precej 
emocionalno in globoko, 
saj vključuje tudi izražanje 
zahval, prošenj in temelj-
nih sporočil ljudem, ki jih 
predstavljajo kovanci, zato 
ni čudno, da je proti kon-
cu že zmanjkovalo žepnih 
robčkov. V teoretičnem 
delu smo se srečali še s To-
bijevo zgodbo, ki jih je prav 
tako močno nagovorila.

Posebno doživetje je bila 
naša skupna maša. Bila je 
sproščena in mila.

Sledil je zadnji skupni 
večer … Povsem drugačen 
od »pričakovanega«. Štu-
dentje so se organizirali in 
napisali vrstni red za pogo-
vor z Stankom. Zopet se je 
pokazala aktivna drža štu-
dentov. Njihov močan in-
teres, da izkoristijo prilo-
žnost za osebni pogovor, je 
izredno navdušil. Varnost, 
ki so jo začutili v skupini, 
jim je omogočila izraža-
nje najintimnejših misli in 

željá, hrepenenj in priča-
kovanj. Hvaležni so bili, da 
jim je prisluhnil duhovnik 
in več teh pogovorov se je 
končalo v obliki spovedi.

Zadnji dan smo prav tako 
začeli s plesom in z molitvi-
jo. Naloga tega dne je bila 
zapisati pogodbo s samim s 
seboj in si, za trdno oporo 
ob izvajanju pogodbe, iz-
brati dve priči. Bilo je pol-
no adrenalina, trdnih skle-
pov, bilo je glasno in odloč-
no, čuteče in ljubeče. Za ta 
zapis so v vajah uporabili 
vse svoje inteligentnosti v 
različnih zaporedjih. Pri 
glasnem izražanju čustev 
ali gibanju telesa niso ime-
li zadržkov, vladala je in-
timna sproščenost. Čutiti 
je bilo, da jih je izražanje 
različnih drž telesa, ki go-
vorijo o poti in doseganju 
izbranega cilja, globoko na-
govorila. Spraševali so in 
spraševali, od Stanka pa so 
želeli slišati še več teorije 
oz. ozadja naloge.

Po kosilu je sledila za-
ključna maša. Zopet so ču-
dovito peli, prav zares: v 
sebi imajo močan ritem in 
bogat ton. Objem miru je 
bil še bolj močan, ali kot bi 
rekli oni: »that was a pro-
per hug«. Bilo je zelo … 
angelsko.

Še zadnjič smo se zbrali 

v skupni sobi, že pred za-
četkom so bili vsi zbrani. 
Nato so sledili ples, moli-
tev in zaključna ref leksija – 
kateri trenutki bodo ostali 
v spominu? »Prvo jutro in 
pričakovanje; iskanje svo-
jega drevesa; delitev v dve 
skupini; pozdrav miru; nov 
pogled na odnos preko sve-
topisemskih zgodb; posta-
vitev družine; pogovor s 
kovanci; zaupno vzdušje v 
mali skupini; večerni pogo-
vor s Stankom; izrečene že-
lje skupine; da smo se v tem 
času zbližali, se spoznali 
in postali družina; drago-
cen čas, da se lahko vpra-
šam, kdo sem, kaj sem, kam 
grem in upam, da občutek 
teh dni ostane.«

Objemi, foto spomini in 
veliko dobrih želja.

Preživeli smo bogato bla-
goslovljen teden. Čudovite 
trenutke, ki so vsem nam 
pustili sledi.

Kaj naj bi torej prineslo 
in odneslo tako druženje? 
Nov zorni kot, drugačen 
pogled na odnose. Ko že-
limo graditi odnos, je po-
trebno sprejemati, odpu-
ščati in ljubiti … ker je od-
nos življenje in življenje je 
odnos.

Hvala za priložnost!      n

Lazaristi
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Advent in božič v Zagrebu
S. Ljubica Jozic HKL

Iz župnij Sv. Pavla – Retkovec in Matere Cerkve - Trnovcica

Dragi urednik, do- 
pisniki in bralci 
Vincencijeve poti!

Prisrčno pozdravljeni, 
tokrat iz Zagreba! Hčere 
krščanske ljubezni, vaše 

'sosede', vam čestitamo in 
se zahvaljujemo za tako 
lepo glasilo vincencijanske 
družine na Slovenskem. 
Vsem nam pomaga, da 
moremo slediti Vincenci-
jevi poti, posebej v tem ju-
bilejnem letu. 

O praznovanju adventa 
in božiča v našem glav-
nem mestu ste lahko slišali 
po sredstvih obveščanja. 

Po župnijah ga praznuje-
mo drugače. Zato želimo 
z vami deliti doživetja iz 
adventnega in božičnega 
časa pri nas, in to kar z 
dveh župnij, kajti Trnovči-

ca nam je bliže kakor Retk-
ovec, v katerega spadamo; 
tako smo redno udeležene 
v obeh. 

Advent. Na Hrvaškem 
so že vrsto let spet vpeljali 
maše zornice. Čudovit je 
občutek, ko zgodaj zjutraj 
ljudje z vseh ulic hitijo s 
prižganimi lučkami, pose-
bej otroci, ki jih ne zaustavi 
niti prijetno topla postelja 

niti zunanji mraz. Svoje 
lučke postavijo pobožno 
in slovesno na stopnice 
pred oltarjem. Ministranti 
pa hitijo, da se pravočas-
no pripravijo za služenje 

pri oltarju. Vsak dan jih 
je 20 do 30. Da, to je res 
advent, ki mu pri nas reče-
mo Došašće. Nekdo velik 
prihaja! S tem je poveza-
no pričakovanje, veselje, 
upanje, prepojeno z vero v 
Kristusov tretji prihod. Da 
je res tako, nam v pridigi 
potrdi p. Zvonko Šeremet, 
dehonijanec. Duhovniki 
nas vsak dan nagovorijo s 

ˇ

Mladi pevci so z božičnim koncertom v Zagrebu obogatili praznovanje. 

ˇ

Iz življenja naše družine 
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Usmiljenke

pet minutnim razmišljan-
jem. Med prvim in dru-
gim Jezusovim prihodom 
pa je še eden, ki je za nas 
zelo pomemben in se ved-
no, vsak dan neštetokrat 
ponavlja. To je njegov 
prihod na naših oltarjih v 
evharistiji in v človeku, 
ki potrebuje naše srce in 
odprte roke. Jezus vsak 
dan trka na naša srca, da ga 
sprejmemo v obhajilu in 
v bratih, »kjer živi na dnu 
srca«, kot pravi pesem. To 
je Vincencijeva duhovnost. 
Tako se verniki pripravlja-
mo tudi za velike adventne 
akcije za nadškofijsko 
Karitas, Knin, Vukovar in 
uboge v župniji.

Na območju naše žup-
nije so velike trgovine. 
Nekatere nam redno 
dovolijo akcijo »Imej srce 
za siromaka«, kjer se zbira 
hrana in razne potrebščine 
za pomoč potrebnim. 
Ljudje so zares dobri; ve-
likodušno odprejo srca in 
denarnice. Za izvedbo ak-
cije je potrebno veliko po-
tov. Vse to skušamo delati 
– po nasvetu sv. Vincencija 
– v sodelovanju 'z vsemi 
živimi silami' v župniji. 
Sestre smo samo eden od 
členov te verige ljubezni, 
ki je zelo dolga: od župni-
ka, kaplana, mladih (ti so 
ves dan v trgovinah), član-

ov Prijatelji Deteta Jezusa, 
voznikov, župnijske Kar-
itas in uslužbencev v tr-
govinah. Poleg materialne 
pomoči je še pomembnejša 
duhovna. Duhovniki imajo 
posebne dneve spovedo-
vanja, ko pridejo drug dru-
gemu na pomoč. Po obisku 
duhovnika pa še same raz-
veselimo stare in bolne za 
praznike, ko jim prinese-
mo obhajilo.

Prazniki so tako tudi nam 
bolj izpolnjeni z občutkom 
veselja in zadovoljstva v 
zavesti, da smo vsaj nekat-
erim polepšali božič. Obe 
župniji sta zelo obiskani, 
veliko je vernikov, mla-
dih in otrok, kajti smo na 
obrobju mesta, na vzhodu 
Zagreba, kjer družin še ni 
prevzela moderna misel-
nost imeti samo enega 
otroka. Bogu hvala! Pol-
nočnica je v obeh cerkvah: 
ena ob 20. uri za otroke in 
starejše vernike, za druge 
pa opolnoči. V Trnovči-
ci vedno pripravijo žive 
jaslice na sveti večer in na 
sam božič. V naši župnijs-
ki cerkvi je redno božični 
koncert, ki ga organizirajo 
mladi. Na praznik Jezuso-
vega krsta so mladi izvedli 
zelo lepo prireditev. Prvič 
so sodelovale razne gener-
acije: predšolski otroci, os-
novnošolci, srednješolci, 

študentje. Srčika vsega je 
bil mladinski zbor (okrog 
60 članov) pod skrbnim 
vodstvom Martine Bu-
kovčak. 

Tudi v vsakdanu skuša-
mo razumeti in živeti 'mis-
tiko' naše ustanoviteljice 
sv. Ludovike de Marillac, 
in se z njo čuditi, »da se 
Bog nekako ne more ali 
noče ločiti od človeka«. 
Bog je z učlovečenjem 
prevzel človeško naravo 
in se vanjo noro zaljubil, 
da je zaradi našega rešen-
ja šel na križ. Čudovita je 
ta skrivnost in povezanost 
božiča z veliko nočjo.

Po Njem, ki nas tako 
neskončno ljubi, še enkrat 
prisrčen pozdrav! n

Sestre z obiski razveseljujejo ostarele in 
bolne, ko jim prinašajo sv. obhajilo in 
drobne pozornosti.
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Upati si nežnost! Začetek romanja 
relikvij srca sv. Vincencija po Franciji 
s. Francka Saje HKL

Folleville, sreda, 
25. januarja 2017. 
Večja skupina Vin-

cencijevih duhovnih sinov 
in hčera nas je poroma-
la v cerkev v tem kraju v 
Franciji, na kraj in na dan, 
ko je pred 400-timi leti sv. 
Vincencij imel v njej prvi 

misijonski nagovor, ki je 
postal izvir nove oblike 
služenja ubogim. Mali iz-
vir, ki je prva leta preraščal 
v reko, tekom desetletij in 
stoletij pa v veletok vin-
cencijanske karizme, ki se 
dandanes razliva po vseh 
celinah zemlje.

Izredni nagovor kraja in 
dneva našega romanja je 
obogatila navzočnost re-
likvij srca sv. Vincencija, 
ki so tega dne prvič po-
romale iz kapele Marije s 
čudodelno svetinjo v ma-
terni hiši hčera krščanske 
ljubezni v Parizu. Zjutraj 
smo jih v sprevodu med 
molitvijo in prepevanjem 
pospremili od kapele do 
avtomobila, ki jih je odpel-
jal do Follevilla. Romarke 
in romarji smo jim sledili 
v dveh avtobusih, sredi 
dneva pa jih spet pozdravi-
li v cerkvi v Follevillu.

Prisotnost njegovih re-
likvij, molitev, pesem, na-
govor, sveta maša na tem 
zgodovinskem kraju z 
ohranjeno prižnico, s kat-
ere je Vincencij govoril, so 
ustvarjali posebno ozračje 
občutenja živosti njegov-
ih besed, njegovih dejanj, 
njegovega duha … Kot da 
bi ne bilo vmesnih dolgih 
štirih stoletij od tistega dne 
do danes, ko Vincencij na-
govarja nas, vso njegovo 
veliko duhovno družino. 
V naši srcih so zbujali 
hvaležnost Bogu zanj, za 

Relikvije srca sv. Vincencija v cerkvi v Follevillu.

Iz življenja naše družine 
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Upati si nežnost! Začetek romanja 
relikvij srca sv. Vincencija po Franciji 
s. Francka Saje HKL

dar njegove karizme, za 
njeno rodovitno štiristolet-
no zgodovino v prid ubo-
gih po vsem svetu. Obujali 
so hvaležnost za našo pok-
licanost služiti mu po Vin-
cencijevem vzoru. Vžigali 
so prošnjo, da bi nas vse 
Vincencijeve v tem jubile-
jnem letu zajel žar njegove 
karizme z obnovljeno moč-
jo in z lučjo, ki bi mladim 
pokazala njeno lepoto in 
bogastvo, da bi po njej laž-
je prepoznali Gospodovo 
povabilo na pot za njim in 
mu nanj odgovorili.

Zahvaljujoč zapisu 
homilije lahko posredujem 
delček navdihujočih mis-
li, ki jih je podal vizitator 
francoske province lazaris-
tov Christian Mauvais. 

»Med našim romanjem 
danes nas spremlja srce sv. 
Vincencija, kot to dela vsak 
dan, ko naša srca bijejo v 
ritmu krščanske ljubezni 
in nas po navdihnjenju 
Svetega Duha pošilja v 
naše poslanstvo. Ljubezen 
Jezusa Kristusa do ubo-
gih je bila tisti ogenj, ki je 
našega ustanovitelja pošil-
jala na delo. Ljubezen Je-
zusa Kristusa je gnala na 
delo sv. Vincencija in iz 
njega naredila misijonar-
ja krščanske ljubezni za 
druge. To ime »hčere 
krščanske ljubezni«, drage 
sestre, vam je dal Bog, ker 

ste ve tiste, ki nosite Božjo 
ljubezen ubogim. Končno 
smo vsi prav iz te ljubezni 
v nenehni pripravljenosti, 
da hitimo na pomoč. …

 Zelo pomembno je, 
da na to pot ne gremo 
brez Boga: Bog s svojim 
Duhom ustvarja v nas Bož-
je življenje! Zaupajmo mu! 
Pomembno pa je tudi, da 
na to pot ne gremo brez nas 
vseh. Na ta način zaživimo 
novo obliko življenja kot 
Kristusovi učenci. Zaupaj-
mo sami vase! Pomembno 
je, da na pot ne gremo brez 
drugih, posebej brez tistih, 
ki so ranjeni. Oni v nas 
začenjajo Božje življenje, 
življenje v Bogu. Zaupaj-
mo jim!« 

Relikvije so ostale v 
Follevillu do nedelje, ko 
smo jih pod večer spet 
sprejeli v naši kapeli. To 
romanje, ki se je začelo na 
pobudo generalnega su-
periorjaTomaža Mavriča, 
se bo pod geslom »Upa-
ti si nežnost!« v tem letu 
nadaljevalo po različnih 
krajih Francije. Meni je 
bilo dano doživeti njegov 
začetek na poseben način s 
sodelovanjem pri prenosu 
relikvij zjutraj ob odhodu 
iz kapele in ob prihodu v 
cerkev v Follevillu. Skupaj 
s še eno sestro in dvema 
bogoslovcema-lazaristoma 
me je k temu povabila se-

stra Stanislava Krasucka, 
ki je odgovorna v sestrski 
skupnosti v materni hiši, v 
kateri jaz bivam to leto in 
ki je gonilna sila v orga-
nizacijskem odboru za to 
romanje. Čeprav sem ime-
la te mesece vsakodnevno 
priložnost moliti v kapeli 
pred temi relikvijami, sem 
to izredno priložnost ne-
posredne bližine z njimi 
v navdihujočem prepletu 
dogajanj in vsebine ro-
marskega dneva doživela 
kot milost, katere žar in 
sporočilo želim po tem 
zapisu posredovati bral-
cem Vincencijeve poti. 
Naj bo kot kamenček v 
čudovitem mozaiku obha-
janja jubilejnega leta naše 
vincencijanske karizme!  n

Prižnica v cerkvi v Follevillu, s katere je 
sv. Vincencij govoril.

Usmiljenke
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V  materni hiši ses-
ter usmiljenk 
(140, rue du Bac 

v Parizu) je potekal od 17. 
do 27. januarja 2017 se- 
minar za sestre iz ev-
ropskih dežel, ki se sreču-
jejo s problematiko mi-
grantov in beguncev. Iz 
slovenske province se je 
seminarja udeležilo 7 ses-
ter, ki so ali so že bile kdaj 
v neposrednem stiku z 
migranti v naših deželah. 
Predavanjem s poudarkom 

na pojavu migracij v svetu 
so sledile razprave v sku-
pinah, v katerih so si sestre 
izmenjavale izkustva, ki 
jih imajo pri tej obliki vin-
cencijanskega poslanstva. 

»Ko sem drugega gledal 
od daleč, se mi je zdel kot 
strašilo, ko sem se mu ne-
koliko približal, sem videl, 
da je človeško bitje, ko pa 
sem se mu povsem prib-
ližal, ga pogledal od blizu, 
sem v njem prepoznal svo-
jega brata, svojo sestro.« 

S temi besedami je začel 
svoje predavanje, zasno-
vano na svetopisemskih 
temeljih, Alvaro Restrepo 
CM. Osnovna tema vseh 
nagovorov in razmišljanj 
se je nanašala na presel-
jence, ki prihajajo k nam, 
pa imamo pred njimi up-
ravičene ali neupravičene 
strahove in številne pred-
sodke …

Problematika migra-
ntov in beguncev, ki ča-
kajo na vstop v Evropo, je 

»Tujec sem bil in ste me sprejeli«
 (Mt 25,35)
s. Rozalija Laznik HKL

Iz življenja naše družine 



21

»Tujec sem bil in ste me sprejeli«
 (Mt 25,35)
s. Rozalija Laznik HKL

»kričeča«. Kristjani gle-
damo v njih svoje brate in 
naše sestre, zato jih je po-
trebno sprejemati spoštl-
jivo, z razumevanjem, s 
krščansko ljubeznijo … 
Ob vsem seveda ne sme-
mo pozabiti na zanke in 
tihotapske mreže, v katere 
se migranti na svoji poti 
iskanja boljšega življenja 
zapletejo. Prav v tem jim 
je gotovo storjena največ-
ja krivica. Gre namreč za 
pretkane zvodnike, tiho-
tapce, trgovce z ljudmi, za 
mafijo … Zaradi brezupne-
ga položaja postanejo mi-
granti zanje izredno lahek 
plen in največkrat zgolj 
trgovsko blago, prisiljeni 
v najrazličnejše vrste izko-
riščanja, ne da bi se mogli 
pred tem zaščititi, ubraniti 
… Kruta resnica je, vendar 
je za vsakim migrantom 
izredno žalostna zgodba, 
zakaj se je odločil za to 
pot ali je bil morda vanjo 
prisiljen. Namesto dežele, 
»kjer se v njegovih san-
jah cedita mleko in med«, 
postane žrtve modernega 
zasužnjevanja ali pa se na 
tej negotovi poti preseli v 
večnost.

Kot vodilo za nadaljnje 
delo so si sestre vzele za 
svoje nekatere sklepe, ki 
jih želijo uresničevati, da 
bi bilo njihovo delo konk-

retna pomoč tem, ki so 
trenutno najbolj ubogi in 
najbolj ranljivi med nami. 
V svoje province so odšle 
z željami, z načrti, ki bodo 
tudi vodilo našega vin-
cencijanskega sodelovanja 
pri reševanju življenj, in 
sicer:

• spremljati problem 
migrantov in za 
pomoč opogumljati 
svoje skupnosti, 
province,

• boriti se proti 
predsodkom in strahu 
pred neznanim,

• vsak dan se pri načinu 
dela tudi osebno 
spreobračati,

• za pomoč iskati 
preprosta sredstva,

• delati v povezanosti 
med seboj, z drugimi 
provincami in z 
vincencijansko 
družino,

• razkrivati krivice, ki 
jih migranti trpijo,

• ne se navaditi na 
trpljenje drugega.

Da bi svoje sklepe 
lažje spolnjevale, so se 
udeleženke seminarja oz-
rle na Devico Marijo in ji 
v zaupanju izročile svoje 
nadaljnje poslanstvo. Tudi 
ona je bila s svojo druži-

Usmiljenke
no begunka, v naša iskan-
ja pravičnosti pa prinaša 
varnost, zna prepoznavati 
sledove Božjega duha tudi 
v najmanjših dogodkih 
vsakega človeka. Nemu-
doma odide iz svoje vasi, 
da bi »hitro« pomagala 
drugim. Ona naj nam s 
svojo materinsko molitvijo 
pomaga, da bi mogel nas-
tati nov, pravičnejši svet 
za vse ljudi! (prim. Veselje 
evangelija, 288)..  n



22

Milostni čas vi-
sokega jubileja 
smo v naši sk-

upnosti začeli 25. januarja 
2017. Na ta dan smo ime-
li več razlogov za slavje. 
Liturgično smo se spomin-
jali spreobrnjenja Pavla, ki 
je v svoji gorečnosti pre-
ganjal Cerkev, misleč da 
dela prav. Po Božjem kli-
cu -je postal apostol naro-
dov in veliki oznanjevalec 
Kristusa – poslej je oznan-
jal Božjo moč in Božjo 
modrost. 

Praznik nam je ponudil 
Božjo besedo o spravi in 
edinosti, saj smo ta dan 
končali osmino za edi-
nost kristjanov, ki je v tem 
letu potekala pod geslom: 
»Kristusova ljubezen nas 
priganja«. To besedilo 
(2 Kor 5,14) nam je zelo 
poznano, saj je geslo naše 
Družbe. 

Tretji razlog za veselje 
in zahvaljevanje Gospodu 
je bil začetek praznovan-
ja 400-letnice vincenci-
janske karizme. Naš hišni 
duhovnik Drago Svetko 
je vse troje lepo vpletel v 
sv. mašo in nas spodbudil 

s pridigo. Besedilo nagov-
ora je črpal iz Božje be-
sede in predloge, ki je bila 
pripravljena v brošuri za 
zadnji dan tedna molitve 
za edinost kristjanov 2017. 
Spodbudno pridigo želim 
deliti z vami.

»Kristusova ljubezen 
nas priganja.« Spravljeni z 
Bogom lahko to uresniči-
mo. Sveto pismo je knji-
ga upanja in kdor ga bere, 
najde v njem neusahljive 
vrelce upanja. Govori nam 
o tem, da je svet v dobrih 
rokah, ker je v Božjih ro-
kah. Bog je gospodar 
zgodovine, on ima končno 

vse niti v rokah, ne ljud-
je. Bog izvršuje svoj načrt 
odrešenja, načrt modrosti 
in ljubezni, ki ga človeš-
ka hudobija ali slabost ne 
moreta prekrižati. Stara 
in Nova zaveza prinašata 
čudovita preroška besedi-
la o upanju. Eno najlepših 
smo prebrali danes. Pre-
rok Mihej napoveduje 
mesijanske čase, ko bodo 
»ljudstva svoje meče pre-
kovala v lemeže in svoje 
sulice v srpe. Narod ne 
bo več vzdignil meča pro-
ti narodu, ne bodo se več 
učili vojskovanja. Sedeli 
bodo vsak pod svojo trto in 

Na dan praznovanja sester jubilantk se je skupnosti v Mengšu pridružila 
vrhovna svetovalka s. Hanna Cybula iz Pariza. 

Odprtje 400-letnice 
vincencijanske karizme v Mengšu
s. Ljubica Jozic HKLˇ

Iz življenja naše družine 
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Odprtje 400-letnice 
vincencijanske karizme v Mengšu
s. Ljubica Jozic HKL

pod svojo smokvo in nihče 
jih ne bo strašil.« Še bo-
gatejše so Janezove besede 
o novem nebu, novi zem-
lji in novem Jeruzalemu, 
nebesih, ko bo Bog obri-
sal vse solze, ko smrti ne 
bo več, pa tudi žalovanja, 
vpitja in bolečine ne.

Še divjajo vojne in nasil-
je po vsem svetu. Vendar 
pa že na tem svetu obstaja-
jo oaze miru, lepote in har-
monije, kjer doživljamo 
predokus nebeškega Jeru-
zalema. Vsi vemo, da nam 
takšna doživetja omogoča 
tudi glasba, zlasti cerkvena 
glasba. Komu še ni kakš-
na prelepa cerkvena pe-
sem priklicala solze v oči? 
Koga ni pretresla in ganila 
do srca?

Pa ne mislimo samo na 
tisto glasbo, ki prihaja pre-
ko ustnic iz vernih src ali 
preko instrumentov talen-
tiranih umetnikov – gre za 
glasbo Božjega usmiljenja 
in ljubezni, ki se že 400 let 
razliva po vsem svetu – po 
poklicanih, posvečenih in 
poslanih udih vincenci-
janske družine – ki že 
400 let spreminja meče v 
lemeže in orje trdo ledi-
no človeških src in v njih 
seje semena Božje besede 
– ki že 400 let z deli usmil-
jenja polaga kamen na 
kamen in gradi novo nebo 

in novo zemljo – ustvar-
ja prebivališče Boga med 
ljudmi, briše solze z oči in 
lajša žalovanja, vpitja in 
bolečine – odganja temino 
smrti in vse dela novo. Že 
400 let kot Marija Magda-
lena prihaja h grobu mrtve-
ga Kristusovega telesa, da 
v srcu zasliši besedo: »Kaj 
jokaš – pojdi in sporoči – 
vstal sem in živim!« – in 
potem to novico in moč 
vstajenja, novega življenja 
podarja ranjenim, bolnim, 
revežem in siromakom.

To je peti evangelij – ka-
kor hočete – 5. evangelij 
– kot beseda oznanjevanja, 
ali pa péti evangelij – kot 
pesem življenja.

Prav je, da »priznava-
mo Kristusovo bogastvo 
in dela njegove moči v 
življenju Vincencijevih, ki 
pričajo za Kristusa, ... kaj-
ti Bog je vedno čudovit in 
občudovanja vreden v svo-
jih delih«.

Hvaležne smo Bogu 
za g. Draga, ki nas vsako 
jutro pri maši spodbuja z 
mislimi naših ustanovitel-
jev in nam v jubilejnem 
letu pomaga poglabljati in 
živeti našo karizmo.

V 400. letu vincenci-
janske karizme se bomo 
kot skupnost potrudile k 
poglabljanju duha Družbe 
in k duhovni rasti. Skle-

nile smo, da bomo pred 
Najsvetejšim vsak teden 
premišljevale nauke in pri-
poročila naših ustanovitel-
jev. Otrokom pri verouku v 
naši župniji Mengeš bomo 
veselo oznanjevale velika 
dela, ki nam jih je storil 
Bog. Skupina sester bo šla 
s pripravljeno katehezo o 
vincencijanski karizmi k 
vsaki veroučni skupini in 
pri veroučni uri predstavila 
našo Družbo in poslanstvo. 
Tudi vernikom v župniji 
Mengeš bomo spregovori-
li o tem visokem jubileju, 
po dogovoru z župnikom 
v postnem času med mašo. 
Povabili jih bomo, naj 
praznujejo z nami in se na-
vdihujejo z dobrodelnostjo 
karizme sv. Vincencija. 

Pred nami je milostno 
jubilejno leto, ki nas bo 
duhovno bogatilo. To bo-
gastvo želimo širiti in deliti 
z vsemi, s katerimi sodelu-
jemo in katere srečujemo.n

Usmiljenke

Vincencijeve duhovne 
misli:

 Ne samo, da je Bog povsod, 
on je na prav poseben način v 
dobri duši, ki je polna njegove 
ljubezni.
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Na dan posvečene-
ga življenja smo 
se sestre v skup-

nosti Mengeš hvaležno 
spominjale svoje izbra-
nosti in posvečenosti, ki 
je nezasluženi Božji dar. 
K veselju in slovesnemu 
praznovanju nas je spod-
bujala tudi navzočnost 
naših štirih sester jubi-
lantk. Najstarejša sestra v 
provinci in v naši skupno-
sti s. Herenija Zakrajšek je 
praznovala 80 let poklica 
usmiljenke. Da, visoka 
obletnica, ki jo redko kdo 
doživi. S. Slava Primožič 
Bogu služi že 70 let, večji 
del življenja je preživela v 
tujini. Praznovanju sta se 
pridružili še dve letošnji 
slavljenki iz naše skupno-
sti. S. Evzebija Zabret bo 
v tihoti in požrtvovalnosti 
v Družbi letos dopolnila 
60 let poklica in prav tako 
je s. Alojzija Uršej z zves-
tim služenjem prispela do 
zlatega jubileja. Poleg zu-
nanjega praznovanja je 
bila za naštete sestre ju-
bilantke najpomembnejša 
mašna daritev, ki jo je po 
njihovem namenu daroval 
provincialni ravnatelj Pav-
le Novak. 

Popoldne je našo skup-

nost obiskala s. Hanna Cy-
bula, vrhovna svetovalka 
iz Pariza. To je njen drugi 
sestrski obisk v naši skup-
nosti, zato je bil toliko bolj 
prisrčen. Na začetku smo 
ji predstavili poslanstvo 
skupnosti in jo seznanili z 
našim delokrogom. Z zani-
manjem je poslušala in si 
ogledala PP predstavitev. 
Zatem nam je povedala 
novice iz Družbe in nam 
približala utrip srca Vin-
cencijeve karizme po svetu 
danes. Vse nas je zanima-
lo, zato smo jo spraševale: 
Kako bo potekalo praz-
novanje v materni hiši 
v Parizu? Kje je v svetu 
največ poklicev? Kje se 
Družba širi in kje se prov-
ince združujejo? … Po 
končanem razgovoru nam 
je podarila svetinjo, ki je 
vsaki usmiljenki najlepše 
darilo. Sledile so skupne 
večernice in nato večerja. 

Ves čas obiska je bila s. 
Hanna kot ena izmed nas 
v skupnosti. Preprosta in 
ponižna je osvojila naša 
srca s sestrinsko ljubezni-
jo. Obljubile smo ji mo-
litev in jo tudi same pro-
sile, naj se nas spominja v 
milostni kapeli.      n

Sestre veselo pričajo za Kristusa, kajti Bog 
je vedno čudovit v svojih delih.

Daritev bodi ti življenje célo
s. Ljubica Jozic HKLˇ

Iz življenja naše družine 

Vincencijeve duhovne 
misli:

 Bog ljubi uboge - potemtakem 
ljubi tudi tiste, ki ljubijo uboge.

Ljubezen je neskončno 
iznajdljiva. 
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Misijonska žetev v Ukrajini
s. Jožica Sterle MS

Dragi bralci Vincenci-
jeve poti! Oglašam 
se vam iz Zakarpatja, 

kjer s s. Ivančico preživljava 
prve mesece in s tem poveza-
ne dogodke, kajti vsak začetek 
ima svoj čar. Turja Remeta 
zame ni bila tuja vas, kajti s. 
Marta me je velikokrat vzela 
s seboj na svoj dom. Takrat še 
nisem vedela, da bo njen dom 
postal tudi moj dom. Danes 
sem tega vesela. 

Vaščani so nama začeli ta-
koj pripovedovati, kdo v vasi 
potrebuje pomoč in koga bi 
bilo dobro obiskati. Ena iz-
med prvih »oskrbovank« je 
Magda, ki je skoraj naša sose-
da. Sin Vitja jo ima zaprto v 
letni kuhinji, ker je zelo skle-
rotična. Razmišljali sva, kako 
priti do nje, kajti sin je baje ču-
dak in nikogar ne pusti blizu. 
Na trgu sva dobili dve veliki 
škatli zelenega paradižnika, ki 
bi ga bilo treba čim prej pora-
biti. Razdelili sva ga po vreč-
kah in razdali sosedom. To je 
bil izgovor, da sva potrkali na 
sinova vrata. Dovolil nama je, 
da obiščeva njegovo mamo. 
Takoj je pristala na to, da jo 
obišče duhovnik, ji blagoslo-
vi hišo in podeli zakramen-
te. Sedaj, po nekaj mesecih, 

imava ključ od njihovih vrat, 
Magdo vsako jutro umijeva in 
urediva, ob prvih petkih pre-
jema zakramente, hiša je bla-
goslovljena, sin nama vsako 
jutro ponudi kavo in se ne boji 
prositi za pomoč, kadar jo po-
trebuje. Včeraj ga je s. Ivanči-
ca peljala v vas na velik nakup, 
kar je bil za naš kraj dogodek 
dneva. Vitja, ki so se ga vsi 
bali, je povsem normalen in 
simpatičen. Gospod je velik! 
Župnik pravi, da bo treba še 
nekaj časa, pa bo tudi on pri-
stopil k zakramentom. 

Izvedeli sva tudi za dru-
žino, kjer je mama zapustila 
moža, sina, tri hčerke in taščo 

ter odšla z drugim ... Ljudje so 
rekli, da gredo otroci večkrat 
v šolo brez zajtrka, ker nimajo 
kaj jesti. Previdno sva se jim 
približali in jim začeli po svo-
jih močeh pomagati s hrano in 
obleko. Deklice so zelo vesele, 
če jih povabiva k nam domov 
in skupaj kaj spečemo ali sku-
hamo. Njihova stara mama 
nama je pripovedovala, kako 
je najstarejša hčerka doma 
pripravila mizo za kosilo, po-
stavila skledo juhe na sredino 
in rekla: »Danes bo pa tako, 
kot je pri sestrah.« Začela je 
molili Oče naš. Potem je vsem 
razdelila jed na krožnike. Ra-
zumeli sva, da pri njih najbrž 

S. Jožica in s. Ivančica obiskujeta bolne in pomoči potrebne na novi misijonski 
postojanki. 

Marijine sestre
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ni navada, da bi jedli skupaj, 
kaj šele, da bi pred jedjo mo-
lili. 

Nekega dne sva se ravno 
vrnili domov od ubogih, ko je 
zvonil telefon. Bila je starejša 
gospa, naša sodelavka. Zače-
la je: »Jaz pa vem, kje sta bili 
danes.« In je začela naštevati. 
Čudila sem se, kako to ve, pa 
je rekla: »Bila sem v trgovini 
in vprašala, kaj je v vasi nove-
ga. Rekli so mi: 'Sestri sta šli z 
grkokatoliškim duhovnikom 
pod kraj.'« Razumeli sva, da 
vaški internet zelo dobro delu-
je in da morava pridigati tako 
kot sv. Frančišek in brat Leon: 
brez besed, samo z navzočno-
stjo in dejanji. 

Velikokrat sem slišala, da je 
sv. Vincencij zelo zaupal Bož-
ji previdnosti, v čemer naj bi 
ga posnemali tudi mi, ki da-
nes pripadamo vincencijan-
ski družini. Morala sem priti 
na Zakarpatje, da bi doživela, 
kako se Božja previdnost res 

ne da prekositi.
Bilo je prvi teden najine-

ga bivanja tukaj. Shramba še 
ni bila dobro založena, vsako 
malenkost sva morali kupiti. 
Zaželela sem si fižola, pa ga 
nisem videla v nobeni trgovi-
ni. Takrat pa je prišla naša žu-
pljanka in nama prinesla veli-
ko vrečo zelenjave, med kate-
ro je bil tudi fižol. 

Pred božičem sva razmi-
šljali, kje bi dobili kakšno 
smrekovo vejo za božično dre-
vesce. Šli sva k maši in tam na 
veliko začudenje dobili pravo 
smrečico. 

Veter nama je odkril del 
strehe na drvarnici. Že nasle-
dnji dan so se našli mojstri, ki 
so jo popravili. 

Najini veliki dobrotniki in 
sodelavci so tudi lazaristi, ki 
živijo v 10 km oddaljenem Pe-
rečinu, delujejo pa tudi v naši 
vasi. Če Bog da, bomo poleti 
imeli novo mašo. Diakon Jan 
Vakuljčak, ki ga nekateri po-

znate s časa njegovega bivanja 
v Sloveniji, bo kmalu posve-
čen v duhovnika. Tukajšnja 
zemlja je zelo rodovitna z du-
hovnimi poklici. Kakšno zati-
ranje, pa takšna žetev! 

Skromno življenje ljudi ni 
pokvarilo, ampak jih je nare-
dilo odprte za duhovne vre-
dnote. Tukaj ni sramota biti 
veren ali poklicati duhovnika 
k bolniku. Sicer pa bolnikom 
nosimo sv. obhajilo vsak pe-
tek, na prvi petek pa jih du-
hovnik spove in mazili. 

Vsem, ki naju spremljate z 
molitvijo in raznimi darovi, se 
prisrčno zahvaljujeva. Ljudem 
večkrat rečeva, da sva samo 
most med temi, ki so dali npr. 
plenice ali zdravila, in med 
njimi, ki to potrebujejo. Vsem 
prisrčna hvala in Bog povrni 
za vse dobro. 

Prav lep pozdrav iz Ukraji-
ne! n

S. Jožica izkazuje ljubečo skrb otrokom, ki jih je zapustila mama. 

Iz življenja naše družine 
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treh letih vložila veliko časa, 
dela in predvsem ljubezni. 
Prav tako pa tudi en velik bo-
hlonaj s. Andreji Čakš, saj je 
MVM spremljala že od vsega 
začetka delovanja in veliko 
prispevala k naši duhovni ra-
sti; z novim letom je funkcijo 
narodne duhovne spremlje-
valke predala s. Vlasti Tacer.  
n 

Marijanska Vincecijanska mladina

Bil je čas, da zaveje nov duh ...
Katja Albreht

Jeseni 2016 so minila 
tri leta, kar smo ime-
li volitve narodnega 

svéta. Tako je zopet nastopil 
čas za nove volitve. Izvedli 
smo jih malo kasneje, na pra-
znik svete Družine, 26. de-
cembra 2016, v Šentjakobu 
ob Savi.

Dan se je začel s sveto 
mašo in zajtrkom, nato je ta-
koj sledil ''taresni'' del. Kan-
didate, ki so se potegovali za 
funkcije v narodnem svetu , 
je bilo treba predstaviti, tako 
da smo na plakate napisali 
vse prednosti in ovire, ki so 
pomembne pri izvajanju ta-
kih funkcij. Za tiste, ki morda 
ne poznate notranjega koles-
ja slovenske MVM: narodni 
svet je sestavljen iz voditeljev 
krajevnih skupin, duhovnega 
spremljevalca in spremljeval-
ke, ter narodnega voditelja, 
tajnika in blagajnika. In no-
silce teh treh funkcij smo tisti 
ponedeljek volili.

Predstavitvi kandidatov je 
sledil pregled statutov, kar se 
je zgodilo prvič po njihovem 
uradnem sprejetju. Malo smo 
jih aktualizirali za današnje 
čase, zdaj pa čakamo, da jih 
potrdijo naši 'šefi' v Madridu.

Potem so na vrsto prišle 
dolgo pričakovane volitve. V 

prvem krogu se je volilo na-
rodnega voditelja. Urša Škra-
bec, ki je to funkcijo opravlja-
la zadnja tri leta, je svoje me-
sto predala Primožu Vesu, ki 
je že takoj prepričljivo zma-
gal. Sledile so volitve naro-
dnega tajnika; mesto tajnice 
je bilo zaupano Katji Albreht. 
Funkcijo dosedanjega tajnika 
pa je za mesto narodnega bla-
gajnika zamenjal Andrej Me-
hle. Sledila je uradna predaja 
funkcij, s čimer se je zaključil 
uradni del dneva. Pozno zve-
čer smo srečanje zaključili z 
obdarovanjem in večerjo, na 
novo izvoljeni narodni svet 
pa je kmalu zagrabil za delo. 

Ob tej priliki bi se v imenu 
vseh rada zahvalila Urši Škra-
bec, da kljub napornemu delu 
ni obupala in je v MVM v teh 
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Vikend Bohinj 2017
s. Vlasta Tacer HKL

Ko sem sredi decem-
bra dobila mail, v ka-
terem me je ga. Nada 

pisala takole: »Veš, s pevkami 
in pevci se tudi letos odpra-
vljamo na duhovni vikend, pa 
me zanima, če bi imela tudi 
letos kaj časa in bi se nam lah-
ko na tem vikendu pridruži-
la«, sem, glede na lanske iz-
kušnje, z veseljem odgovorila.

Tako zdaj v meni še vedno 
odmevajo utrinki dveh čudo-
vitih dni, preživetih v majhni 
družinski kočici, 3 kilometre 
nad Srednjo vasjo v Bohinju. 
13 deklet od predšole do 6. ra-
zreda (fantje so imeli prav ta 
vikend z ministranti), njihova 

zborovodkinja Nada in njen 
mož Boštjan. Večerja s pala-
činkami, strah, da zaradi niz-
kih temperatur ne bo vode, 
nepozabna vožnja (s sankami 
gre dobro tudi po klancu nav-
zgor), ledenka (mrzel sok z 
dodatkom snega), tobogan na 
ledu, skupna ležišča …

V petek zvečer smo na 
kratko spoznali življenje sve-
te Katarine Labouré. Tema, ki 
smo ji namenili največ časa, 
pa je bila HVALEŽNOST. 
Poskušali smo se zavedati, s 
čim vse smo obdarovani, pri-
merjali smo naše življenje z 
življenjem otrok v revnejših 
državah in tistih, ki so mora-

li zapustiti svoj dom. Dekleta 
so po skupinah ustvarila za-
nimive plakate in razliko do-
miselno prikazala z dramsko 
zgodbo. 

Hvaležnost Bogu smo iz-
razili s pisanjem ali risanjem 
stvari, za katere smo mu hva-
ležni in to smo v soboto po-
poldne položili pred Najsve-
tejše v kapeli v Srednji vasi. 
Pogovarjali smo se tudi o 
tem, kako lahko pokažemo 
hvaležnost bližnjim. Tako so 
v soboto zvečer (ko jaz že ni-
sem mogla biti več z njimi) 
spekli piškote v znamenje 
hvaležnost staršem.        n 

Iz življenja naše družine 

Sestra nam je pripravila veliko zanimivega.
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Ekipa peš romarjev.

Končno - zabava na snegu; za začetek ledeni tobogan.

...in ugledali geslo dneva.
Ustvarjali smo in ustvarjali...

Bohinj, prihod. 

Večerja. Za zaključek še priprava presenečenj za starše.
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Duhovno družabni vikend v Podbočju
s. Vlasta Tacer HKL

Od 24. do 26. febru-
arja 2017 je bil v 
Leničevem domu 

v župniji Podbočje duhovno 
družabni vikend. Vikend so 
pripravljali mladi iz MVM. 
Najbolje, da spregovorijo 
udeleženci kar sami: 

Težko bi opisal moje do-
življanje tega duhovnega vi-
kenda zelo na kratko, ker se 
je res veliko dogajalo. Bilo je 
OSUPRAVLJIČNO. (Domi-
nik)

Spoznala sem veliko no-
vih in zanimivih ljudi. Sku-
paj smo razmišljali in se po-
govarjali o odnosih (do sebe, 
bližnjih in do Boga). (Pija)

Nepozabna izkušnja, ko se 
za tri dni nekoliko odmakneš 
od zunanjega sveta in čas 
preživiš s krasnimi osebami, 
obenem pa razmišljaš o svo-
jem odnosu do Boga, bližnje-
ga in sebe. (Jakob)

Zabavne kateheze, ki pri-
tegnejo pozornost. Všeč so 
mi bili vsi animatorji, saj so 
polni energije in zaradi tega 
smo se imeli ta vikend tako 
dobro. Nogomet in kopanje 
mi je bilo super, najbolj si 
bom zapomnil mrtve žabe v 
bazenu. (Maks)

Te duhovne vaje so mi bile 
všeč, saj smo preživeli veliko 
lepih trenutkov. Najbolj všeč 

mi je bilo, ko smo se šli kopat. 
(Jan)

Ta vikend mi je bilo naj-
bolj všeč to, da sem spoznal 
veliko novih in zanimivih in 
zabavnih ljudi. (Anže)

Ta vikend mi je bil všeč, saj 
sem se poglobil v razmišlja-
nje: kdo sem, od kod sem in 
kam grem. (Tadej)

Bilo je super, saj smo spo-
znali nove ljudi in sebe. (Kri-
stina)

Bilo mi je dobro, saj smo 
se družili, igrali nogomet 
in se kopali v toplem izviru. 
(Tone)

Kljub temu, da sem se za 
prihod na duhovne vaje od-
ločil šele en dan pred začet-
kom (v naglici), vem, da to 
ni bila napaka, ampak dobro 
izkoriščen del počitnic. Tu 
sem spoznal veliko dobrih 
in zanimivih ljudi, s katerimi 
smo skupaj popestrili vikend. 
Vrhunca tega vikenda sta bila 
nogomet in kópanje v ba-
zenčku, ki sta prinesla težko 
pričakovan počitek. Vem, da 
se bom tovrstnih dogodkov 
še udeležil. (Andraž)

Spoznali smo nove prijate-
lje, spoznavali samega sebe, 
jedli dobro hrano, imeli pri-
jetno vreme in se igrali. (Do-
rijan)

Dobra družba, pobeg iz 

vsakdana, lepo vreme, zahva-
la Jezusu. (Jan)

Najbolj všeč mi je bilo, 
da smo imeli veliko proste-
ga časa in smo se tako bolje 
povezali z novimi prijatelji. 
Hkrati pa smo se lahko po-
glabljali vase. Zelo zanimive 
in zabavne so bile delavnice 
in igre. (Sara)

Igre, hrana, prosti čas, ba-
zenček, program (neomeje-
nost), svobodna izbira časa 
spanja, družba, iskanje Pika-
čuja … (Maruša)

Všeč mi je bila adoracija, 
spoznavanje, kateheza z ogle-
dalom, ljudje … (Neža)

Bogu hvala! 21 mladih, 
odprtih za Boga, polnih ener-
gije, polnih idej in z željo po 
iskanju in najdenju.                 n 

Iz življenja naše družine 
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»Za Slovenca ni lep-
šega darila, ne 
dražjega spomina, 

ne večjega veselja, kakor domača 
pesem.« 

S to Slomškovo mislijo smo 
se članice kočevskega otroškega 
cerkvenega pevskega zbora in 
člani MVM s svojimi starši  24. 
septembra 2016, na god blažene-
ga Martina Slomška, odpravili 
na romanje na štajerski konec. 
Po krajšem postanku na avto-
cesti smo prispeli v Frankolovo. 
Razdelili smo se v dve skupini. 
V župnijskem domu, ki nosi ime 
po sestri Aleti Klemen (usmi-
ljenki, ki je tu delovala več let), 
so potekale intenzivne pevske 

vaje pod vodstvom  zborovod-
kinje in organistke Nataše Car 
ter ob kitarski spremljavi Bojana 
Latina. Pevke in člani MVM so 
prepevali ter se pripravljali na so-
delovanje pri sveti maši. Odrasli 
pa smo v župnišču ¨poprijeli  ̈za 
delo, izdelovali smo božične vo-
ščilnice. Ob tem smo se seveda 
tudi duhovno izobraževali.                                                                                   

 Po kosilu smo si ogledali 
tamkajšnjo župnijsko cerkev sv. 
Jožefa. Svoje okončine smo raz-
gibali na bližnjem igrišču, ko se 
je odvijala  nogometna tekma 
med fanti in dekleti. 

Nato smo z avtobusom poro-
mali v sosednjo župnijo Črešnji-
ce, kjer se je rodila mati Antona 

Martina Slomška. V romarski 
cerkvi, ki je posvečena Rožno-
venski Mariji, smo imeli sveto 
mašo, pri kateri smo vsi sodelo-
vali. Naš ljubi Bog nas je obda-
ril z lepim vremenom, zato smo 
lahko po maši odigrali tradicio-
nalno tekmo – boj med dvema 
ognjema.

Rahlo utrujeni smo se odpra-
vili ponovno na pot. V avtobusu 
pa utrujenosti ni bilo več čutiti. 

Iskreno se zahvaljujemo pa-
tru Branku Cestniku in župni-
ku Vinku Kraljiču, ki sta nam 
na široko odprla vrata in kljub 
odsotnosti poskrbela, da smo se 
počutili kot doma. Želimo jima 
zdravja in Božjega blagoslova.   n

Iz Kočevja so poromali v Frankolovo in Črešnjice. 

Iz življenja naše družine 

Pevke otroškega pevskega zbora in 
člani MVM na izletu
Irena Zupancic Knausˇ ˇ
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V    četrtek, 9. februarja 
2017, smo v Društvu 
prostovoljcev Vincenci-

jeve zveze dobrote blagoslovili 
obnovljeno stanovanje za dru-
žino v stiski. Z Božjo pomočjo 
smo tako zaključili projekt, za 
katerega smo dve leti zbirali sred-
stva, ko smo v jesenskih mesecih 
z Vincencijevim koledarjem obi-
skovali župnije po Sloveniji.

Zbrana sredstva so nam 
omogočila nakup stanovanja v 
Ljubljani. Prostori so bili v zelo 
slabem stanju, zato smo se lotili 
temeljite prenove. Pri obnovi so 
pomagali fantje, ki so vključeni 
v program ponovne nastanitve 
brezdomcev. Ob mentorstvu 
zaposlenih so v celoti renovirali 
stanovanje. Podrli so nekaj sten 
in na novo zastavili ureditev pro-
storov. Znižali so strop in prosto-
re dodatno izolirali. Stanovanje 
so opremili s kopalnico in sani-
tarijami. Na novo so napeljali 
elektriko. Zamenjali so okna, 
ki so jih v mizarski delavnici na 
Mirenskem Gradu sami izdelali. 
Na koncu so montirali kuhinjo 
in stanovanje opremili s pohi-
štvom. Po nekaj mesecih dela, 
ki ga je nekoliko oviralo hladno 
vreme, je bila razlika več kot oči-
tna.

Na večer pred vselitvijo dru-
žine smo prostore blagoslovili 
in novi dom priporočili v Bož-
je varstvo. Zbrane je nagovoril 
predsednik društva gospod Pe-
ter Žakelj. Izrazil je veselje, da 
smo uspeli s skupnim delom in 
podporo dobrih ljudi obnoviti 
stanovanje in ga pripraviti v pri-
jeten dom za družino v stiski. 
Delo je postalo prostor pove-
zovanja, upanja in osebne rasti. 
Kadar ne delamo zase, ampak 
za druge, kadar ne delamo sami, 
ampak skupaj z drugimi, delo ni 
več nepotrebno breme, ampak 
prinaša veselje in blagoslov. »Pri 
delu smo lahko resnično eno«, 
je še dodal gospod Žakelj in se 
Bogu zahvalil za to povezanost. 

Ob koncu se je zahvalil še Ma-
rijinim sestram čudodelne sve-
tinje za njihovo sodelovanje pri 
spremljanju družine.

Veseli smo, da smo uspeli 
prostore spremeniti v udobno 
stanovanje. Želimo si, da bi sta-
novanje postalo topel dom za 
družino, ki ji bomo tako z oseb-
nim prizadevanjem kot z moli-
tvijo še naprej stali ob strani. V 
imenu Društva prostovoljcev 
Vincencijeve zveze dobrote pa 
se ob tej priložnosti še enkrat 
zahvaljujemo vsem, ki ste naše 
delo podprli z nakupom Vin-
cencijevega koledarja, denarnim 
prispevkom, spodbudno besedo 
ali molitvijo. Bog povrni!  n

V VZD so se veselili uspešnega zaključka skupnega dela. 

Blagoslov prenovljenega stanovanja
Urška Smerkolj 

Vincencijeva zveza dobrote
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V  Društvu prostovoljcev 
Vincencijeve zveze do-
brote smo tudi letos slo-

vesno obeležili slovenski kultur-
ni praznik. V Centru za družine 
Mirenski Grad smo otrokom, 
staršem in ostalim obiskoval-
cem ponudili različne glasbene, 
vzgojne, učne in druge vsebine. 
Prostovoljci so predstavili, kaj 
so se otroci naučili, vsi skupaj 
pa smo lahko sodelovali v kvizu. 
Praznovanje se je nadaljevalo v 
Marijinem domu, kjer so bila 
predstavljena različna stara do-
mača opravila. Obiskovalcem 
smo prikazali pletenje košar z 
»beko«, ročno izdelavo čevljev, 
čebelarska opravila, izdelavo vol-
nenih izdelkov, kvačkanje, tka-
nje na statvah ter kuhanje starih 
jedi. Lahko smo si ogledali stare 
kuhinjske predmete, označene 
s starimi imeni. V učilnici smo 
kolo zgodovine zavrteli sto let 
nazaj. Slika cesarja na zidu, opre-
ma učilnice, obleka in vodenje 

pouka »gospodične učiteljice« 
je goste za trenutek preselila v 
takratno obdobje. Za prijeten 
zaključek večera smo poskrbeli 
še z dobrimi domačimi »njoki«, 
ki smo jih poplaknili z domačim 
sokom.

Tudi v Dnevnem centru za 
brezdomce smo že nekaj tednov 
pred praznikom zavihali roka-
ve in se lotili ustvarjanja na lite-
rarnem in likovnem področju, 
tokrat na geslo: »Vztrajam; ko 
je težko, ne popustim!« Prosto-
voljci in brezdomci smo se dru-
žili ob risanju in pisanju pesmi, 

stihov in zgodb. Zbralo se je veli-
ko število globokih misli o vztra-
janju, trpljenju in upanju. Tako 
smo na kulturni praznik priredi-
li literarni večer, kjer smo prebi-
rali naša literarna dela ter skupaj 
peli znane slovenske napeve. Po 
slovesnosti smo se ob skupnem 
druženju zadržali še ob zakuski 
ter si ogledali razstavljena likov-
na dela.  n

K slovenski kulturi spadajo tudi različna stara domača opravila. 

Prešernovanje in literarni večer
Janja Završnik

V Dnevnem centru za brezdomce so priredili literarni večer. 

Mladi glasbeniki so obiskovalcem 
pokazali svoje znanje. 

Iz življenja naše družine 
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Prostovoljke Društva pro-
stovoljcev Vincencijeve 
zveze dobrote se vselej 

veselimo druženja z otroki in 
njihovimi starši v rehabilitacij-
skem centru SOČA. Obisku-
jemo jih dvakrat na teden. Ob 
ponedeljkih se z njimi družimo 
v telovadnici, kjer se skupaj igra-
mo in razgibavamo. Ob četrtkih 
pa na otroškem oddelku skupaj 
ustvarjamo umetnine in kuhar-
ske mojstrovine. Veseli smo, ka-
dar se nam pridružijo tudi starej-
ši s sosednjega oddelka. Poma-
gajo nam pri ustvarjanju, naučijo 
nas kakšno pesem in nam pripo-
vedujejo o starih časih. 

Letošnji februar je minil v 
znamenju prebujanja narave, 
topline doma, razigranosti pu-
stnega časa in pokušini peko-
vskih dobrot. Izdelovali smo 

ptičke v gnezdu in se pogovarjali 
o domu, ki ga simbolizirajo. Peli 
smo pesmice o živalih in otroci 
so nas presenetili, koliko  takih 
pesmic poznajo. Pa ne samo po-
znajo, tudi zapojejo jih prav lepo. 

Še me, prostovoljke, smo se ka-
kšno od njih naučile.

Ker pa otroci zelo radi »poku-
kajo« tudi v kuhinjo, smo skupaj 
pripravili kar nekaj sladkih do-
brot: pisani biskvit, pa pečena 
jabolka z orehi … Saj bi vam dali 
kaj pokusiti, a je zmanjkalo. In 
še eno skrivnost vam odkrijem, 
tudi pizze smo pekli. Najprej je 
bilo potrebno razvaljati testo in 
to je bilo otrokom še posebno v 
veselje. Krofov nismo cvrli, so pa 
otroci izdelovali pustne klobu-
ke, na katerih ni manjkalo rožic, 
srčkov, sonca in pisanih trakov. 
Pisanih tako, kot je to moje pisa-
nje. Vsega po malem. Pa saj to je 
najlepše, kajne? n

Prostovoljke VZD so razveselile otroke tudi s pustnimi klobuki.

Februar na Soči
Prostovoljka Silvija

Ustvarjanje umetnin z otroki in njihovimi starši v rehabilitacijskem centru Soča. 

Vincencijeva zveza dobrote
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Mednarodnost Krščanskega bratstva
Darinka Slanovec

N  aši bratje in sestre, 
kje so? Bratstvo je 
širok pojem, ki po-

leg izmenjave dobrin in pri-
zadevanja za bolj pravično 
družbo zajema tudi izmenja-
vo vrednot, soudeležbo v so-
lidarnosti in bližino v veselju 
in žalosti članov skupnosti. 
To ni le naloga zdravih, am-
pak smo k temu poklicani 
tudi v bolezni in invalidnosti 
preizkušani bratje in sestre. 

Krščansko bratstvo bol-
nikov in invalidov je, kot je 
bilo že večkrat rečeno, med-
narodno. Od leta 1945 , ko je 
bilo ustanovljeno, do danes, 
se je razširilo v 50 držav sve-
ta. Pripoveduje o človekovi 
vrednosti in enakosti ljudi 
pred Bogom - to prepoznava 
kot temeljno izhodišče za so-
žitje ljudi na planetu. Svoje 

Iz življenja naše družine 

poslanstvo vidi v ljubezni do 
bližnjega. V središču vsega 
tega pa so lastne izkušnje bol-
nikov in invalidov in evan-
geljsko vabilo Vstani in hodi 
(prim. Lk 5,23). 

V Evropi živi Bratstvo v 11 
državah: Franciji, Nemčiji, Av-
striji, Belgiji, Španiji, Portugal-
ski, Švici, Sloveniji, Madžarski, 
Poljski, Romuniji. 

 Bratstvo Afrike združuje 
člane gibanja v 13 afriških dr-
žavah. To so Madagaskar, Bu-
rundi, Republika Kongo (glav-
no mesto Brazzaville), Demo-
kratična republika Kongo (z 
glavnim mestom Kinšasa, nek-
danji Zair), Gvineja, Togo, Be-
nin, Kamerun, Burkina Faso, 
Uganda, Ruanda, Nigerija in 
Slonokoščena obala. 

Na ameriški celini je 14 pol-
nopravnih Bratstev, ki delujejo 

v Argentini, Boliviji, Brazili-
ji, Čilu, Kolumbiji, Kostariki, 
Gvatemali, Hondurasu, Mehi-
ki, Nikaragvi, Panami, Peruju, 
Portoriku in Urugvaju. V Sal-
vadorju in Venezueli je Brat-
stvo še v nastajanju. Preko po-
sameznikov pa išče stik s traj-
no bolnimi in invalidnimi na 
Kubi, v Paragvaju, Ekvadorju 
in Čikagu (Illinois, ZDA). 

 Marie Wang iz Azije piše o 
zelo dejavnih skupinah Brat-
stva na Tajvanu, o njihovih pri-
jateljskih vezeh in medsebojni 
pomoči. Sporoča, da je preko 
kontaktnih oseb glas Bratstva 
dosegel Indijo, Filipine, Vie-
tnam, Japonsko in celo celinski 
del Kitajske. 

Mednarodni odbor Brat-
stva, ki ga sestavljajo predstav-
niki Bratstev vseh štirih celin, 
povezuje in skrbi, da se duh 
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Mednarodnost Krščanskega bratstva
Darinka Slanovec

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov

V revnih državah je invalidski voziček privilegij bogatih. 

Bratstva napaja iz istega vira, v 
različnih kulturnih in verskih 
tradicijah in različnih social-
no ekonomskih razmerah. To 
vsekakor predstavlja še poseb-
ne izzive: ti so v bogatih drža-
vah drugačni kakor v revnih, v 
Evropi drugačni kot v Afriki, 
v Ameriki drugačni kot v Azi-
ji. Na primer, medtem ko je v 
bogatih državah invalidski vo-
ziček nekaj samoumevnega, je 
v revnih državah to privilegij 
bogatih. Evropska Bratstva se 
po svojih močeh soočamo tudi 
z vprašanjem, ki ga zastavlja 
upad članov, ker število mlaj-
ših članov upada (kar je vsaj 
deloma posledica raznovrstnih 
družbenih dejavnikov, tudi od-
raz hitrega staranja evropskega 
prebivalstva). Poleg revščine so 
ponekod v Afriki velike težave 
zaradi vojnih razmer. Azija po-
zna množico verstev, kristjani 
so v manjšini (le 3% prebival-
stva). Tam so bratska srečanja 
in praznovanja versko najbolj 
raznolika, v večini potekajo v 

spoštljivem odnosu med kri-
stjani in nekristjani … 

Priložnosti in nalog je veliko 
tudi za nas v Sloveniji. 
Iščemo sodelavce. Dobrodošli 
med nami, dragi bratje in se-
stre, bolni, invalidni, zdravi! 
 
Kontakt: 
Voditelj KBBI: 
Tone Planinšek, 
tel. 01 898 71 15, 
GSM 041 384 324;

Namestnica voditelja: 
Darinka Slanovec, 
tel. 01 839 13 39; 
GSM 031 641 227;

Duhovni pomočnik: 
Borut Pohar CM, 
GSM + 386 (0) 51 268 751

Voditeljica Doma Bratstva na 
Zaplani: Polona Kemperle,
tel. 031 384 324 , 
bratstvo@domzaplana.si  
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Decembrsko dogajanje v ŠDV
Neža Šivec

December je že na prvi 
pogled naporen me-
sec. Prenatrpane uli-

ce okrašene Ljubljane, v zraku 
vonj po kuhanem vinu, vsepo-
vsod reklame za to ali ono, kar 
nujno potrebuješ, vrišč in trušč 
v centru … 

Nam študentom se kaj hi-
tro zgodi, da se, preobremenje-
ni z vsemi skrbmi za faks, raje 
umaknemo v svojo sobo. Pre-
makniti se iz svojega udobja, 
ustvarjati dom in se družiti z 
ljudmi, ki jih imaš včasih – či-
sto iskreno – »poln kufer«, je 
težko. Pa vendar, v decembru 
je bil naš dom še posebej lep. 
Ko sem nek večer po dolgem 
dnevu končno prestopila prag 
doma, je že na vhodu zadišalo 
po piškotih. Kakšno veselje za 
cel dom! Vsakodnevno so nas 
k pripravi na Jezusov prihod 
spodbujali maili skupine za du-
hovnost, obiskal nas je tudi sv. 
Miklavž. Ob prijetnem druže-
nju smo ustvarjali in napravili 
kar 130 voščilnic. Ob čudoviti 
glasbi na predbožičnem kon-
certu naših domskih kolegov si 
je odpočilo srce in tako smo se 
lažje pripravili na božič. 

Toplina, mir in veselje vseh 
tistih, ki so darovali svoj čas, je 

polnilo naš dom v decembru. 
Ob večerih sem v kapeli pri 

skupni molitvi čutila hvale-
žnost. Za vse, ki so se prema-

Peka piškotov je bila veselje za ves dom.

knili iz svojih sob in cone udo-
bja. In za to, da se bo On rodil v 
moji štali, v naših srcih.    n

�
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Peka piškotov je bila veselje za ves dom.

Študentski dom Vincencij

V pripravi na božič so študentje pripravili predbožični koncert. Študentje so izdelovali tudi adventne venčke.

Ko se študentje premaknejo iz cone svojega udobja, postane 
študentski dom posebej lep.  
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Iz življenja naše družine 

Dobrodelni koncert
Alen Salihovic

Ljubljana, 18. februar 
2017 – Ustanova Anin 
sklad, ki povezuje 

družine z več otroki, je v sre-
do, 15. februarja 2017 v dvo-
rani Zavoda sv. Stanislava v 
Šentvidu nad Ljubljano pri-
pravila dobrodelni koncert 
z geslom Ljubezen nikoli ne 
mine. Poleg družin so nasto-
pili priznani glasbeniki, ki 
so se odpovedali honorarju z 
željo, da čim več ljudi daruje 
za velike družine, ki potre-
bujejo pomoč. Sredstva so 
zbirali tudi dva dni kasne-
je, 17. februarja v večernem 
programu Radia Ognjišče, 
ko so predvajali koncert. Do 
konca radijskega prenosa se 
je za pomoč družinam z več 
otroki zbralo 8851 evrov. Ti-
sti, ki bi še želeli pomagati, 
pa lahko pokličejo na števil-
ko 0590 355 30.

Predsednica uprave Anine-
ga sklada Marija Šterbenc se je 
zahvalila vsem dobrotnikom, 
glasbenikom in tudi radiu za 
izkazano pomoč. „Dragi pri-
jatelji in dobrotniki Aninega 
sklada. Iskrena hvala vsem, ki 
ste v sredo in sinoči zvečer na-
menili svoj dar za delovanje 
Aninega sklada za družine z 
več otroki. Bili ste zelo darežlji-
vi,“ je dejala in na koncertu še 
povedala: „Hvala za vsak dar, 

še tako majhen, hvala za vsako 
dobro misel, hvala za molitev. 
Ponesite zahvalo naprej med 
prijatelje in znance. Zavedaj-
mo se, da ljubezen nikoli ne 
mine!“

Koncerta se je v sredo udele-
žil tudi nadškof Stanislav Zore, 
pri Slovenski škofovski kon-
ferenci odgovoren za podro-
čje družine. „Ob vseh mislih 
v besedi in glasbi, ki se plete-
jo in tkejo v lepo doživetje, bi 
rad izrekel samo eno zahvalo: 
Hvala družinam Aninega skla-
da. Hvala, da so! Da v naš svet, 
naveličan vsega, sit vsega, in 
zato tolikokrat neizmerno la-
čen, prinašajo sporočilo življe-
nja, prinašajo sporočilo veselja, 

prinašajo sporočilo sprejema-
nja, prinašajo sporočilo bliži-
ne. Vsega tistega, kar v resnici 
nasičuje od znotraj. Zato, dra-
ge družine, ki ste tukaj, in dra-
ge vse druge družine, hvala, da 
ste in da nas učite, kje se človek 
odžeja, nasičuje od znotraj.“

Na koncertu, ki ga je pove-
zoval Jure Sešek, so nastopili 
Slovenski oktet, Manca Izmaj-
lova, Alpski kvintet, Oto Pe-
stner, Andrej Šifrer, Tone Rus 
z družino, Luka Sešek, Kvar-
tet Štiglic, Družina Ivančič in 
otroci iz družin Kostanjšek, 
Štigl, Rabak, Drenik in Žebo-
vec.

Ustanova Anin sklad delu-
je že več kot 18 let in združuje 

ˇ
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Anin sklad
približno 350 družin z več kot 
2200 otroki. Pomagajo jim na 
več načinov. Redno meseč-
no finančno pomoč prejema 
približno 140 družin, drugim 
pomagajo po svojih zmožno-
stih. Udeležujejo se njihovih 
srečanj, ki jih organizirajo od 
dva do trikrat letno, spomladi 
se srečajo na družinskem dne-
vu v Šentjakobu ob Savi, poleti 
ob godu sv. Ane v Dolenjskih 
Toplicah, včasih še ob kakšni 
drugi priložnosti.

Ustanova Anin sklad si pri-
zadeva, da bi se več staršev od-
ločalo za tretjega in četrtega 
otroka, da bi bile številčnejše 
družine v družbi bolj razu-
mljene, da bi se med seboj spo-
znavale in se podpirale, da bi se 
pospeševal pozitiven odnos do 
zdravega družinskega življenja 
in da bi bilo javno »ozračje« 
naklonjeno družinskim vre-
dnotam.              n

�



42

Rojena sem bila 10. apri-
la 1928 v Begunjah pri 
Cerknici, v družini s 

sedmimi otroki. Oče Janez 
Hiti, kovač po poklicu, ki se je 
obrti naučil doma pri očetu, se 
je leta 1911 iz Grahovega pre-
selil v Begunje pri Cerknici. V 
prvi polovici 20. stoletja je bila 
kovaška obrt za naše kmečko 
podeželje zelo pomembna. Ko-
vačeva roka je bila potrebna pri 
kmečkih vozovih, plugih, ra-
znem drugem orodju, pa tudi 
konji in voli bi brez kovača bili 
bosi in bi težko vzdržali vsako-
dnevno delo na polju ali pa na-

porne vožnje pri spravilu lesa iz 
gozdov. 

Ob prihodu v Begunje je bil 
oče star 22 let in s seboj ni pri-
nesel drugega kot pridne roke, 
pogum in trdno vero. Tik pred 
začetkom 1. svetovne vojne je 
sredi Begunj kupil skromno 
domačijo, kmalu nato pa je bil 
vpoklican v vojsko. Po vojni se 
je vrnil v Begunje in si uredil 
poleg svoje hiše moderno ko-
vačijo; leta 1919 se je poročil 
s Frančiško Jurca iz Gorenja 
pri Postojni. Naslednje leto se 
jima je rodil sin Janez, nato pa 
smo se zvrstili Vika, France, 

Vinko, jaz Ana, Pavla in leta 
1933 Lojze. Pri rojstvu tretjega 
otroka se je mati hudo prehla-
dila; od tedaj ni bila več zdra-
va in je težko hodila, a je kljub 
temu do konca življenja marlji-
vo delala in skrbela za številno 
družino. Kot otrok sem si vča-
sih mislila: »Joj, če bi jaz imela 
zdravo in mlado mamo! Ko bi 
bili mi bogati, bi lahko romali 
v Lurd, da bi mama tam ozdra-
vela.«

Pred poroko je bila mama 
v gospodinjski šoli pri sestrah 
notredamkah v Šmihelu pri 
Novem mestu. Ta šola ji je ka-

»Moje korenine« 

Vsa moja sreča je v Bogu
s. Amata Hiti HKL
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sneje zelo koristila, saj je bila 
dobra gospodinja in skrbna 
vzgojiteljica. Otroke nas je na-
vajala k delavnosti in redoljub-
nosti, pot vere pa nam je kazala 
predvsem s svetlim zgledom. 
Po njeni zaslugi je bilo ob pra-
znikih pri hiši vedno prijetno 
razpoloženje, ki je kasneje, ko 
smo otroci nekoliko odrasli, 
privabljalo tudi naše vrstnike 
in prijatelje. Kljub obilnemu 
delu je večkrat vzela v roke 
knjigo Hoja za Kristusom in 
kaj prebrala iz nje. Dve njeni 
sestri sta bili pri zagrebških 
usmiljenkah in mati nam je 
otrokom večkrat govorila, 
kako lep poklic sta si izbrali. 
Tudi mama je kot mlado dekle 
želela vstopiti v kak red, a so ji 
to onemogočile takratne vojne 
razmere.

Oče je bil do nas strog, zato 
smo se ga nekoliko bali. Od 
jutra do večera so iz kovači-
je odmevali udarci njegovega 
kladiva. V zimskih mesecih 
smo vsak večer kleče molili ro-
žni venec. Klub utrujenosti od 
težkega kovaškega dela je oče 
še po končani molitvi rožnega 
venca nekaj časa klečal in pri-
poročal svojo družino Bogu. 
Kot majhna deklica sem ga 
občudovala, kako more tako 
dolgo klečati. Meni se je takrat 
zdelo, da že rožni venec traja 
strašno dolgo. 

Bližnji in daljni kmetje, ki so 
k očetu vodili podkovat konje 
in vole, so se z njim radi pogo-
varjali o domačih dogodkih 

in o visoki politiki. Vedeli so, 
da je razgledan, saj je imel na-
ročene skoraj vse časopise od 
Slovenskega doma do Domo-
ljuba in Bogoljuba. A oče ni mi-
slil samo na to, kaj bo bral on, 
ampak še bolj na to, kaj bomo 
brali mi otroci, da bomo dobro 
vzgojeni, zato je naročil za vsa-
ko starost svoj mesečnik. Bra-
tje so brali revijo Kres, starejša 
sestra Vigred, jaz sem imela 
naročeno revijo Vrtec, mlajši 
bratje in sestre pa Lučko. 

Oče je bil tudi v odboru 
cerkniške Hranilnice in poso-
jilnice, zato je bilo tudi glede 
denarja dobro slišati njegovo 
mnenje. Ko je župnik Ježek 
začel razmišljati o gradnji pro-
svetnega doma v Begunjah, je 

bil oče med prvimi, ki so nje-
govo zamisel podprli in potem 
pri gradnji ves čas požrtvo-
valno pomagali. Zavedal se je 
namreč, da bomo v tem domu 
tudi mi njegovi otroci imeli 
možnost za razvedrilo, pred-
vsem pa za pravo krščansko 
vzgojo in izobrazbo. Vneto je 
pomagal pri gradnji in kasneje 
tudi v ožjem odboru prosve-
tnega društva. Ko smo otroci 
videli očetovo zavzetost, smo 
nehote tudi sami začutili pri-
padnost in nam ni bilo treba o 
tem veliko govoriti. 

Kakor hitro so bratje ne-
koliko odrasli, so že pomaga-
li očetu v kovačiji in se tudi 
sami naučili kovaškega dela. 
Dekleta smo pomagale mami 

S. Amata pogosto obuja lepe spomine na mladost ter z njimi zakriva gorje, ki ga je 
njena družina prestala med vojno. 
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pri gospodinjstvu, pri varstvu 
manjših bratov in sester ter 
pri kmečkih opravilih. Mladi 
smo se družili v prosvetnem 
društvu, pevskem zboru, de-
kliškem krožku ali fantovskem 
odseku, za najmlajše pa je bila 
skupina Naraščaj. V tej naj-
mlajši skupini smo imeli telo-
vadbo in spodbudne govore 
voditeljice; to je bila učiteljica 
Drobničeva, ki je bila duša vse-
ga kulturnega dela. Režirala 
je igre, pripravljala akademije 
za pomembne praznike, vodi-
la pevske zbore: mladinskega, 
otroškega, mešanega in mo-
škega. Kako krasno so vsi ti 
pevci prepevali v cerkvi! Vaje 
smo imeli v prosvetnem domu, 
ki je bil v bližini našega doma, 
zato smo bili otroci pogosto 
tam. 

Notranje življenje prosve-
tnega društva je pomembno 
vplivalo na oblikovanje mladih 
ljudi. Poleg raznovrstnih de-
javnosti so proučevali socialno 
vprašanje v luči krščanskega 
nauka in v njih se je utrjevalo 
prepričanje, da je mogoče brez 
nasilja odpraviti krivične raz-
like v družbi. V Begunjah je 
bila ustanovljena Katoliška ak-
cija in moj brat Janez je postal 
predsednik fantovskega odse-
ka, hkrati pa je bil knjižničar 
društvene knjižnice. 

Ko se je aprila 1941 začela 
2. svetovna vojna, so naše kra-
je okupirali Italijani. Že poleti 
istega leta se je med ljudmi za-
čelo šušljati o uporu proti oku-
patorju in begunjski fantje so 
za to kazali navdušenje, med 
njimi tudi moji bratje. Spomla-

di 1942 pa so se v naših krajih 
začeli pojavljati partizani in za-
čele so se likvidacije ter umori. 

27. julija 1942 se je zvečer 
nad Begunjami razbesnela ne-
vihta, kakršne že dolgo nismo 
pomnili. Doma smo že počiva-
li, spali ne, saj je zunaj divjalo 
strašno neurje. Nenadoma smo 
zaslišali ropotanje na vrata in 
klice, naj odpremo. Ker sta bra-
ta Janez in France že prej ime-
la nekaj nočnih obiskov parti-
zanov, smo vsi v hiši zaslutili 
grožnjo, da bodo pobili »belo 
gardo«. Bratje Janez, France in 
Vinko so se hitro skrili na pod-
strešje ter se hkrati pripravljali 
na smrt in večnost. Ker oče ni 
hotel odpreti vrat, so vlomilci 
polomili okna in poskakali v 
hišo. Najprej so zgrabili oče-
ta, ga zvezali in zahtevali, naj 

»Moje korenine« 
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pove, kje so sinovi. Nato so to-
liko časa razgrajali po hiši, da 
so se bratje predali. Janeza in 
Franceta so prijeli in zvezali, 
Vinko pa se jim je izmuznil. V 
naslednjih nasilnih minutah so 
brata Janeza na dvorišču ubili, 
Franceta pa odpeljali s seboj. 
Kasneje smo izvedeli, da so 
partizani brata Franceta tri dni 
vlačili po gozdu, nato pa najbrž 
živega vrgli v Mihcovo brezno. 

Po Janezovem pogrebu se 
je v Begunjah formirala vaška 
straža, ki je bila čez dober me-
sec že napadena. Ker ji parti-
zani niso mogli do živega, so 
v vasi požgali več hiš. Pogorela 
je tudi naša domačila in nekaj 

časa smo stanovali pri dobrem 
sosedu. Čez tri mesece se je 
oddelek vaške straže odpravil 
k Mihcovemu breznu in iz nje-
ga potegnil Francetovo truplo. 
Pokojnika so pripeljali v Begu-
nje pred požgano domačo hišo 
in položili na mrtvaški oder. 

Izguba sinov Janeza in Fran-
ceta, kasneje pa še Vinka, ki so 
ga tudi ubili partizani, je očeta 
in mamo zelo prizadela. Brate 
so pobili samo zato, ker so bili 
zavedni kristjani in v Katoli-
ški akciji. Bili so pripravljeni 
braniti domovino, a ne na tak 
način, da bi se morali odpove-
dati veri, ki nam je pomenila 
največ. Jasno smo namreč ču-

tili, da se za partizanskim od-
porom skriva brezbožni komu-
nizem. Posebno oče je to jasno 
spoznal in bratom pomagal, da 
so se pravilno odločili. Tako 
verujemo, da imamo danes v 
nebesih mučence za vero. Do-
mačijo so nam kasneje partiza-
ni še enkrat požgali. 

Naši starši so o duhovnikih 
in redovnicah vedno govorili 
spoštljivo. Kot otrok sem več-
krat slišala, ko so se pogovar-
jali, kako so redovnice srečne. 
To sem nosila v sebi, dokler 
se nisem sama odločila za re-
dovništvo. Poleg dveh tet sem 
imela tudi dve sestrični, ki sta 
bili pri usmiljenkah, s. Geno-

Veselje s. Amate je zlasti v tem, da lahko v molitvi priporoča vse.
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vefo Hiti in s. Marijo Mišič. S. 
Genovefa mi je priporočila, naj 
molim devetdnevnico k Brez-
madežni za pravo odločitev. Po 
končani drugi devetddnevnici 
sem bila tako trdno odločena 
za redovniški poklic, da me 
ne bi mogel nihče odvrniti od 
tega. Tako mi je Marija jasno 
pokazala pot, za katero ne bom 
nikdar dovolj hvaležna Bogu. 

To, kar me v poklicu usmi-
ljenke osrečuje, se ne da izra-
ziti z besedami. Spominjam 
se, kako sem bila srečna, ko 
sem kot mlada kandidatka pri 
usmiljenkah v Beogradu živela 
pod isto streho kot evharistič-
ni Jezus. Prva leta redovnega 
življenja sem delala v kuhinji, 
najprej v Beogradu, zatem pa 
štiri leta v Skopju. Tam sem 
se odzvala prošnji in potrebi 
po katehistinjah ter se z dopi-
snim katehetskim tečajem pri-

pravila na novo poslanstvo. Iz 
Skopja sem bila premeščena v 
Slovenijo, v Šmarjeto, kjer sem 
15 let poučevala verouk, hkrati 
pa bila nekaj časa odgovorna za 
skupnost. Bila sem srečna, ko 
sem pri katehezi skušala otro-
kom vcepiti ljubezen do Jezu-
sa in nebeškega Očeta. Moja 
naslednja postojanka je bila 
na Raki, kjer sem sosestram in 

trpečim ljudem služila 10 let. 
Zlasti me je osrečevala Božja 
bližina, ki sem jo našla v mo-
litvi, pri Jezusu v Nasvetejšem 
zakramentu, v dobrem branju 
…

Z Rake sem bila premeščena 
za kratko v Breznico, od tam pa 
v Ljubljano na Miklošičevo uli-
co, od koder sem hodila osem 
let v župnijo Rob gospodinjit 
tamkajšnjemu župniku, go-
spodu Šegi. Župnik je bil izre-
dno hvaležen in hkrati skro-

men človek, tako da mi je bil za 
spodbudo. To so bila tako lepa 
leta, saj je gospod rad pripove-
doval o svojem življenju in ga 
je bilo izredno zanimivo po-
slušati. Ko sem živela ob tako 
hvaležnem človeku, sem se 
pogosto spomnila sester, ki so 
tako vesele, kadar strežejo bol-
nikom in vidijo njihove hvale-
žne poglede. Pred štirimi leti 
sem bila premeščena v Šentja-
kob ob Savi, kjer sem še danes 
hvaležna Bogu, da sem v svoji 
starosti deležna vse telesne in 
duhovne oskrbe. 

Velikokrat obujam lepe 
spomine na mladost in z nji-
mi malo zakrijem tisto gorje, 
ki smo ga morali prestati. Ko 
je človek star, se marsičesa iz 
otroštva podrobno spominja. 
Tako se včasih v mislih spre-
hajam po hišah po moji roj-
stni vasi in se še po imenu spo-
mnim vseh vaščanov, čeprav 
so mnogi že pokojni. 

Na dan svojih prvih zaob-
ljub sem doživela posebno glo-
boko veselje, ki ga podoživljam 
vsako leto 25. marca, ko usmi-
ljenke obnavljamo svojo poda-
ritev Bogu za pomoč ubogim. 
To vedno pomlaja mojo ljube-
zen do Jezusa. In čeprav sem 
sedaj že v letih, še vedno rada 
kaj postorim za uboge. Tako na 
primer s sosestrami šivamo za 
revne otroke na Madagaskarju. 
Zlasti pa je moje veselje v tem, 
da lahko molim za ves svet. Naj 
bo Bogu in Brezmadežni hvala 
za vse! n

»Moje korenine« 

V redovni skupnosti v Šentjakobu je sestra deležna vse telesne in duhovne oskrbe.
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Koncert in seminar s profesorjem 
Klausom Kuchlingom
Neža Ulaga

Mesec februar so pri 
Sv. Jožefu začeli v 
znamenju glasbe. 

Sredin večer smo preživeli ob 
poslušanju koncerta iz sklopa 
Glasba na hribu, ki ga je izvedel 
Klaus Kuchling. Z izvajanjem 
najrazličnejših del, starejšega 
in novejšega kova, bolj in manj 
poznanih skladateljev, je v kar 
najlepši luči predstavil spekter 
zvočnih barv, ki jih premorejo 
tukajšnje orgle. 

»Vesel sem in počaščen, da 
lahko spet koncertiram v Slo-
veniji. Publika je tu, kot vedno, 
zelo navdušena in odprta, na-
klonjena tudi novi glasbi. Se-
veda pa je bilo čutiti, da imajo 
zelo radi Bacha in Mozarta, ki 
so ju poslušali z velikim vese-
ljem in odprtim srcem,« je po 
koncertu poudaril organist.

Koncertant od leta 1991 de-
luje kot profesor na Koroškem 
deželnem konservatoriju v Ce-
lovcu. Svoj dar za poučevanje 
je delil z udeleženci seminarja 
v četrtek, ko se nas je ob orglah 
zbralo lepo število mladih, ki 
smo želeli nadgraditi svojo or-
gelsko igro. 

V cerkvi smo ob učenju 
preživeli dobršen del dneva in 
vsak je prišel na vrsto za indi-
vidualni pouk s profesorjem. 
In kako hitro mine čas v prije-
tnem vzdušju! Pokazal je izje-
mno močno voljo, zagnanost, 
potrpežljivost za delo z mladi-
mi glasbeniki, kar je znal izra-
ziti tudi s humorjem in nemin-
ljivim nasmehom na obrazu. 
Podal nam je nove smernice, 
tako za tehnično kot tudi mu-
zikalno nadgraditev našega 

izvajanja, za kar smo mu ude-
leženci neizmerno hvaležni in 
upamo, da bomo še kdaj dobi-
li priložnost za muziciranje z 
njim. 

Na Orglarski šoli sv. Jožefa 
so letos izvedli tudi delavnico 
»Gregorijansko petje pri bo-
goslužju«, ki jo je vodil prof. 
Gregor Klančič, ter tečaj ljud-
skega petja, ki ga je tudi letos 
pripravil mag. Tomaž Nagode. 
Na obeh izpopolnjevanjih je 
bilo videti in slišati kar nekaj 
znanja željnih udeležencev, 
ki smo ob prof. Klančiču spo-
znavali neizmerne lepote in 
uporabnost gregorijanskega 
koralnega petja pri bogoslužju, 
z mag. Nagodetom pa se s hva-
ležnostjo učili črpati iz bogate 
zakladnice slovenske cerkvene 
ljudske pesmi. n

Od tu in tam

Prof. Klaus Kuchling nenehno išče nove, času primerne poti, kako današnjemu človeku omogočiti pristno izkustvo glasbe in umetnosti 
nasploh. 
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ganov. Ko je bil star leto in pol, 
sva dobila milost spoznanja, 
da je Blaž ljubljen Božji otrok, 
s katerim ima Bog svoje načr-
te. Ko sva ga sprejela takšnega, 
kot je, je bilo vse lažje. Tudi da-
nes, ko je Blaž star že triindvaj-
set let, še vedno potrebuje po-
moč pri vseh življenjskih opra-
vilih, vendar se čudiva in sva 
ponosna na vse, kar je v svojem 
življenju dosegel. Samostojno 
vozi električni voziček, zna biti 
zelo prijeten sogovornik, uspe-
šno zaključuje šolo za admini-
stratorja v CIRIUS Kamnik, s 
svojo iskrivostjo in hudomu-
šnostjo popestri marsikatero 
druženje, rad posluša zvočne 
knjige, rad spremlja športne 
dogodke, veseli se gledaliških 
predstav in še in še. Skratka, 
Bogu sva hvaležna zanj.

Druga preizkušnja nas je do-
letela pred desetimi leti. Mož 

Mitja je pri štiridesetih letih, 
sredi svojega največjega de-
lovnega zagona zbolel za hudo 
boleznijo – tumor na možgan-
skem deblu, to je na tistem delu 
možganov, ki je središče vseh 
vitalnih življenjskih funkcij. 

Začelo se je zdravljenje – 
več kot dve leti je živel v stanju, 
ki se ga ni zavedal in tega časa 
se tudi ne spominja. Najprej 
je bila operacija, ki je z vsemi 
zapleti zahtevala tri mesece in-
tenzivne nege. Potem je le toli-
ko okreval, da je sledila nasle-
dnja faza zdravljenja, to je ob-
sevanje. Brez zavesti in popol-
noma nepokreten je preživljal 
čas med bolnišnico in domom. 
Pet otrok v puberteti, Blaž s 
posebnimi potrebami, Mitja v 
boju med življenjem in smrtjo, 
tega gotovo ne bi zmogla, če mi 
Gospod ne bi pomagal. »Go-
spod, če me ti ne bi držal za 

Ljubezen nikoli ne mine
Ana Romih

Ta Ljubezen je poskrbe-
la, da so se pred tride-
setimi leti najine poti 

prekrižale. Preskočila je iskri-
ca, zaljubljenost je postala lju-
bezen in s svetim zakonom sva 
se povezala za vse dni svojega 
življenja. Imela sva drug dru-
gega, imela sva vse. To imava, 
hvala Bogu, še sedaj.

Bog nama je podaril pet ču-
dovitih otrok. Imava jih zelo 
rada, kako rad jih ima šele Bog. 
Včasih jim znava to pokazati, 
včasih ne. Kadar se čutiva ne-
močna, zaupava in moliva, da 
bo Bog popravil in dopolnil, 
kar nama ne uspe. Obdarje-
na sva z veliko ljubeznijo, ni 
pa nama prizaneseno s pre-
skušnjami. Vendar oba čutiva 
močno Božjo roko, ki nama 
pomaga premagovati vse pre-
skušnje.

Prva resna preizkušnja so 
bili zapleti ob rojstvu tretje-
ga otroka Blaža. Takoj po roj-
stvu je dobil hudo sepso, zara-
di česar je utrpel pomanjkanje 
kisika, kar mu je povzročilo 
posledice za vse življenje. Ima 
namreč težko obliko cerebral-
ne paralize. Na začetku je bilo 
zelo hudo. Najprej bitka za nje-
govo življenje, ali bo preživel 
ali ne, potem pa soočenje s po-
sledicami te hude okvare mož-

Družina Romih se sicer srečuje z mnogimi preizkušnjami, vendar čuti močno Božjo 
pomoč.

»Zaradi Kristusa pogumni« 
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Začel nas je prepoznavati, za-
čel se je spominjati stvari pred 
operacijo, učili smo ga govo-
riti, pisati; v telo, ki je kakor 
mrtvo ležalo na postelji, se je 
s pomočjo fizioterapije začela 
vračati moč. Ta Mitjev preo-
brat na boljše, tako fizično kot 
psihično, dojemam kot čudež. 
Ne kot čudež, ki se zgodi v tre-
nutku, ampak kot čudež, ki je 
potreboval več časa. Danes se 
rada pošalim, da je zame naj-
večji dokaz njegove ozdravitve 
ta, da se lahko »skregava«.

Tretja večja preizkušnja pa 
se nam dogaja sedaj. Zbolela 
sem za rakom. Bolj kot sama 
bolezen me je skrbelo, kako 
bo naša družina funkcionirala 
naprej. Kdo bo skrbel za Mitja, 
ki je na vozičku, kdo bo skrbel 
za Blaža, ki potrebuje nego in 
pomoč pri vseh opravilih, kdo 
bo skrbel za mene, če bodo 
kemoterapije prehude, kdo bo 
gospodinjil …

Oblak negativnih misli je 
pretrgal Jezusov glas, ki ga 

zaslišim v svojem srcu. »Če 
sem vam pomagal doslej, vam 
bom še naprej. Jaz sem z vami 
vse dni, v dobrem in hudem!« 
Oprta sem na ta glas, temne 
misli izginejo, vrača se zaupa-
nje. »Jezus, vate zaupam.« Ta 
vzklik mi vrača vero, s katero 
v svoji bolezni že vidim ozdra-
vljenje. Bog deluje po konkre-
tnih ljudeh in ganjena sem ob 
spoznanju, koliko dobrih ljudi 
me obkroža. Nikoli ne bom do-
volj hvaležna za toliko dobrote.

Kolikokrat ljudje rečemo: 
»Samo da bo zdravje, pa bo 
vse v redu.« Res je, zdravje je 
velik dar in Bog ve, kako zelo 
si ga ta trenutek želim. Res pa 
je tudi to, da bolezen ni najhuj-
še, kar nas lahko doleti. Veli-
ko, veliko hujše je ostati brez 
ljubezni. Brez ljubezni, ki vse 
upa, vse veruje, vse prenaša … 
vse ozdravlja. Z Mitjem moliva 
za ta dar ljubezni med nama, v 
družini, med prijatelji, med lju-
dmi. n

roko, bi v svoji stiski že zdavnaj 
propadla.«

Ko je bil Mitja nekaj me-
secev doma, je zbolel za hudo 
pljučnico. Na infekcijski kli-
niki je potekal najhujši boj za 
življenje. Pljučnice so se pona-
vljale, od Mitja smo se skoraj 
poslovili, odpovedala so plju-
ča, ledvica, jetra. Po dveh me-
secih pa je le toliko okreval, da 
je začel dihati s svojimi pljuči, 
odklopili so ga z aparatov, ven-
dar se ni zbudil iz kome. 

Ko je prišel domov, je bil 
kot nebogljen otrok: ni nas po-
znal, ni govoril, potreboval je 
aspiriranje, inhalacije, hranili 
smo ga po sondi. Ker so zdrav-
niki rekli, da je v stanju, kjer 
se ne pričakuje napredka, sem 
se z vsem zaupanjem, ki sem 
ga premogla, obrnila na Boga, 
pri katerem je vse mogoče. 
»Glejte, vse delam novo,« pra-
vi Božja beseda. Oprla sem se 
nanjo, ji verjela in ta je oživela.

Po nekaj mesecih se je v 
Mitja začelo vračati življenje. 

Bolezen ni najhujše, kar nas lahko doleti, 
veliko huje je ostati brez ljubezni.

Imava drug drugega, imava vse.
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poročena in mati petih otrok. 
Po smrti svojega moža je zapu-
stila episkopalno Cerkev in po-
stala katoličanka ter posvetila 
svoje življenje vzgoji in dobro-
delnosti.  (Op. prev.: Elizabeta 

Ana je bila članica episkopalne 
Cerkve.  Z bolnim možem je 
odšla zaradi zdravljenja v Itali-
jo. V Italiji jo je ganila iskrena 
pobožnost družine, kjer sta do-
bila stanovanje in potem pobo-

Sveti in blaženi Vincencijeve družine
Franc Letonja CM

Mizael Donizetti 
Poggioli CM je v 
razpravi “Skrb za 

uboge”  izpostavil sv. Elizabe-
to Ano Seton in bl. Lindalvo 
Justo de Oliveira kot znane v 
služenju obrobnim.

  Letos obhajamo 400-le-
tnico začetka vincencijanske 
karizme. Ta dogodek usmerja 
člane, da bi bili vedno bolj po-
zorni na korenine našega za-
četka. Zato je to primeren čas 
za razmišljanje o naši prete-
klosti in priložnost, da pregle-
damo korake, ki so jih naredili 
tisoči, ki so se odločili slediti 
sv. Vincenciju s posvetitvijo 
svojega življenja evangelizaciji 
in služenju ubogim. To je tudi 
čas za razmislek o našem seda-
njem stanju, ko naj poglobimo 
svojo pripadnost vincencijan-
ski karizmi, da bi gledali v pri-
hodnost z upanjem in polepša-
li svet tistih, ki se nahajajo na 
obrobju.

V prvem tednu januarja 
imamo člani vincencijanske 
družine pred seboj zgled dveh 
osebnosti, ki sta posvetili svo-
je življenje služenju ubogim, 
ena v Severni in druga v Južni 
Ameriki.

4. januarja je god sv. Elizabe-
te Ane Bayley Seton. Rojena je 
bila v mestu New York. Bila je 

Sv. Elizabeta Ana Bayley Seton. 

»Zaradi Kristusa pogumni« 
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v službi. Ko je nalivala kavo, je 
od zadaj pristopil eden od sta-
novalcev in jo štiriinštirideset 
krat zabodel.

Skozi vso zgodovino Cerkve 
so bili posamezniki, ki kažejo 
pot k Bogu. Svetost ni omejena 
samo na ljudi ene rase ali naro-
dnosti. Svetost je namreč klic, 
namenjen vsem ljudem. Zares, 
mi vsi smo povabljeni ohrani-
ti in razviti Božjo prvino, ki je 
položena v nas in nas napravlja 
podobne našemu Stvarniku.

Brazilija je bogata in plodna 
dežela, ki jo napravljajo takšno 
tudi mučenci. Mučeništvo se-
stre Lindalve se je zgodilo v 
določenem kritičnem trenut-
ku, v času, ko so bili mnogi 
objeti z meglo teme, z meglo 
samoljubja, veseljačenja in ver-
ske brezbrižnosti. V tej situaciji 
se pojavi sestra, da nam pove, 
da je Bog odvisen od nas, in da 
Bog nenehno kliče ljudi za slu-
ženje in oznanjevanje s svojim 
življenjem. Ta klic je tak, da je 
vredno vse zapustiti, da bi po-
stali luč v temi greha. S svo-
jim življenjem in smrtjo sestra 
Lindalva uči svet, kako ljubiti 
Boga in kako ljubiti sočloveka.

Bl. Lindalva Justo de Oli-
veira je svetnica novega časa. 
Z iskrenostjo je darovala svo-
je življenje in tako posnemala 
zgled mnogih članov vincen-
cijanske družine, ki so tudi 
darovali življenje Bogu v dru-
gačnih, težkih in razburkanih 
časih zgodovine Cerkve.

Naj naš ustanovitelj sv. Vin-

cencij Pavelski, sv. Elizabeta 
Ana in bl. sestra Lindalva po-
sredujejo za nas, da bomo raz-
žarjeni z ognjem dobrodelno-
sti neutrudljivi apostoli Božje 
neskončne ljubezni in usmilje-
nja do ubogih. n

žnost krajanov, ki so prihajali k 
sveti maši, pristopali k obhajilu 
in častili Najsvetejše. Sama je 
nekoč dejala, da je po teh lju-
deh začutila resnično Jezusovo 
navzočnost v evharistiji. Ko se 
je vrnila domov, se je dala po-
učiti v katoliški veri in postala 
katoličanka. Več njenih nekda-
njih prijateljev jo je zapustilo in 
so postali celo sovražno razpo-
loženi do nje. Vse to je sprejela 
iz ljubezni do Jezusa v Najsve-
tejšem zakramentu, ki ji je da-
jal moč.). 

Decembra leta 1809 je v 
Baltimoru ustanovila insti-
tut Sester krščanske ljubezni, z 
namenom vzgajati dekleta. Po-
dobno kot sv. Vincencij Pavel-
ski in Ludovika de Marillac je 
Elizabeta Ana razumela, da je 
vzgoja osnovno orodje, ki naj 
pomaga dvigniti revne iz nji-
hovega stanja revščine in zati-
ranja. Imela je podoben odnos 
do njih kot papež Pavel VI., ki 
je v encikliki O delu za razvoj 
narodov  napisal: »Pomanjka-
nje vzgoje je tako resno kot po-
mankanje hrane; nepismen je 
sestradana duša« (35).

7. januarja se obhaja god 
bl. Lindalve Justo de Oliveira, 
mučenke. Bila je hči krščanske 
ljubezni (usmiljenka) v Reci-
fu, v Braziliji. Na veliki petek, 
3. aprila 1993, se je udeležila 
križevega pota v župniji ob pol 
petih zjutraj. Ob 7. uri je bila 
na delu, pripravljala in stregla 
je zajtrk ostarelim in bolehnim 
v domu za ostarele, kjer je bila 

Bl. Lindalva Justo de Oliveira.
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Na deseto obletnico mature se 
zberejo nekdanji sošolci in eden 
od njih
predlaga, da gredo k "Anžiču".
"Super, tam so dobre 
natakarice!", navdušeno 
sprejmejo predlog in gredo tja.
Na dvajseti obletnici se spet 
zberejo in nekdo predlaga:
"Gremo k Anžiču, tam je dobra 
hrana!" In vsi spet navdušeno 
gredo tja.
Na trideseti obletnici pade 
predlog: "Gremo k Anžiču, tam 
je mirno in
ni prepiha!"
Vsi v en glas: "Ja!" in odidejo tja.
Pride štirideseta obletnica. 
Nekdo vpraša: "Kam bomo pa 
šli?"
Predlog pade, da k Anžiču. 
Nakar vsi v en glas:
"Ja, ja, k Anžiču, tam še nikoli 
nismo bili!"

"Mami, ali angelčki letijo?"
"Ja, angelčki letijo."
"Ali naša Rozi tudi leti?"
"Ne, Rozi je naša služkinja."
"Očka ji je pa včeraj rekel 
angelček."
"Ja, potem bo pa tudi ona letela."

»Je bila tvoja žena jezna, ker 
si se sinoči tako pozno vrnil 
domov?«
»Pa še kako! Danes je kot 
pokvarjen televizor.«
»Kako to misliš?«
»Slika je, tona pa ni.«

ODLOMKI IZ SPISOV 
OTROK:
- Ne vem, koliko let imam. To se 
stalno spreminja.
 
- Zelo sem se ustrašil, ko je 
zbolela mama. Mislil sem, da 
nam bo zdaj kuhal ata. 

- Krave ne smejo hitro teči, da ne 
bi polile mleka. 

- V soboto je ata zmagal na 
razstavi psov. 

- Pri nas doma ima vsak svojo 
sobo. Samo ata ne, on mora spati 
pri mami. 

Na šolskem dvorišču je pretep. 
Vanj je spet vpleten Tine, zato ga 
učitelj vpraša: »Ali si ti sprožil 
ta pretep?«
Tine odgovori: »Začelo se je 
tako, da je Miha udaril nazaj!«

Mama pravi Janezku: »Janezek, 
kdaj boš popravil tisto enko iz 
matematike?«
»Saj bi jo, mama, pa učitelj 
redovalnice sploh ne da iz rok.«

Pripravil Zlatko Novak

Za razvedrilo
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PREZRITE Že na voljo

Pri Celjski Mohorjevi družbi 
je izšel strip z naslovom 

 
Leopoldina.

Marijine sestre čudodelne svetinje in Hčere krščanske ljubezni sv. 
Vincencija Pavelskega – usmiljenke, so v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo 
družbo izdale strip z naslovom Leopoldina, Bog pomaga ljudem po ljudeh
Berta Golob in Juan Juvančič sta v strip ujela njeno življenjsko zgodbo, ki 

dokazuje, kako zmotno je mnenje, da iz bogatih plemiških družin ni 
prihajalo drugega kot izkoriščanje podložnikov. Mati Leopoldina je 

postala svetel zgled služenja ubogim in bolnim.

Knjiga

Moliti z Ludoviko de Marillac 
je prav tako izšla 

pri Celjski Mohorjevi družbi.
Podobno kot knjiga Moliti z Vincencijem Pavelskim nam 

predstavi soustanoviteljico Družbe hčera krščanske ljubezni in 
kako lahko z njo obogatimo svoje molitveno življenje.

 

Celjska Mohorjeva družba - obiščite nas 
v naših knjigarnah s knjižnim in darilnim programom v 

 Celju, Prešernova 23, T 03 490 14 20 in 
 Ljubljani, Nazorjeva 1, T 01 244 36 50 in 

na  www.mohorjeva.org




