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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: Franc Rataj CM
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. Francka Saje 
Naslov skupnosti: Pod bregom 22, 1231 Ljubljana – Črnuče
Telefon: 01/562-90-10
E-pošta: hkl.provincialat@rkc.si
Spletna stran: www.usmiljenke.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 

Dom sv. Jožef – duhovno prosvetni center
Zasebni zavod s trojno dejavnostjo; duhovno prosvetno, 
orglarsko šolo in institucionalnim varstvom starejših, ki je 
koncesijka.

Direktor doma: Jože Planinšek CM
Naslov: Plečnikova ulica 29, 3000 Celje
Telefon: 059/073-800
E-pošta: info@jozef.si
Spletna stran: www.jozef.si

Samostan lazaristov Mirenski Grad – Gnidovčev dom
Dom duhovnih vaj

Direktor doma: dr. Peter Žakelj CM
Naslov: Miren 216, 5291 Miren
Telefon:  05/398-43-00
E-pošta: info@mirenski-grad.si
Spletna stran: www.mirenski-grad.si

Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote (DP 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
Spletna stran: http://www.lazaristi.si

AMM – Otroci Brezmadežne (OB) 
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: Maistrova ulica 2, 1000 Ljubljana 
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. 

Vršilka dolžnosti predsednice: s. Hermina Nemšak FBS
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
Borut Pohar CM

Od 17. do 27. januarja 2019 je v Panami potekal Svetovni dan 
mladih katoličanov. Papež Frančišek je o njem povedal: »Videti 
vse tiste zastave, kako skupaj plapolajo in plešejo v rokah mladih, 
veselih, da so se srečali, je preroško znamenje, ki gre proti toku, če 
pomislimo na današnje žalostne tendence konfliktnih nacionalizmov, 
ki dvigujejo zidove in se zapirajo pred univerzalnostjo in srečanjem 
med narodi. To je znamenje, da so mladi kristjani kvas miru na 
svetu.« Papež je za geslo srečanja izbral Marijin odgovor angelu 
Gabrijelu: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji 
besedi!« (Lk 1,38) 

Kako mlade in sebe na vincencijanski način vzgojiti v kvas miru? 
Imamo več poti do miru, na žalost tudi preko nasilja, na primer 
z odstranitvijo drugače mislečih. Vendar pa imamo kristjani na 
razpolago mnogo odličnejšo, evangeljsko pot, ki temelji na nenasilju. 
Po tej poti so stopali številni svetniki, ki so znamenje Božjega 
kraljestva, med njimi tudi sv. Vincencij Pavelski. Njegova metoda 
je naslednja: če v bližnjem vidimo Kristusovo obličje, potem je naš 
edini možni odziv služenje. Težko si je namreč predstavljati, da bi si 
nekdo zavestno drznil dvigniti roko nad tistim, ki mu je neskončno 
svet, namesto da bi pred njim padel na kolena in mu v pokorščini 
služil. Nasilje nad Božjo podobo je samo dokaz nevere, dokaz, da 
ne vidimo tega, kar bi v veri morali videti. Vera na vincencijanski 
način se tako izogne verski nestrpnosti, rasizmu, ksenofobiji, 
sovraštvu, maščevanju in drugim zlim držam, ki prihajajo iz 
človekovega srca, saj temelji na Jezusovih besedah: »Kar koli ste 
storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« 

Naloga članov vincencijanske družine je torej v tem, da tako kot 
Mati Marija nenehno premišljujemo Jezusove besede in hkrati tako 
kot sv. Avguštin prosimo za milost spreobrnjenja, katerega cilj je 
»ozdraviti oko srca, da bomo lahko videli Boga (sanare oculum 
cordis unde videatur Deus)«.    n
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Pot do miru na vincencijanski način
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Življenje je smiselno,  
če ga živimo za druge
Prostovoljci VZD

»Živeti Kristusa«

Tokrat bosta v rubriki Živeti 
Kristusa spregovorili prostovoljki 
in sodelavk i  iz  Dr ušt v a 

prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. 
Simona Stegne je dolgoletna prostovoljka, 
danes pa strokovna delavka in vodja 
programa Celostna pomoč brezdomcem 
za aktivno vključevanje v družbo, Marjana 
Batistič pa je žena in mamica štirih otrok. 

Simona Stegne

»Kot otrok sem se rada zatekala k Bogu. Z 
otroškim zaupanjem sem dolgo časa hodila 
na travnik in mu pripovedovala o vsem: kako 
je bilo doma ali v šoli, kaj sem počela, česa 
me je bilo strah. Zelo rada sem z Bogom 
»barantala«. Vsaj meni se je zdelo tako. 

Čeprav mi učenje ni bilo tuje, mi v šoli nikoli 
ni šlo dobro, zato sem se z Njim pogosto 
pogajala »za oceno«. 

V času mojega odraščanja je to otroško 
zaupanje bledelo in s tem sem bledela tudi 
jaz. Ko sem skrenila s poti, se je v meni 
pogosto oglašal otroški glas zaupanja v Boga, 
ki me je vračal v pravo smer. Na pot mi je 
vztrajno pošiljal ljudi, ki so me vabili k Bogu 
in mi razlagali, da sicer ne bo šlo. Na tej poti 
iskanja smisla in predvsem dóma mi je dal 
priložnost, da sem v Društvu prostovoljcev 
Vincencijeve zveze dobrote začela delati kot 
prostovoljka.

Kmalu za tem sem popolnoma polomljena 
in brez pravega dóma začela hoditi na 

pogovore k Petru 
Žaklju. Ob njem 
sem se po dolgem 
času zopet začutila 
slišano in ljubljeno. 
Dom sem tako 
dobila v Skupnosti 
Betlehem, kjer se je 
moj boj med dobrim 
in slabim šele začel 
oziroma se je začela 
pot spreobrnjenja.

Pri delu z brezdomci 
in prostovoljci ter v 
skupnosti Betlehem Simona Stegne je hvaležna Bogu, da ji je dal dom in jo poklical v delo, kjer lahko 

scela zaživi in v to življenje vabi še druge
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spoznavam, da le preko konkretnega 
dela, pristnega odnosa, konkretnih bitk, 
priznavanja nepopolnosti in zavzetosti za 
dobro lahko živim in zaživim. Bog mi 
predstavlja oporo in orientacijo, da lahko 
iščem in živim hrepenenja in poklicanost, 
v katero me je poklical. Pri delu me vodi 
misel, ki jo je Peter na enem izmed srečanj 
izpostavil: »Življenje je smiselno le, če ga 
živimo za druge!« In res, tudi če si sam 
popolnoma lačen ljubezni, lahko ravno 
zato, ker razumeš lakoto, s sočutjem srečaš 
drugega v njegovi lakoti in potrebah. Čeprav 
se še vedno včasih lotim dela in kreiranja 
svojega življenja po svoje, me Bog vedno 
postavi na realna tla. Pogosto težko razumem, 
predvsem pa vzdržim v Božji logiki, ki nas 
uči majhnosti, odpovedi in napora, a vem, 
da druge poti ni, da pridemo do ljubezni, 
do življenja. Hvaležna sem Bogu, da mi je 
dal dom in me poklical v delo, kjer lahko 
scela zaživim in skušam v to življenje vabiti 
tudi druge.«

Marjana Batistič 

»Vera me spremlja od malih nog. Čeprav 
mama ni bila verna, oče pa je bil, sta se 
odločila, da bom obiskovala verouk in 
prejela zakramente. Prvega svetega obhajila 
se spomnim po tem, da smo veliko peli, 
zakramenta svete birme pa po tem, da 
sem med mašo vztrajno prosila za darove 
Svetega Duha, in sicer predvsem za enega 
– dar moči. 

Z zakramentom svete birme se je začelo 
moje življenje spreminjati. Pričela sem 
obiskovati mladinsko skupino v sosednji 
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župniji. Ob podpori lazarista Petra Žaklja in 
skupnosti Betlehem sem začela spoznavati, 
da imajo moja vera in moji odnosi en sam 
zgrešen cilj: biti najpomembnejša. 

Kljub mnogim prizadevanjem, ki so me 
spodbujala k svobodnemu in polnemu 
življenju, nisem zmogla in hotela, da bi 
življenje postavila na drugačne temelje. Tako 
sem se poročila. Zakrament svetega zakona je 
bil druga prelomnica. Zgrešena logika mojega 
življenja je dala očitne rezultate. Odnosi s 
prijatelji so se zlomili. V vrtenju okrog svojih 
čustev in izkoriščanju drugih za dosego 
svojih interesov, ni bilo prostora za resnično 
prijateljstvo. Ni bilo prostora za ljubezen do 
moža. Po dveh letih zakona nisem imela 
nobene želje več, da bi še vztrajala v odnosu. 

Po mnogih pogovorih, prepirih, molitvah, 
mašah in prošnjah verjamem, da sem dobila 

milost, da sem začela razmišljati drugače. 
Bilo je leto Božjega usmiljenja, ki ga je 
razglasil papež Frančišek. V molitvah sem 
se zaupno obrnila na arškega župnika in 
Fatimsko Marijo. Svoje nekdanje prijatelje 
sem uspela sprejeti za sogovornike in počasi 
sem začela urejati svoje življenje.

Zakon je obstal. Živim v skupnosti 
prijateljev, ki se zbiramo na Mirenskem 
Gradu. Četrtič sem mama. Izkušnja me 
je spremenila. Sedaj bolje razumem in 
doživljam, da me ima Bog rad, táko kot 
sem, in da je smiselno živeti za druge. 
Hvaležna sem za prehojeno pot, za 
duhovnika Petra Žaklja, skupnost Betlehem 
in Društvo prostovoljcev VZD, kjer lahko 
delam, se pogovarjam in molim. Vesela 
sem, da kljub vsem težavam vztrajamo 
skupaj in ob evangeliju iščemo pot v 
polnejše življenje.«                                n

Marjano Batistič je življenjska izkušnja spremenila in ji osmislila ves njen trud za bližnje

»Živeti Kristusa«
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Postno pismo 2019: ROMANJE SRCA
Tomaž Mavrič CM, generalni superior

Dragi č lani in č lanice v in-
cencijanske družine, Jezusova 
milost in njegov mir naj bosta 

vedno z nami!

Ko vstopamo v postni čas, se z globokim 
notranjim veseljem zahvaljujemo Jezusu za 
ta sveti čas med letom, ki nam pomaga, da z 
očmi srca razumemo in vidimo Gospodova 
dejanja neskončnega usmiljenja do nas, do 
drugih in do celotnega človeštva.

Svoje razmišljanje nadaljujemo v luči 
prejšnjih pisem o elementih, ki so oblikovali 
vincencijansko duhovnost in vodili sv. 
Vincencija Pavelskega, da je postal mistik 
krščanske ljubezni. V zadnjem adventnem 
pismu smo omenili enega od glavnih virov, 
iz katerega je Vincencij kot mistik ljubezni 
črpal: vsakdanje premišljevanje. V tem 
postnem pismu bi rad razmišljal o drugih 
virih, ki so sv. Vincencija naredili za 
mistika krščanske ljubezni: duhovno 
vodstvo, zakrament sprave in delitev vere.

Vse nas povabim, naj se v tem postnem 
času podamo na romanje, romanje srca, k 
Jezusovemu in svojemu srcu. Če se dve srci 
srečata, če sta obe napolnjeni z enakimi 
mislimi in željami, bodo vsa dejanja, ki 
si jih bomo zadali, v vsakem trenutku 
našega življenja, sveta dejanja. Jezus nam 
bo napolnil srce s svojo navzočnostjo do 
zadnjih kotičkov in naše srce bo srce po 
njegovem srcu.

V arhivih materne hiše Misijonske družbe 
v Parizu sta dva seznama konferenc, ki 
jih je sv. Vincencij podal pri Sv. Lazarju. 
En seznam, iz roke asistenta materne hiše 
Renéja Almerasa, ki je pozneje postal 
Vincencijev naslednik kot generalni 
superior, vključuje obdobje od 1656 do 
1660. Drugi seznam od 1650 do 1660 je 
napisal pomočnik asistenta Janez Gicquel. 
Noben seznam ni popoln, vendar datumi in 
teme za konference v februarju 1652, 1653, 
1654 in v začetku marca 1655 kažejo, da 
je Vincencij vsako leto nagovoril sobrate 
v začetku posta. Tukaj je tipičen primer:

»Iz življenja naše družine«
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»Iz življenja naše družine«
Februar 1652. - Dobro preživeti ta postni čas

1. Obveznosti, ki jih moramo opraviti v 
tem postu bolj pobožno in zvesto.

2. Kaj vsakdo misli, da bi bilo dobro storiti, 
da ga bo dobro preživel (Coste XII, 
457).

Sam Vincent nam pove, da so člani 
torkovih konferenc vsako leto govorili o 
dobri uporabi postnega časa (Coste XI, 
89). Čeprav smo našli le nekaj omemb 
o postnem času v njegovih konferencah 
hčeram krščanske ljubezni, si je težko 
predstavljati, da o tem ne bi govoril tudi 
sestram.

Na žalost, nobena od Vincencijevih postnih 
konferenc ni prišla do nas. Razpršene 
omembe se pojavljajo v njegovih pismih 
in drugih spisih, vendar je večina njegovih 
predlogov o postu izginila. Zavedamo se 
pomena, ki ga je Vincencij namenil dejstvu, 
da bi »dobro preživeli ta post«, se podamo 
na romanje, romanje srca z razmišljanjem 
o treh pomembnih virih, ki so prisotni v 
vincencijanski tradiciji in duhovnosti, in 
sicer: duhovno vodstvo, zakrament sprave 
in delitev vere.

DUHOVNO VODSTVO

Duhovno vodstvo, ki nam pomaga na 
naši življenjski poti, je v tem, da se z 
duhovnim voditeljem preprosto in zaupno 
pogovarjamo o svojih radostih in žalostih, 
o svojih vsakdanjih bojih, o svojih uspehih 
in neuspehih. Malo je bolj koristnega za 
obvladovanje globokih čustev, skrbi in 
problemov, kot je »zaupnik«, ki nas razume 
in pozna pasti, ki se lahko pojavijo na naši 
poti. Boji, s katerimi se soočamo v zvezi z 
občutljivimi vprašanji, kot je spolnost, so 
pogosto neprijetni, toda govoriti odkrito 
o njih z izkušenim spremljevalcem, je 
običajno najmodrejši prvi korak pri njihovem 
reševanju.

Sv. Vincencij je pogosto govoril o nujnosti 
duhovnega vodstva. 23. februarja 1650 je 
pisal sestri Ivani Lepintre: »Zares, draga 
sestra, duhovno vodstvo je zelo koristno; 
tu se dobijo nasveti v težavah, spodbude v 
nevšečnostih, zatočišče v skušnjavah, moč v 
teži; končno je tukaj vir dobrin in tolažb, 
ko je voditelj zelo ljubezniv, preudaren in 
izkušen« (Coste III, 614). Nasprotno pa, 
ko so problemi predolgo potlačeni ali ko 
jih poskušamo rešiti sami, lahko povzročijo 
ogromno osebno zmedo in končno 
izbruhnejo. Vincencij se je zavedal, da se 
praksa duhovnega vodstva včasih žal ne 
uporablja več po duhovniškem posvečenju 
ali po narejenih zaobljubah. Zato ga je 
izrecno priporočal tistim, ki so prišli k 
Sv. Lazarju v duhovne vaje za ordinande 
(Coste XIII, 142).

Namen pogovorov z duhovnim voditeljem, 
ki je bil jasno izražen od časa puščavnikov, 
je preprost: gre za čistost srca. Vincent 
je zato priporočal duhovno vodstvo vsaj 

Vincencijeva spodbuda

Bog vas je postavil v ta svet, da 

bi prinašali sadove ponižnosti in 

potrpežljivosti, uboštva in vseh drugih 

kreposti.
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nekajkrat na leto (glej Sp X, 11), zlasti 
med duhovnimi vajami ali liturgičnimi 
časi, kakršen je post.

Tako kot je sv. Vincencij Pavelski 
jasno spodbujal vse sobrate, sestre in 
na splošno vse posvečene osebe, da 
imajo duhovnega vodjo, ljubeznivega, 
preudarnega in izkušenega, bi tudi jaz rad 
spodbudil vsakega člana vincencijanske 
družine, posvečenega in laiškega, naj 
ima duhovnega vodjo, ki ga spremlja 
na njegovem romanju. Sv. Vincencij je 
povabil posvečene osebe, naj ne omejijo 
duhovnega vodstva le na obdobje začetne 
vzgoje - postulata, notranjega semenišča, 
bogoslovja – ampak naj s tem nadaljujejo 
in vključijo duhovno vodstvo v vse svoje 
življenje.

Vsak posameznik se s svojim duhovnim 
vodjem odloči, kako pogosta bodo srečanja 
za duhovno vodstvo. Naš ustanovitelj je 
predlagal, naj bodo vsaj nekajkrat na leto. 
To bi lahko bilo na dva ali tri mesece. 
Glede tega ima vsaka od različnih družb, 

ki pripadajo vincencijanski družini, svoje 
Konstitucije in Statute, ki konkretno 
govorijo o duhovnem vodstvu in kako 
ga uresničevati v svojem življenju.

ZAKRAMENT SPRAVE

Papež Frančišek je močno poudarjal Božjo 
milost. To je prva beseda njegovega gesla: 
Miserando atque eligendo (kar lahko prosto 
prevedemo: »Po Božji milosti«). Na začetku 
svojega pontifikata je neko nedeljo ob molitvi 
Angelusa poslušalcem priporočil knjigo 
kardinala Walterja Kasperja: Usmiljenje: 
temeljna oznaka evangelija, ključ krščanskega 
življenja.

Štiri stoletja prej je tudi sv. Vincencij menil, 
da je usmiljenje v srcu veselega oznanila. 
Opisuje ga kot tisto lepo krepost, o kateri 
je pisano: »Bogu je lastno usmiljenje« (Coste 
XI, 364).

Zakrament sprave je slavje Božjega usmiljenja 
do vsakega izmed nas. To je obredni pogovor: 
1) med Bogom, ki nas v svojem velikem 

Duhovni voditelj skozi duhovno vodstvo spremlja kristjana na njegovem romanju vere
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»Iz življenja naše družine«

usmiljenju nenehno išče, in 2) med nami, ki 
priznavamo, da nujno potrebujemo njegovo 
usmiljenje. Podarja mir tistim, ki v vsej 
ponižnosti priznavajo svoje grehe.

Pri zakramentu sprave je bistveno, da s 
preprostostjo govorimo resnico, tako kot pri 
duhovnem vodstvu. K spovedi gremo, da 
svoje grehe preprosto izrazimo pred Bogom, 
prepričani, da prejmemo njegovo zdravilno 
ljubezen prek zakramentalnih znamenj. 
Kakovost našega odnosa do spovednika je 
v veliki meri odvisna od iskrenosti, s katero 
se razkrivamo. Potemtakem je nujno, da je 
za takšen odnos značilno iskreno odpiranje 
sebe in skrb, da se izogibamo temu, da bi 
prikrili »skrite kotičke« svojega življenja.

Sv. Vincencij Pavelski nas pogosto vabi k 
zakramentu sprave, »da bi mogli priti do 
stalnega spreobračanja in iskrenosti v poklicu« 
(K 45 § 2). Glede na te spodbude, ki jih 
navdihuje Jezusov duh, vabim vsakega 
člana vincencijanske družine, da se osebno 
in redno srečuje z Jezusom v zakramentu 
sprave.

Mnogi izmed vas ali morda večina se 
srečuje z Jezusom v zakramentu sprave 
vsaj vsak mesec ali pogosteje. Želel 
bi izkoristiti to priložnost, da člane 
vincencijanske družine, ki morda nimajo 
navade, da bi se redno srečali z Jezusom 
v zakramentu sprave enkrat na mesec, 
naj odgovorijo na Jezusovo povabilo in 
vpeljejo redno prakso na svoji duhovni 
poti.

DELITEV VERE

V Vincencijevem času so (pobožne) 
vaje, kot so ponovitev premišljevanja 
in obtožba napák, omogočale članom 
njegove duhovne družine, da pogosto 
delijo svojo vero in odkrito priznajo 
svoje pomanjkljivosti. Sčasoma so te vaje 
postale privajene in rutinske; tako so, 
žal, postopoma izgubile spontanost, ki 
jih je oživljala.

Vendar pa je delitev vere vedno dragocena. 
Naše Konstitucije jo priporočajo (C 46) 
in vztrajajo, da v molitveni atmosferi »v 

Pri sveti spovedi svoje grehe preprosto izrazimo pred Bogom
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bratskem pogovoru delimo med seboj 
sadove svojih duhovnih in apostolskih 
skušenj«. Način, kako bo to storjeno, je 
prepuščen skupnosti, ki ji pripadamo.

Skozi stoletja so se pojavljali različni vzorci 
za delitev vere. Duhovni očetje so podali 
metodo ali korake, ki nam pomagajo 
poslušati Božjo besedo, biti odprti, da 
jo sprejmemo v svoja srca in prejmemo 
navdih od Duha, da bi razumeli, kaj 
nam Jezus osebno pove prek določenega 
besedila. Nato preprosto in ponižno to 
podelimo s skupino, skupnostjo. To je 
»sveta dežela«, kjer se počutimo varne, 
brez presojanja in kritiziranja, ampak 
nam prisluhnejo in nas sprejmejo kot 
enake, kakršni smo v tem trenutku svoje 
duhovne poti. V takšnem okolju, v takšni 
skupnosti, v takšnem srečanju delitve 
vere poglabljamo svoj odnos z Jezusom, 
s seboj in z drugimi.

Vincenciju je bilo všeč, da je bila delitev 
odkrita in konkretna. Dejal je:

»Prav je, da pri stvareh, ki nas ponižujejo, 
povemo tudi vse podrobnosti , kadar 
razumnost dopušča, da jih povemo vpričo 
drugih, zaradi dušne koristi, ki jo imamo 
od tega, če premagamo notranji odpor, ki 
ga čutimo pri razkrivanju in razodevanju 
tega, kar bi napuh rad prikril. Avguštin je 
sam izpovedal skrivne grehe svoje mladosti 
in napisal o njih knjigo, da bi ves svet vedel 
za vse njegove grde zablode in skrajno 
razuzdanost. In sv. Pavel, izvoljeno orodje, 
ki je bil zamaknjen v nebo, ali ni odkrito 
priznal, da je preganjal Cerkev? Celo zapisal 
je to (1 Kor 15,9), da bi ljudje do konca 
sveta vedeli, da je bil preganjalec« (Coste 
XI, 53-54).

Med različnimi oblikami delitve vere, ki 
jih poznate ali lahko uporabljate v svojih 
skupnostih ali skupinah, naj vam ponudim 
model, imenovan »sedem korakov«, vzorec, 
ki ga lahko uporabimo v naših skupnostih 
ali kateri koli skupini.

Sedem korakov:

• Spomnimo se Gospodove navzočnosti.

Nekdo začne s molitvijo ali pesmijo.

• Preberemo besedilo.

Nekdo prebere svetopisemsko besedilo, 
odlomek iz sv. Vincencija ali kaj drugega.

• Prisluhnemo Bogu, da nam spregovori 
v tihoti.

Utihnemo za določen čas, da nam Bog govori.

• Izberemo besede ali stavke, ki nas 
nagovorijo.

Vsakdo izbere kratek stavek ali besedo in 
izgovori na glas v molitvi, drugi pa molčijo.

• Delimo, kar smo slišali v svojem srcu.

Kaj se nas je osebno dotaknilo pri branju ali 
v molitvi?

• Govorimo o tem, kar je posameznik ali 
skupina kot celota povabljena, da stori.

Ali je kaj takega, kar smo poklicani, da storimo?

• Skupaj molimo.

Končamo z molitvijo ali pesmijo.
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»Iz življenja naše družine«
Delitev vere je »sveta zemlja«, kjer se 
sezujemo, da bi se postavili pred Jezusa v 
vsej preprostosti in ponižnosti. Delitev vere 
ni čas, ko bi po poslušanju in premišljevanju 
Božje besede podali kratko homilijo ali 
kratko eksegezo besedila, ki smo ga 
pravkar prebrali, ter pri tem prevzeli vlogo 
učitelja. Delitev vere je bolj o poslušanju 
in premišljevanju o tem, kaj Jezus pravi 
osebno vsakemu od nas, potem pa to delimo 
s skupino, s svojo skupnostjo.

Jezus je tisti, ki ozdravlja, mi pa smo 
povabljeni, da postanemo zdravilci, s svojimi 
ranami, po njegovem srcu. Možno je deliti 
svoje slabosti in izzive, svoje skrbi in notranje 

boje s skupino, s skupnostjo, ko se ne čutimo 
ogrožene, presojane ali zavrnjene, ampak 
tudi tedaj, ko se čutimo globoko spoštovane, 
sprejete in ljubljene, v okolju, kjer se čutimo 
kot pravi bratje in sestre, kot dragi prijatelji, ki 
pomagajo drug drugemu na življenjski poti.

V naših skupnostih posvečenega življenja je 
naš običajen način skupnega bivanja verjetno 
evharistija, vsakdanje premišljevanje, čas 
skupne molitve, obroki, razvedrilo, skupna 
srečanja itd. V teh različnih priložnostih bi 
rad povabil družbe posvečenega življenja, 
pa tudi vse laiške veje vincencijanske 
družine, da razmislijo o možnosti uvedbe 
srečanja za delitev vere po najprimernejši 
metodi za vsako družbo ali po izbiri med 
mnogimi, ki jih poznate sami, ali pa ki 
vam bodo predstavljene. Metoda, ki sem 
jo predlagal v tem postnem pismu, je en 
primer.

Vsaka skupnost bo lahko razmislila in 
se odločila, kako pogosto bodo potekala 
srečanja za delitev vere: enkrat tedensko, 
enkrat mesečno, večkrat letno, v skladu z 
bogoslužnim koledarjem ali pa po kakem 
drugem ritmu, ki si ga izbere skupnost 
ali skupina. Številne skupnosti in skupine 
že delijo vero. To povabilo in spodbudo 
namenjam tistim skupnostim in skupinam, 
kjer se to še ne uresničuje.

Skupaj se podajamo na »romanje srca«. 
Bolj poglobljeno razmišljanje o duhovnem 
vodstvu, zakramentu sprave, delitvi vere in 
sprejemanju le-teh za redne »spremljevalce« 
nam zagotavlja, da bo naše romanje doseglo 
svoj namen: povezati Jezusovo in naše lastno 
srce, da bi se približali srcem vseh kot bolj 
učinkoviti oznanjevalci evangelija ubogim. 

Vaš brat v sv. Vincenciju                           n

 
 

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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Lazaristi

Večne zaobljube
Tilen Prinčič CM

V petek, 25. januarja 2019, smo 
lazaristi praznovali obletnico 
ustanovitve naše Družbe. Na 

Taboru v Ljubljani je bilo nekoliko bolj 
slovesno. Naš bogoslovec Rok Žlender 
je na ta dan naredil večne zaobljube. V 
Misijonski družbi so preproste zaobljube, 
ki niso povezane z veliko slovesnostjo 
kot pri večini redov. Kljub temu je bilo 
pri Srcu Jezusovem nekaj posebnega. Pri 
jutranji sveti maši, ki jo je vodil vizitator 

lazaristov g. Franc Rataj, je somaševalo še 
sedem sobratov, molitvi pa so se pridružili 
tudi nekateri povabljeni gostje. Po obredu 
smo se skupaj poveselili na slovesnem 
zajtrku.

Rok, sobratje ti želimo obilo Božje milosti. 
Naj te na tvoji poti spremlja zvestoba. 
Želimo ti, da bi svoje poslanstvo živel v 
iskrenem veselju in se znal po vsakem padcu 
pobrati!                                                   n

Po izpovedi večnih zaobljub v Misijonski družbi bogoslovec Rok Žlender med sobrati lazaristi
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»Iz življenja naše družine«

80-letnica Gnidovčeve smrti
Zlatko Novak

3. februarja 2019 smo v cerkvi Srca 
Jezusovega na Taboru v Ljubljani 
obhajali slovesnost Gnidovčeve 

nedelje. Na ta dan je minilo natanko 
80 let od smrti Božjega služabnika 
Janeza Frančiška Gnidovca (1873-1939). 
Verniki, ki se z zaupanjem obračajo na 
tega svetniškega kandidata, so napolnili 
cerkev. 

Slovesnost se je pričela z molitveno 
uro: na Boga smo se obrnili z gorečo 
prošnjo po Gnidovčevi beatifikaciji in 

novih duhovnih poklicih. Sledile so pete 
litanije Srca Jezusovega, ki so jih ubrano 
prepevali bogoslovci, duhovniki, zbrani 
verniki in pevci župnijskega pevskega 
zbora iz Zagradca. Pevci so pod vodstvom 
zborovodje in organista Roberta Kohka 
slovesno sveto mašo povzdignili s posebej 
izbranimi pesmimi in Sattnerjevo Misso 
seraphico. 

Ob somaševanju številnih duhovnikov 
je sveto mašo daroval upokojeni nadškof 
dr. Anton Stres, oltar pa je obdajalo tudi 

Slovesno sveto mašo ob 80-letnici smrti škofa Gnidovca je daroval nadškof dr. Anton Stres
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več bogoslovcev. V uvodu je vse navzoče 
vernike pozdravil rektor cerkve dr. Robert 
Petkovšek, ki je izpostavil okrogli jubilej 
Gnidovčevega rojstva za nebesa. Poseben 
pozdrav je namenil romarjem iz župnije 
Ajdovec, kjer je bil leta 1873 v vasi Veliki 
Lipovec rojen Janez Gnidovec.

Nadškof Stres je v pridigi vzporedil 
življenje svetniškega kandidata škofa 
Gnidovca s podobo obljubljenega 
Maziljenca in Odrešenika, ki jo je sam 
Jezus jasno nakazal že na začetku svojega 
javnega delovanja, kar smo slišali ta dan v 
evangeliju. Jezus je že na začetku svoje poti 
vedel, da to pelje v trpljenje in smrt. Tudi 
častitljivi Božji služabnik škof Gnidovec 
je bil deležen tega Gospodovega keliha 
prav posebej med svojim delovanjem 
v skopsko-prizrenski škofiji, ki je bila 
po balkanskih vojnah in prvi svetovni 
vojni v vsestranskih ruševinah. Poleg 
materialnih ruševin so bile še ruševine 
medčloveških odnosov in odnosov med 
različnimi narodnostnimi in verskimi 
skupinami. Gnidovec se je vsega tega dela 
loteval z močno vero, neomajnim upanjem 
ter požrtvovalno ljubeznijo. Kot škof je 
bil poslan v okolje, kjer ni imel ničesar, 
ne sodelavcev ne materialnih sredstev 
in potrebnih prometnih povezav. Brez 
vere, da je Gospod tisti, ki ga pošilja, 
naj vodi Cerkev v krajih, ki so zaupani 
njegovi pastirski odgovornosti, bi verjetno 
kmalu obupal. Močno je veroval, da je 
Gospod z njim in da ne opravlja svojega, 
temveč božje delo. Gnidovčev pogum 
je imel svoj neusahljivi izvir v zaupanju 
v Boga. To mu je dajalo moč, da je 
lahko šel nasproti vsem nevarnostim. 
Na njegovih napornih peš poteh po 
Kosovem in današnji Makedoniji je bilo 

veliko nevarnosti, a nobena ga ni odvrnila 
od tega, kar je čutil za svojo dolžnost. 
Gonilna sila vse izjemne Gnidovčeve 
požrtvovalnosti in odpovedovanja sebi 
je bila ljubezen do Gospoda. Njegova 
razvejana in neutrudna dejavnost je bila 
samo zunanji izraz njegove ljubezni do 
Jezusa Kristusa. Nadškof Stres je zaključil 
svoje razmišljanje s povabilom, naj vztrajno 
molimo za Gnidovčevo beatifikacijo.

Po obhajilu se je nadškof Stres skupaj 
s spremstvom ustavil ob Gnidovčevem 
g robu in tam mol i l  za  njegovo 
beatifikacijo. Pred sklepom sv. maše je 
spregovoril še lazarist Anton Pust, ki se 
je v svojem študiju in delu veliko posvečal 
škofu Gnidovcu. Spomnil je, da je bil 
lazarist Janez Frančišek Gnidovec leta 
1924 prav v tej cerkvi Srca Jezusovega 
posvečen v škofa. 16 let je vodil skopsko-
prizrensko škofijo. Sedaj počiva v tej 
cerkvi, njegova duša pa uživa večno srečo 
pri Bogu, h kateremu je vodil mnoge 
vernike. Gnidovec je naš vzornik kreposti 
in svetosti, naš priprošnjik. Po slovesnosti 
sta sledila pogostitev in druženje vernikov 
v dvorani Študentskega doma. Veselje, ki 
smo ga doživeli ob slovesnem bogoslužju 
v cerkvi, smo si delili med seboj, hkrati 
pa ga ponesli na svoje domove. 

Dragi verniki, cerkev Srca Jezusovega, ki 
ima zdaj že drugo leto vrata odprta skozi 
ves dan, vas vabi, da se večkrat ustavite 
v njej, obiščete grob Božjega služabnika 
Janeza Gnidovca, se njemu priporočite, 
hkrati pa Bogu izročite svoje skrbi in 
veselje.                                                n

Lazaristi
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»Iz življenja naše družine«

Povabilo na praznovanje 100-letnice 
Slovenske province usmiljenk
s. Francka Saje HKL in sestre usmiljenke

V uvodniku zadnje  š tev i l ke 
Vincencijeve poti sem na 
kratko omenila letošnje 

jubilejno leto praznovanje 
100-letnice naše province 
z obljubo, da bo o tem 
praznovanju kaj več 
v prihodnji številki 
naše skupne revije. 
Obljubo sedaj 
izpolnjujem. 

Nekoliko 
zgodovine.

P i s a lo  s e  j e 
leto 1852, ko je 
s. Leopoldina 
Jožefa Brandis, 
vizitatorica tedanje 
Graške province, 
pripeljala prve hčere 
krščanske ljubezni - 
usmiljenke iz Gradca v 
Ljubljano. Njihov zgled 
darovanja Bogu v služenju 
ubogim je skozi desetletja pritegnil 
v Družbo veliko slovenskih deklet; 5. 
aprila 1919 je bila v Ljubljani ustanovljena 
samostojna Jugoslovanska provinca. 
Seveda so dogodku v prvi vrsti botrovale 
politične razmere, saj je leta 1918 propadla 
Avstro-ogrska, na naših tleh pa se je 
oblikovala nova državna tvorba Kraljevina 

Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ob tej 
spremembi postojanke v Sloveniji in na 

Hrvaškem itak ne bi več mogle 
spadati v avstrijsko provinco.

Š t e v i l o  s e s t e r  i n 
razsežnost njihovega 

poslanstva je v teh 
sto letih močno 
nihalo. Do druge 
svetovne vojne je 
stalno naraščalo 
in se širilo, pod 
komunistično 
oblastjo pa so 
bile med letoma 
1945 in 1948 
sestre pregnane 
iz bolnišnic in 

drugih ustanov. S 
tem je bila njihova 

dejavnost praktično 
one mo g o č e n a .  V 

poznejših desetletjih 
se je provinca počasi spet 

obnovila in živi še danes. Po 
razpadu Jugoslavije se je leta 1992 

preimenovala v Slovensko provinco. 
Leta 2010 pa je bila znotraj province 
ustanovljena Albanska pokrajina, ki 
vključuje skupnosti na Kosovu in v 
Albaniji. 

Želimo, da bi bila prva in temeljna vsebina 
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Usmiljenke
našega praznovanja tega častitljivega 
jubileja zahvala Bogu in Mariji za to 
našo čudovito, bogato in rodovitno 
zgodovino. Z njo pa pošiljamo k Bogu 
tudi prošnjo, da bi njegov blagoslov še 
naprej vel nad provinco in pokrajino 
danes in v prihodnosti. 

Toplo vabimo vse člane vincencijanske 
družine kot tudi naše sodelavce in 
prijatelje, da praznujete z nami! 

Osrednji dogodek praznovanja 

bo v soboto, 27. aprila 2019, v Domu 
sv. Jožef v Celju.

Začeli ga bomo ob 9.30 z molitveno uro 
v cerkvi in nadaljevali s priložnostno 
akademijo ob 11. uri v Kardinalovi 
dvorani. Po akademiji povabljeni h kosilu, 
pred njim in po njem bo v avli Doma 
možnost ogleda fotografske razstave o 
zgodovini province. Vrhunec praznovanja 
pa bo slovesna zahvalna sveta maša ob 
15. uri v cerkvi, ki jo bo s somaševalci 
daroval kardinal Franc Rode. Navzoč bo 
naš vrhovni predstojnik Tomaž Mavrič, 
povabljeni so tudi naši škofje. Po maši se 
bomo zadržali v prijateljskem druženju in 
z njim sklenili skupni praznični zahvalni 
dan. 

Pridružite se nam, veseli vas bomo!      n

Sestre usmiljenke opravljajo svoje poslanstvo z veselim srcem
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»Iz življenja naše družine«

Logotip ob 100-letnici province  
Hčera krščanske ljubezni
s. Ljubica Jozić ml. HKL

Ob letošnjem praznovanju okrogle 
obletnice obstoja Slovenske 
province – z ustanovnim dnem 

5. aprila 1919 – nas navdaja veselje in 
hvaležnost za tolike milosti, ki smo jih 
bile deležne. To, kar 
doživljamo v svoji 
notranjosti, ponazarja 
tudi logotip, ki je nastal 
ob tej priložnosti. 

O b  m i s l i  n a 
preteklost, sedanjost 
in prihodnost naše 
province je v središču 
logotipa križani Jezus 
Kristus, ki je pravilo 
hč e r a  k r š č a n sk e 
ljubezni ter vir in 
vzor našega služenja. 
Križ obdajajo plameni. 
Podoba je vzeta iz 
družbenega grba, ki 
ga je zasnovala sv. 
Ludovika de Marillac, 
naša soustanoviteljica, 
in se je od leta 1643 
uporabljal kot družbeni 
pečat. Rdeči plameni, 
ki izhajajo iz križanega Gospoda, oznanjajo 
njegovo večno ljubezen, s katero nas je 
odrešil. To je ljubezen, ki gre do bolečine 
in se popolnoma daruje s smrtjo na križu, 
kateri sledi zmagoslavno vstajenje. 

Sedem plamenov ognja ponazarja sedem 
darov Svetega Duha, ki ga je sv. Ludovika 
zelo častila; na binkošti dan, 4. junija 
1623, je prejela milost razsvetljenja o 
novi skupnosti, ki bo služila ubogim. 

Plameni so prav tako 
s imbol  s edmer ih 
zakramentov, ki jih je 
sv. Vincencij Pavelski, 
naš soustanovitelj, delil 
najbolj revnim svojega 
časa. Tudi sam je 
posvetil svoje življenje 
služenju telesno in 
duhovno ubogim; 
tako je  pr itegn i l 
milijone ljudi, ki danes 
delujemo po njegovem 
zgledu in v njegovem 
duhu.  Kot nekoč 
naše rajne sestre, tudi 
danes hčere krščanske 
ljubezni črpamo moč 
iz teh Božjih darov za 
življenje v skupnosti, 
za »služenje Kristusu 
v ubogih in ubogim v 
Kristusu« (K 10 b).

V vsakem plamenu je ime ene izmed 
dežel, kjer delujejo sestre Slovenske 
province in Albanske pokrajine, ki je del 
te province. Sestre so k nam prihajale iz 
Avstrijskega imperija in nato iz Avstro-
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Usmiljenke
ogrske: v Slovenijo leta 
1852, na Hrvaško 1881, v 
Srbijo 1920, v Makedonijo 
1927, na Kosovo 1927 in v 
Albanijo 1992; večinoma so 
bile slovenske narodnosti. 
Zaradi prisotnosti sester na 
tolikih krajih in v različnih 
državah je provinca od nekdaj 
usmerjena v ekumensko 
delovanje. Sestre s svojo 
navzočnostjo, življenjem in 
služenjem pričujejo za mir 
in spoštovanje, sprejemanje 
drugega in življenje v sožitju 
kljub različnim kulturam, 
veram in mentaliteti narodov. 
Kristus nas povezuje in 
združuje; bolj ko smo bliže 
Njemu, bliže smo drug 
drugemu. 

Simbolika plamena je 
zelo močna. Plamen greje 
in razsvetljuje, omogoča 
zaznavanje in daje upanje. 
V zgodovini province so 
sestre prinašale Kristusovo 
luč ubogim, jih grele s 
svojim služenjem in jim z 
življenjem osvetljevale pot k 
Bogu. Plamen lahko zažiga 
in povzroča bolečino, zato je tudi simbol 
trpljenja in očiščevanja. Preizkušnje, 
nasprotovanja, odvzem imetja, preganjanje..., 
vse to so doživljale zlasti v minulem stoletju. 
A Kristus je bil njihov zgled vztrajnosti in 
zvestobe v izpolnjevanju Božje volje tudi v 
trpljenju in bolečini.

Ob 100-obletnici me, ki smo prišle za 
njimi, prósimo Kristusa, da bi na priprošnjo 

brezmadežne Matere Marije tudi nam danes 
svetil plamen njegove ljubezni. V njegovi luči 
in moči bomo lahko varno hodile po pravi 
poti k Očetu, ko bomo poglobljeno živele iz 
duha Družbe in v zvestobi zaobljubam. Naj 
nam Sveti Duh vliva ljubezen do ubogih, 
da jim bomo služile »sočutno, krotko, 
ljubeznivo, spoštljivo in pobožno« (prim. 
Pravila VII,1). n

Kot nekoč rajne sestre tudi danes hčere krščanske ljubezni črpajo moč 
za služenje Kristusu v ubogih v Bogu samem
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»Iz življenja naše družine«

Romanje na grob  
s. Leopoldine Jožefe Brandis v Gradec
s. Francka Saje HKL in sestre usmiljenke

Božja služabnica sestra 
Leopoldina Brandis je 
pripeljala prve usmiljenke 

v  Ljubljano,  zato v  sk lopu 
obhajanja letošnjega jubilejnega 
leta  pr ipravljamo 25.  maja 
romanje na njen grob v Gradcu. 
Z njim se želimo Bogu zahvaliti, 
saj je bila prav ona orodje Božje 
previdnosti in je po njej Družba 
hčera krščanske ljubezni zaživela 
tudi pri nas. Romanje bo tudi 
povezano z molitvijo, da nam pri 
Bogu izprosi potrebne milosti za 
naše poslanstvo služenja ubogim v 
duhu vincencijanske karizme, zlasti 
pa nove poklice v naših vrstah.

K sestram usmiljenkam v Gradec se 
bomo iz Šentjakoba ob Savi podali z 
avtobusom. Poleg obiska groba matere 
Brandis bomo obhajali tudi mašno 
daritev v sestrski cerkvi in si ogledali 
še kakšne druge znamenitosti. Po 
kosilu se bomo vračali skozi Maribor, 
kjer si bomo ogledali grajsko kapelo družine 
Brandis, kjer je mlada Jožefa rada molila. 

Na to romanje ste lepo povabljeni tudi vsi 
člani in članice vincencijanske družine 
pri nas.

Zaradi organizacije romanja (avtobus, 
kosilo) so potrebne posamične ali skupinske 

poimenske prijave. Do 15. maja jih bo 
sprejemala s. Marta Rauh na e-naslov  
marta.rauh@usmiljenke.si Po prijavi boste 
od nje prejeli podrobnejša pisna navodila. 
Romanje bo celodnevno, stroške prevoza in 
kosila bomo poravnale usmiljenke, za malico 
in pijačo po poti pa naj bo poskrbljeno iz 
popotne malhe posameznega udeleženca. 
Veselimo se, da se nam boste pridružili! n
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Duhovna spodbuda Phila Bosmansa
Cerkev nas kristjane štirideset dni pred veliko nočjo poziva, da 
razmišljamo o duhovnih in verskih vrednotah krščanstva. To so hkrati 
tudi globoke človeške vrednote. 
Za razmišljanje potrebujemo tišino. Zato v tem postnem času išči 
tišino. Pusti časopise in revije in ugasni televizor. Ne bodi več obseden 
z delom, s posli in z denarjem. S svojimi očmi globoko poglej v lastno 
srce. Odtegni se vrtincu potrošniške družbe, ki z reklamami, tako kot 
hobotnica  s svojimi lovkami, iz tebe izsesa še zadnje ostanke duha 
in svobode. Ustvari tišino okoli sebe, ustvari tišino v sebi, v svoji 
notranjosti.
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Evharistija - sonce mojega življenja
s. Vlasta Tacer HKL in s. Kristina Belak HKL

Od 11. do 13. januarja so pevke 
kodel jev skega  ot roškega 
župnijskega zbora z zborovodkinjo 

Nado ter tehnično ekipo, ki sta jo sestavljala 
Boštjan in Miha, preživele lep duhovno-
družabni vikend v koči nad Bohinjem. Z 
veseljem sva se jim pridružili. 

Domačnost, dobro vzdušje, pogovori, 
veselje, povezanost, obroki za skupno mizo, 
pomivanje, čakanje na prostor v kopalnici, 
skupna ležišča, čudovita narava, sprehod, 
sestavljanje zgodb, igre, največji kres, 
prepevanje ... Spraševanje, kaj mi pomeni 
sveta maša in kdo je Jezus zame, molitev 
pred kapelo na Uskovnici, skupna evharistija 
… To je le delček vsega. Bogu hvala za vse!

Dekleta so ves čas lovile in sestavljale rime. 
To je ena izmed hudomušnih pesmi, ki so 
ob tem nastale: 

Bohinjski utrinki

Za pevski vikend smo na spisek zapisali: 
brisačka, zobna krtačka. 
Ko smo se vsi skupaj zbrali, 
smo se hitro odpeljali. 
Zali je bilo slabo, 
zato Nadi je ušlo: 
»Tok lepo, tebi pa slabo!«

Po nadstropjih smo se razporedili, 
ne, da bi se česa naučili. 
Sestri v trenutku sta prišli, 
da skupaj zmolili bi. 

Lepe pozdrave iz Bohinja

»Iz življenja naše družine«
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»Mir v kurniku!« reče nekdo,  
zato vsi utihnemo mirno. 
Smrdeče noge smo še pokrili, 
da smrad smo zadušili, 
tako lahko smo mirno spali  
in o lepih rečeh sanjali.

Zvečer na nočni pohod smo šli, 
da bi poslušali pravljico o »drekaluziji«. 
Pred sprehodom Nada rekla je:  
»Vsi se oblecite toplo, da vam ne bo mrzlo! 
Danes »drekaluzije« ne bo.« 
Mi smo ji nasprotovali  
in se njeni nevšečnosti smejali. 
Nato smo srečali medveda,  
našega starega soseda.  
Bil je velik in močan, 
še bolj kot Boštjan! 
Ko smo videli, da Neža »kadi«, 
smo ji vzeli vse stvari. 
Otroci vlekli smo drevesa,  
da zvečer imeli bi kar dva kresa.

Zvečer res krasen smo kres naredili  
in se skupaj pogostili. 
Ogenj večni bo gorel, 
zjutraj bo samo pepel. 
Ritke smo si ogreli 

in bili smo vsi veseli. 
Dim zdaj dviga se v nebo, 
iskrice pa plešejo.

V  n e d e l j o  s m o  d o m o v  o d š l i  
in zaradi te zgodbice smo zdaj vsi odštekani! 
To pesmico napisal je slavni trio 
ki želi vam lep adijo!

Patricija, Veronika, Eva Lucija                       n

Priprave na večerni kres in peko krompirja

Delo po skupinah

Usmiljenke
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»Iz življenja naše družine«

Nekaj let sem že delala z bolniki, 
ko se je v delo, ki sem ga sicer 
ljubila, prikradla naveličanost. 

Vedno eni in isti obrazi, isto delo in težave. 
V iskanju smisla sem ob premišljevanju 
odlomka o poslednji sodbi razumela, da 
nam Jezus sam daje motivacijo za tako 
služenje, saj pravi: »Kar koli ste storili 
enemu izmed teh najmanjših bratov, ste 
meni storili.« (Mt 25, 40) Navdušujoče 
je, da v tako preprostih, vsakodnevnih 
delih, ne služim le bolnim, ampak Jezusu 
samemu. Tako mi Bog ni blizu le pri maši 
in molitvi, ampak ga lahko srečujem tudi 
pri strežbi bolnikom.

Bolniki so imeli polne omare oblek, 
vendar, če jim zjutraj ne bi pomagala 
vstati, se umiti in obleči, bi ostali nagi. 
Tudi hladilnik v kuhinji je bil dobro 
založen, a če jih ne bi nihče pripeljal v 
jedilnico in jim pripravil hrano, bi bili 
lačni in žejni. Lahko bi naštela še veliko 
stvari, ki so si sledile preko celega dneva 
in včasih tudi ponoči. Prav zaradi naše 
drobne pomoči so bolniki lahko živeli. 

Gospodu se zahvaljujem, da sem ga 
lahko prepoznala v gospe Ines. Večkrat 
je prihajala v naš dom, da bi pomagala pri 
gospodinjskih opravilih. Naenkrat je hudo 
zbolela. Ko sem jo obiskala v bolnišnici, 
sem jo našla v postelji s pogledom uprtim 
v neznano. Tiho sem sedela ob njej in na 

njen obraz je priletela muha. Ni mogla 
dvigniti roke ali pomigniti z glavo, da bi 
jo odgnala. Bolezen jo je priklenila na 
posteljo, kjer je negibno ležala kot pribita 
na križ. V tistem času sem imela večkrat 
možnost peš poromati na Sveto Goro. Ko 
sem med potjo molila križev pot, sem 
pri enajsti postaji poleg Jezusa srečala 
tudi gospo Ines in še mnoge druge, ki 
so skupaj s Križanim na bolniški postelji 
vdano darovali svoje trpljenje.

Pred nekaj meseci kot običajno stopim 
v bolniško sobo. V veliki sobi ležita 
le dva brezdomca, z odejo pokrita čez 
glavo. Glasno pozdravim in ponudim 
striženje, britje, ... Eden od brezdomcev 
odkrije glavo in se malo dvigne ter 
komaj razumljivo pove, da nič ne rabi. 
Šokira me njegov izgled. Nima polovice 
obraza. Na mestu očesa in nosu je ena 
sama velika luknja, brez gaze in povoja. 
Običajno brezdomce nagovarjam, da bi 
se obrili, tokrat pa sem kar hvaležna, da 
ne želi ničesar in hitro zapustim sobo. 
Prizor mi ne da miru. Razmišljam, kaj 
bi lahko storila zanj in mi je žal, da sem 
tako hitro odšla iz sobe. Čez teden dni 
že vem, kaj me čaka, zato se ne bojim 
ustaviti ob brezdomcu. Čeprav tudi 
tokrat nič ne želi, vztrajam ob njegovi 
postelji. V pogovoru izvem, da je Ivan, iz 
katerega konca Ukrajine prihaja, da ima 
prijatelje in »ženo« na ulici, ki ga redno 

Prepoznati Boga
s. Barbara Peterlin MS
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Marijine sestre

obiskujejo in poskrbijo za vse potrebno. 
Pove, da mu je polovico obraza razjedel 
rak. Ko iz tedna v teden prihajamo v 
bolnišnico, vidimo, kako rak zelo hitro 
napreduje proti drugemu očesu. Ivan se 
počasi privadi na nas in že dovoli, da mu 

v lavorju umijemo roke. Mraz je vedno 
bolj pritiskal in v bolniški sobi je bilo 
čedalje več brezdomcev. Ivan je videl, kako 
jih brijemo in strižemo, zato se je tudi 
sam opogumil in prosil, da ga obrijemo. 
Njegova prošnja je bila znamenje, da nas 
je sprejel. Pa ne le nas, ampak tudi Boga. 
Zanimivo je, da so bolniki potem, ko 
sprejmejo naše delo, pripravljeni sprejeti 
tudi zakramente. Prav zaradi tega je zame 
služenje v bolnišnici zelo dragoceno.

Po nekaj tednih je, medtem ko sem brila 
Ivana, v sobo prišla stežnica. Prosila 
je, ča ga lahko umijemo v kopalnici. 
Počasi je prepričala tudi njega, da se je 
strinjal. Čist in zadovoljen se je vrnil iz 
kopalnice. Čez teden dni ga že s težavo 
posedemo. Razumem, da umivanje v 
kopalnici že ni mogoče. Prijatelji in »žena« 
ga že nekaj časa ne obiskujejo, saj od 
kar leži v bolnišnici, ni več donosen. 
Če so prej vsi živeli na njegov račun, saj 
se je mimoidočim na ulici smilil in so 
mu, da bi si olajšali vest, namenili ne le 
drobiž, ampak tudi kak bankovec. Ostal 
je brez zdravja, brez doma, brez dela in 
brez prijateljev, a odprt za Boga. Prav na 
praznik sv. Barbare, priprošnjice za srečno 
zadnjo uro, je prejel zakramente. Čez 
dober teden pa dotrpel svoj zemejlski boj. 
Ivan je bil zaradi bolezni zelo prizadet, 
a prav zaradi trpljenja zelo podoben 
trpečemu Zveličarju.

»Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! 
Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je 
pripravljeno od začetka sveta!« (Mt 25, 34) 
Jezus za drobna dela ljubezni obljublja tudi 
plačilo. Vredno je vztrajati in mu služiti v 
trpečih tega sveta.                                  n
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Ob 400-letnici vincencijanske 
karizme se je po vsem svetu 
dogajalo veliko lepega. Na 

poseben način smo čutili ta utrip tukaj v 
Rimu v dneh mednarodnega simpozija, ki 
je dosegel vrhunec ob srečanju s papežem 
Frančiškom. Vedno nas preseneča, ko nas 
z besedo in zgledom dviga iz »zaspanega« 
krščanstva. Sicer je jezuit, vendar iz 
njega diha karizma sv. Vincencija, duh 

služenja Kristusu v ubogih. Različne veje 
vincencijanske družine se bolj povezujemo, 
zaznati je več medsebojnega sodelovanja 
v korist ubogih. K temu nas vedno znova 
spodbuja vrhovni predstojnik Tomaž 
Mavrič CM s svojimi okrožnicami. 
Veselimo se darov mnogih bratov in sester 
po svetu, ki nas vabijo k večji zvestobi in 
zavzetosti za pomoč ubogim vseh vrst, 
tako v Sloveniji kot drugje.

Različne veje vincencijanske družine se vse bolj povezujejo, med njimi tudi člani DP VZD, ki so v Rimu 
opravili delovno akcijo

Vincencijevi v Rimu
s. Božidara MS in s. Jerneja MS

»Iz življenja naše družine«
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Kaj se lahko dogaja pri nas v Sloveniku? 
Duh in karizma nista vezana na določeno 
področje, povsod lahko zaživita in rasteta, 
posebno če stopimo skupaj. Na poseben 
način smo doživeli to sodelovanje v 
zadnjih dveh letih, ko so fantje iz Društva 
prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 
prišli v Slovenik olepšat našo kapelo, 
kuhinjo in nekatere manjše prostore. 
Obakrat so si vzeli čas od ponedeljka do 
sobote. Prvič januarja lani, letos pa so prav 
tako v januarju prišli prebelit romarske 
sobe v prvem nadstropju našega Zavoda. 
Hvaležni smo jim za njihovo delo, prav 
tako ali pa še bolj za njihovo pričevanje. 
Bili so nam dober zgled medsebojnega 

sodelovanja, zavzetosti in natančnosti. 
Delali so od jutra do večera in vse z dobro 
voljo. Njihova sposobnost se kaže tudi 
v tem, da so, kot je rekel Danilo, »štirje 
delali na petih krajih hkrati«. Držali so se 
navodila sv. Vincencija, ki pravi: »Dovolj je 
hitro, če je dovolj dobro.« Vsako jutro smo 
skupaj začeli dan z obhajanjem evharistije 
in po zajtrku šli veselo na delo. 

Lansko leto so zadnji dan poromali še 
k Sv. Petru in s kupole tudi od zgoraj 
pogledali na mesto Rim, prečistili pljuča 
od vseh barv in beleža, ki so ga ves teden 
vdihavali. Letos pa so v soboto kar po hitrem 
postopku pospravili vse svoje rekvizite 
in se odpravili proti domu. Zanimivo je 
bilo videti v kombiju vse od lestev, barv, 
orodja, potovalk … Še za njih štiri je ostalo 

Zagnani delavci so delali od jutra do večera in to vse 
z dobro voljo

Fantje iz Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze 
dobrote so prebelili prostore v Sloveniku v Rimu

Marijine sestre



26

Vincencijeva pot | 2019 • številka 1

nekaj prostora in poslovili smo se – kot 
prijatelji! Hvaležni smo g. Petru Žaklju, ki 
je omogočil to akcijo, in fantom za njihovo 
razpoložljivost, delavnost in dobro voljo. 

K bogastvu rimskega življenja spada tudi 
spoznavanje različnih kultur, pa tudi 
Vincencijevih vej. Vsako gibanje ima nek 
center. Za Vincencijeve je to generalna 
kurija lazaristov v Rimu. Božja previdnost 
poskrbi, da jo občasno obiščemo. Tam se 
kdaj srečamo s s. Marto iz Ukrajine, nesemo 
pošto za Marijine sestre v Beninu, po obisku 
pri Vincencijevih v Beninu pa generalni 
superior Tomaž nekaj prinese nekaj za nas …

V januarju je del noviciatske prakse opravila 
med nami v Sloveniku naša novinka s. Paola 
iz Kijeva, po rodu Libanonka. To bogastvo 
in različnost kultur nam prav dobro dene. 
Ko nas je obiskala še provincialka s. Slavica, 
smo bile vse povabljene v generalno hišo. 
In tam presenečenje. Pri njih je zaživel 

projekt Mediterranea. Ideja je nastala, 
ker imajo nekaj zemlje z raznim sadnim 
drevjem in precej velik vrt. V sodelovanju 
z drugimi organizacijami so izbrali pet 
beguncev – vsak od njih je iz druge države, 
druge kulture … Sedaj imajo tam rastlinjak, 
zelenjavni in zeliščni vrt, lesno in železarsko 
delavnico. Človek samo strmi nad njihovo 
ustvarjalnostjo. Srce celotnega dogajanja je 
gotovo hišni superior g. Giuseppe, ki veliko 
časa preživi z njimi. Skupaj delajo, kuhajo ... 
Njihova limónina in pomarančna marmelada 
je odlična. Lep zgled, kako različnost bogati 
in povezuje. Trenutno izdelujejo za Slovenik 
deset železnih podstavkov za rože.

Prijateljske vezi pletemo tudi s skupnostjo 
sester usmiljenk, kjer je več bolnih sester, 
in s sestrami usmiljenja sv. Vincencija, ki 
prihajajo iz Slovaške. 

Bogu hvala za milost pripadnosti 
vincencijanski družini!                            n

Marijine sestre na obisku v generalni kuriji lazaristov in pri generalnem superiorju g. Tomažu Mavriču

»Iz življenja naše družine«
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Jožefina Nicoli se je rodila v Casatismi, 
v škofiji Tortona v Italiji 18. novembra 
1863. V Družbo hčera krščanske ljubezni 

je stopila leta 1883. Skoraj vse življenje se je 
posvečala vzgoji otrok na Sardiniji, najprej 
v Cágliariju in potem v Sássariju. Bila je na 
začetku številnih pobud za razcvet krščanske 
vzgoje mladih in je delala predvsem za dobro 
ubogih. Drugim je bila zgled zaradi veselja, 
ki ga je izžarevala ter svoje modrosti in 
pravičnosti. Umrla je 31. decembra 1924. K 
blaženim je bila prišteta 3. februarja 2008 v 
Cágliariju. 3. februarja tudi goduje.

Iz zapiskov Jožefine Nikoli

Jezus želi, da se njegovo učlovečenje razširi 
na vse človeštvo, na slehernega med nami. 
Daje nam sveto evharistijo. Tako ne prebiva 
le med nami, temveč se vsakemu v resnici 
daje, ko združuje svoje meso z našim, svoje 
srce z našim srcem, svojo dušo z našo dušo. 
Pri svetem obhajilu postanemo povsem eno 
z njim. Bog nas je ljubil do te mere. Želi, da 
se tudi mi ljubimo med seboj. Ker nas je Bog 
ljubil brez meje, tudi mi ne postavljajmo mejá 
ljubezni do bratov, Bog namreč želi tako: 
»Ljubite se, kot sem vas jaz ljubil.« »Oče, naj 
bodo eno, kakor sva midva eno.«

Da bi nam dal razumeti, da nimamo nikoli 
dovolj krščanske ljubezni, jo je naredil 
brezmejno. Vsak poklic ima svoje ime, ki 
pove, kaj dela tisti, ki ga opravlja. Naš poklic 

je: biti hčere krščanske ljubezni! Te besede 
veliko pomenijo in jih nikoli ne razumemo 
dovolj. Sestre številnih ustanov, ki opravljajo 
dobra dela, se imenujejo »sestre krščanske 
ljubezni«; toda me se imenujemo »hčere 
krščanske ljubezni«, kar pomeni, da izhajamo 
iz Božjega srca. 

To je potrebno pokazati z deli. Biti moramo 
angeli varuhi ubogim. Vsakokrat, ko se 
obrnejo na nas, jih moramo sprejeti z dobroto 
in ne smemo z ničemer varčevati, da bi jim 
pomagale. Ne pripadamo več sebi; pripadamo 
ubogim; ves svoj čas moramo posvetiti njim. 
Če tako ravnamo, si pridobivamo zaupanje 
teh nesrečnih ljudi. Končno opazimo, da 
prihajajo k nam na videz bogati ljudje, ki pa so 
v resnici reveži, ker v sebi nimajo ničesar. Svoje 
revščine si ne upajo pokazati drugim kot hčeri 
krščanske ljubezni; njej lahko zaupajo vse, ker 
vedo, da razume, kaj pomenita trpljenje in 
revščina in bo tudi iskala, kako bi ju olajšala. n

Blažena Jožefina Nicoli
Povzel Zlatko Novak

»Sveti in blaženi«



28

Vincencijeva pot | 2019 • številka 1

»Iz življenja naše družine«

Slovensk i Prešeren je s stene 
Kardinalove dvorane nemo zrl v 
»performance«, ki se je na predvečer 

obletnice njegove smrti odvijal na 
Jožefovem hribu. O čem le razmišlja? 
Je v njegovem pogledu nekaj grenkobe?

Zrl je v povezovanje. Prepletanje 
dopoldanske prireditve v Varstvu starejših, 
kjer je bila predstavljena poezija stanovalcev 
in zaposlene s popoldansko, ki je predstavila 
utrinke iz kulturnega utripa preteklega 
leta: Grozdetov recital, Veliki oder sveta, 

spomin na nastanek pesmi Sveta noč. S 
hvaležnostjo je direktor Doma nagovarjal vse, 
ki so sodelovali v programu. In obiskovalce. 
Eno brez drugega ne bi imelo smisla. Na 
odru se je odkrilo mesto pevcem župnijskega 
in otroškega ter zbora zaposlenih. Fantje z 
Jožefovega hriba so uvedli v praznik in ga 
tudi v sproščenem druženju zaključili. Otroci 
so kot pravi virtuozi predali oder odličnima 
Ivu Umku in Andreju Gubenšku. Osrednja 
beseda je vrela iz ust Vlada Geršaka, ki 
razstavlja v avli Doma. Poslednji zvoki 
programa so bili namenjeni domovini. 

Praznik kulture na Jožefovem hribu
Irena Švab Kavčič

V programu ni manjkal niti naš Calderon in “Veliki oder sveta” iz sklopa misterijev, ki jih z mladimi pripravlja 
Jože Planinšek in so v teh letih privabili več kot 4.500 gledalcev
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Videl je druženje vseh 
generacij: otrok, ki 
se jim iskrijo oči in v 
rokah držijo glasbila, 
note, videl je mlade, 
ki recitirajo in pojejo, 
videl njihove starše, 
stare starše, ki se 
jim je rosilo oko, ko 
jih je nagovarjala 
sproščenost mladosti. 
Zvedavi pogledi otrok 
so z zanimanjem 
in spoštovanjem 
spremljali dogajanje 
na odru, ki so ga malo 
pred tem zasedali 
sami. Tudi to je 
dogajanje današnjega 
dne. Hvala direktorju 
Doma, da nam je bilo 
podarjeno. 

Iz Prešernovega 
pogleda je izginila 
grenkoba. Dobro je 
vrelo iz ljudi, ki so 
zdaj pred dvorano 
na z d r av l j a l i  i n 
se vesel i l i  d rug 
drugega. Vsakega 
z njegovimi talenti, 
k i jih radodarno 
siplje med druge. 
Hvala za priložnost, 
za opomin, da je 
potrebno sejati, če 
hočeš žeti. Opomin, 
da je žetev opravilo, 
ki se ga vidi, deli in 
tudi veseli.              n

Dom sv. Jožef 

Poleg glasbenih in dramskih nastopov nas je nagovoril priznani slikar in 
domačin Vlado Geršak

V župniji Celje-Sv. Jožef delujejo štirje zbori, kar je za eno izmed manjših župnij 
celjske škofije izredno bogat nabor
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»Iz življenja naše družine«

Na tradicionalnem božičnem 
koncertu pri Sv. Jožefu nad 
Celjem smo v sklopu koncertov 

Glasba na hribu gostili člane priznanega 
etno ansambla Prifarski muzikanti. Po 30 
letih delovanja in kar 27 izdanih albumih 
je bilo pričakovati obsežen izbor najlepših 
božičnih pesmi in napevov v božično-
domovinskem duhu, kakor je bil tudi naslov 
koncerta. Za poslušalce, ki so zapolnili 
cerkev do zadnjega kotička, so pripravili 

kar 25 pesmi, tokrat z glasbeno umetniško 
podporo citrarke Jasmine.

Po uvodnem umirjenem instrumentalu 
je sledila pesem Jaslice ter božična 
klasika Amazing grace, ki je odzvanjala 
v glasilkah “frontmena” Mitje Ferenca. 
Ob ustvarjenem prazničnem vzdušju so 
nanizali nekaj misli o pomenu božiča in 
nas skozi skladbe Božično drevo in Tri ladje, 
presenetili s koledniško pesmijo poljskega 

Božično-domovinski koncert s 
Prifarskimi muzikanti
Miha Lokovšek

Prifarski muzikanti so nas tudi tokrat - po več kot 30 letih delovanja - nagovorili s sporočilom božične noči 
s slovenskimi in tujimi božičnimi skladbami
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izvora V nočni tišini, katere del so odpeli 
v poljščini. Kmalu se jim je - po skladbi 
Prečudovita je nocojšnja noč - v nagovoru 
pridružila ga. Rosvita Pesek, širši javnosti 
bolj znana kot voditeljica Odmevov na 
TV Slovenija in zadnjih 15 let njihova 
scenaristka. Poudarila je, da je za tri 
desetletja glasbenega ustvarjanja potrebno 
odločno sodelovanje, ljubezen do glasbe 
in ne nazadnje drug do drugega. V kratki 
zgodovini ansambla je izpostavila podatek, 
da sta dva člana bila tudi člana okteta 
Moris v času osamosvajanja Slovenije ter 
leta 1991 ob odhodu zadnjega vojaka JLA 
skupaj z ostalimi odpela borbeno pesem 
Ob Kolpi, katere smo bili deležni tudi 
ta večer. Z omenjenim je spretno dodala 
vsebino prazniku ob Dnevu samostojnosti 

in enotnosti, katerega smo s tem še posebej 
počastili, in razmišljala o dnevih, ki so do 
njega privedli. Kot odlična novinarka je 
nastopila z izbrano bogato besedo in tako 
obudila lepe spomine, katerim je sledil 
navdušen aplavz. Spomnili so se tudi 
obletnice konca 1. svetovne vojne s pesmijo 
Kralj talijanski, Na obisku v Prekmurju in 
Lastovki v slovo. 

Vsak glasbeni nastop kot tudi njihov 
nagovor je požel izjemno navdušenje 
ter aplavz, kar je prehod v nekoliko bolj 
živ del koncerta še dodatno oživelo. Vse 
skupaj pa smo, ob navdušenju nad slišanim 
in videnim, premlevali še dolgo v večer 
ob kozarcu kuhanega vina pod jasnim 
božičnim nebom.                                  n

Dom sv. Jožef

Med božično-domovinskim koncertom nas je nagovorila dr. Rosvita Pesek in nas primerno uvedla v 
praznovanje Dneva samostojnosti in enotnosti
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»Iz življenja naše družine«

V zadnjih mesecih se je pri MVM 
zgodilo kar nekaj stvari. Peš smo 
romali iz Mengša do Brezij, s 

kombiji pa v Zagreb. Sodelovali smo 
na svetopisemskem maratonu. Zbrali 
smo se na MVM dnevu. Po župnijah 
so animatorji pripravljali srečanja za 
otroke ...

Srednješolci in študentje so se zbrali na 
duhovno družabnih dnevih v Podbočju. O 
tem je skupina Navadne limone napisala:  
»V Podbočju smo se od 7. 2. do 10. 2. 
2019 zbrali na duhovnih vajah na temo 
odpuščanje. Skozi kateheze in druge 

dejavnosti smo odkrivali različne vrste 
odpuščanja. V prostem času pa smo med 
igranjem in kopanjem v termalnem izviru 
gradili mostove prijateljstva. Zvečer 
smo se zbrali pri maši in adoraciji, kjer 
smo prepevali ter pri sebi in pred Bogom 
razmišljali o odpuščanju.«

Še več pa se dogaja v tistem, kar »na zunaj« 
ni vidno: v pogovorih, tkanju prijateljskih 
vezi, v molitveni navezi in v tem, ko se 
trudimo slediti zgledu Marije in svetega 
Vincencija v vsakdanjem življenju.

Nekaj utrinkov pa še v slikah.                n

Nekaj iz življenja MVM
s. Vlasta Tacer HKL

No pa smo le 
prispeli

BREZJE
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Marijanska vincencijanska mladina

Res je, da 
smo začeli 
samo 4, 
nas je 
pa vsaj 
končalo 8

Hvala Bogu, 
da nam je 
namenil tako 
lep dan
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»Iz življenja naše družine«
LOGATEC

Na srečanjih v Logatcu nam je lepo...
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IZLET V ZAGREB

DUHOVNO DRUŽABNI VIKEND  
ZA SREDNJEŠOLCE IN ŠTUDENTE V PODBOČJU

Ena skupinska...

Duhovnosti ni primanjkovalo Razmišljali smo po skupinah

Ujeli smo še božično okrasitev

Marijanska vincencijanska mladina
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Eno po moško

Le kaj bo dobrega

Za popestritev smo se malo igrali

Lepo nam je bilo skupaj

»Iz življenja naše družine«
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Za popestritev smo se malo igrali

Marijanska vincencijanska mladina

Na pobudo Marijanske vincencijanske 
mladine se v Šentjakobu ob Savi 
že drugo leto zbira skupina, ki se 

pripravlja na posvetitev Mariji. Januarja smo 
se podali na romanje v Porčinj (Porzus) in 
Oglej. V Porčinju se je 8. sept. 1855 Marija 
prikazala Tereziji Duš, ko je hotela žeti travo 
za krave. Rekla ji je, naj vaščanom sporoči, naj 
spoštujejo praznike, ne preklinjajo, pokorijo 
naj se s postom in molijo rožni venec. 
Pri enem prikazanju je Terezijo povedla 
okrog oltarja in ji na desnico začrtala zlato 
svetlikajoč križ. Marija je tu poimenovana 
Mati Božja s srpom ali Marija žanjica. 

V evangeliju smo brali o prvem Jezusovem 
čudežu. Zmanjkalo je  vina, ljubezni med 
Bogom in človekom. Človek je povabljen, 
da izpolni Božji načrt. 

Oglejska bazilika je posvečena Mariji 

Devici in svetima Mohorju in Fortunatu, 
zgrajena po letu 313 in štirikrat na novo 
sezidana na ostankih prejšnje. Predstavlja 
se v romansko-gotskih oblikah. Notranjost 
preveva poduhovljenost. Tlak prekriva 
mozaik iz 4. stoletja. Prikazuje več prizorov: 
boj petelina z želvo, Dobri pastir z mistično 
čredo; zmaga kristjanov, prizor ribolova. 

V kripti izkopavanj, ki je podzemno 
arheološko najdišče, smo si ogledali mozaike 
in izkopanine iz štirih različnih obdobij. 
Videli smo tudi ostanke krstilnice. 

Na posvetitev Mariji za popolno predanost 
Jezusu Kristusu se pripravljamo po sv. 
Ludviku M. Grignonu Montfortskem. Marija, 
poslušna Svetemu Duhu, nas uči, kako naj 
bomo poslušni tudi mi. Bog je naš Odrešenik 
in Osvoboditelj. Želi, da mu zaupamo in 
naj se ne zanašamo na svojo moč.            n

Romanje v Porčinij in Oglej
Mojca Rot



38

Vincencijeva pot | 2019 • številka 1

»Iz življenja naše družine«

Slovenski kulturni praznik smo tudi 
letos slovesno obeležili tako v 
Centru za družine na Mirenskem 

Gradu kot v Dnevnem centru za 
brezdomce v Ljubljani. Rdeča nit obeh 
večerov je bila skupno geslo, ki se glasi: 
»Te vidim, te pozdravim! Prosim, hvala 
in oprosti, pravim.« 

V Centru za družine je bila tema letošnjega 
prešernovanja dom in življenje doma. 
Otroci, ki prihajajo na učno pomoč, so 
ustvarili najrazličnejše slike, v katerih so 
ujeli počutja in čustva, ki jih doživljajo 
doma. Prvi umetnini bi lahko dali naslov V 

katerem prostoru se počutim najbolj domače, 
drugi pa Vreme pri nas doma. Iz slik je 
nastala čudovita razstava v veliki dvorani 
Gnidovčevega doma. Mladi glasbeniki, 
ki prihajajo na učenje kitare, klavirja in 
flavte, so med prireditvijo zaigrali stare 
ljudske pesmi. Najmlajši otroci iz varstva 
pa so pripravili lepo glasbeno točko: ob 
spremljavi tamburice so zapeli Bitenčevo 
pesem o veliki družini. 

Ob ustvarjanju večera smo skupaj spoznavali, 
da včasih iz naših družin pobegneta besedi 
“prosim” in “hvala”. Na učni pomoči, v 
varstvu in pri učenju glasbe se ob letošnjem 

Prešernovanje
Petra Markič in David Vidmar

Prireditev so popestrili mladi glasbeniki, ki hodijo na Mirenski Grad na učenje kitare, klavirja in flavte
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Društvo prostovoljcev VZD

Praznovanje slovenskega kulturnega praznika v Centru družin na Mirenskem Gradu

geslu trudimo, da nam te pomembne besede 
ne pobegnejo več in nam pomagajo, da 
postajamo vedno boljši prijatelji. 

Tudi v Dnevnem centru za brezdomce 
v Ljubljani smo skupaj s prostovoljci in 
brezdomci pripravili literarni večer ob 

našem geslu. Likovna dela, ki krasijo 
stene Dnevnega centra, smo ustvarjali 
po metodi graf ike. Ob spodbudi in 
pomoči prostovoljcev smo zapisali misel, 
zgodbo, doživetje, verz, kitico ali celo 
pesem. Na večer kulturnega praznika 
smo se vsi zbrali v Dnevnem centru in 

praznovali. Ob spremljavi 
instrumentalistov smo 
prepevali slovenske pesmi, 
recitirali naša dela, za 
glasbeni predah pa je 
poskrbela prostovoljka 
Mateja, ki je navzočim 
lepo zapela dve pesmi. 
Skupaj smo doživeli lep 
kulturni večer. 

Za oba literarna večera 
smo hvaležni in upamo, 
da nam bo vsebina vsem 
v spodbudo. Vse bralce 
Vincencijeve poti lepo 
pozdravljamo!              nV Dnevnem centru za brezdomce v Ljubljani so prostovoljci in brezdomci 

skupaj pripravili literarni večer
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»Iz življenja naše družine«

Vsako leto se ob rojstnem dnevu 
Bogu rad zahvalim za darove 
zdravja in moči, ki mi jih je 

podarjal v minulem letu. Vse prevečkrat 
se nam namreč zdi samo po sebi umevno, 
da lahko zjutraj vstanemo, se uredimo in 
gremo samostojno na svoje delo. Tudi na 
tek, pohode in druge rekreativne dejavnosti 
se odpravimo največkrat mimogrede. 
Življenje pa je že takšno, da vsem to ni 
dano. Ko nas noge več ne ubogajo, se 
nam tudi pogled spremeni, da, včasih celo 
zbistri. Nekaj članov Krščanskega bratstva 
bolnikov in invalidov smo povabili, da 
nam povedo svoje videnje vsakdanjega 
življenja z invalidskega vozička. 

Nives Fabčič

Invalidski voziček na štirih in šestih 
kolesih me spremlja in je moj prijatelj 
že 47 let. Imam kar dva, ročnega in 
električnega; do slednjega sem bila 
vendarle upravičena leta 1992. Od takrat 
imam – kakor rada rečem – žive noge. 
Z vozičkom skupaj hodiva, tečeva in 
osveščava ljudi. Električni voziček mi je v 
veliko pomoč, saj sem z njim samostojna. 
Lahko pa sta oba vozička tudi velika ovira, 
posebej tam, kjer so še vedno prevelike 
arhitektonske ovire. 

Na vozičku se z leti izkušenj in preizkušenj 
v družbi hodečih in zdravih ljudi počutim 

vedno boljše. To je odvisno tudi od tega, s 
kom sem, kam grem in kje sem. Iz osebnih 
izkušenj lahko potrdim, da so ljudje v 
tujini do invalidov veliko bolj odprti, 
prijazni in zgovorni. Zato se lahko tam 
zelo hitro udomačiš, postaneš prijatelj in 
del njihove celotne družbe. 

Voziček so moje noge
Zlatko Novak

Nives Fabčič iz Sežane
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Če pomislim na čas pred več desetletji, 
ko je bilo invalidom zelo težko priti do 
invalidskega vozička, sem lahko hvaležna 
vsem strokovnjakom, razvoju tehnike in 
času, v katerem živimo in se borimo, da 
imamo danes privilegij vozičkov in drugih 
ortopedskih pripomočkov. Molim in 
upam, da bo prišel čas, ko bo to na voljo 
tudi vsem pomoči potrebnim širom sveta. 

Kljub invalidnosti lahko rečem, da mi 
voziček lepša in bogati življenje, ne le 
po poteh do ljudi čutečih in darežljivih 
rok, temveč tudi po strmi poti do Boga, 
ki nas ljubi in čaka. 

Jožica Ameršek

Invalidski voziček je postal moj stalni 
spremljevalec pred približno petimi leti. 
Občasno sem ga uporabljala tudi prej, 
kadar z berglami nisem zmogla hoje 
na daljše razdalje. Ko so mi po nekaj 
operacijah hrbtenice oslabele roke, sem 
hojo zamenjala z vožnjo z vozičkom. 
Danes bi bila brez vozička kakor brez 
nog, saj mi jih on nadomešča. V breme 
mi je voziček le takrat, kadar ga sama ne 
morem zložiti v avto, ovira pa me tudi, 
ko se znajdem pred stopnicami ali kakšno 
drugo, za »vozičkarje« nepremagljivo 
oviro. 

Moram se pohvaliti, da zaradi mojih 
»posebnih znakov« – ortopedskih 
pripomočkov – nikoli nisem imela 
manjvrednostnega kompleksa. Tudi 
kakšna pomilovanja in razne pripombe, še 
v času, ko sem hodila z berglami, me niso 
spravila v slabo voljo. V družbi hodečih 
se počutim enakovredna drugim. 

Invalidske vozičke so uporabljali že 
pred 50-timi leti, vendar je bilo takrat 
uporabnikov bistveno manj. Takrat še 
ni bilo toliko prometnih nesreč kot v 
današnjem času, ko mnogi ljudje pristanejo 
na invalidskih vozičkih zaradi poškodb 
hrbtenjače. 

Invalidnost in invalidski voziček nista 
ovira za normalno življenje. Zase lahko 
rečem, da bi bila prikrajšana za marsikatero 
življenjsko izkušnjo, če me bolezen in njene 
posledice ne bi potisnile v ta svet samih 
veselih in pogumnih ljudi. V vsaki slabi 
stvari se najde nekaj dobrega.

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov

Jožica Ameršek iz Sevnice
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»Iz življenja naše družine«
Boštjan Škulj

Dobri dve leti je minilo, odkar 
uporabljam invalidski voziček. 
Pri 18-tih letih sem v času 
služenja vojaškega roka izvedel, 
da imam bolezen cerebralno 
paralizo. Ker je bolezen sprva 
napredovala počasi, sem nekaj 
let še lahko hodil samostojno. 
Ko so postajale težave z motnjo 
ravnotežja vse večje, sem začel 
uporabljati kot pripomoček 
pri hoji pohodne palice. Še 
vedno sem se upal po cesti 
voziti s kolesom, prav tako sem 
lahko še vozil avto. Kolikor 
se je dalo, sem se trudil biti 
aktiven. Med drugim sem 
deloval devet let kot animator 
birmanskih skupin v župniji 
Podutik v Ljubljani. 

Bolezen je vse bolj napredovala, 
zato sem začel pred nekaj leti 
uporabljati hoduljo. Z njeno 
pomočjo se danes premikam po 
stanovanju. Kadar grem ven, 
sedem na električni invalidski 
voziček in se podam sam na 
pot. Voziček tako postane 
moje noge. To je dober pripomoček, ki 
mi pomaga pri gibanju. Ko sem med 
ljudmi, mi zaradi vozička ni nič nerodno. 
Invalidski voziček sem povsem sprejel. V 
začetku me je nekoliko motilo le čudenje 
nekaterih ljudi, kako da sem na vozičku, 
predvsem tistih, ki me že dlje časa niso 
srečali. 

Z električnim vozičkom grem povsod, 
kjer je možno. Kadar je slabo vreme in 

imam opravke v mestu, se z vozičkom 
zapeljem na mestni avtobus in me ta 
prepelje do želenega kraja izstopa. V 
lepem vremenu grem z vozičkom iz Fužin 
– tam zdaj stanujem skupaj z mamo – do 
centra mesta Ljubljane. Večkrat se peljem 
tudi k maši na Onkološki inštitut, kjer je 
kapela dostopna za invalide. Z vozičkom 
grem samostojno tudi v trgovino, kjer 
nakupljeno blago dam v nahrbtnik in ga 
pripeljem domov. 

Boštjan Škulj iz Ljubljane
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Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov
Ni pa električni invalidski voziček poceni 
pripomoček. Čeprav sem ga jaz dobil s 
pomočjo zdravstvene zavarovalnice, si 
moram sam financirati nove akumulatorje, 
če se mi obstoječi predčasno izrabijo. Z 
električnim vozičkom tudi ne moreš iti na 
daljši izlet, ker kapaciteta akumulatorjev 
zadošča le za omejeno število kilometrov. 
Ko se peljem po prosti poti, je največja 
dosežena hitrost gibanja 6 km/h. Drugače 
je, kadar sem v mestu na ulici, polni 
peščev. Takrat moram biti zelo pozoren 
in se gibati počasi, da koga ne zadenem 
s stopalkami za noge. Voziček ima sicer 
hupo, a jaz je ne uporabljam. Pešce pred 
seboj raje ustno pokličem in opozorim, naj 
se umaknejo. Ker mi bolezen zadnja leta 
onemogoča, da bi se vozil s kolesom, doma 
vseeno rad sedem na sobno kolo in se 
razgibavam. Da ohranjam športnega duha, 
pa z velikim navdušenjem spremljam 
domači in mednarodni nogomet. 

Gordana Dobrinjanin

Moje otroštvo in otroški voziček se je združilo 
in preraslo v invalidski voziček. Ko sem bila 
namreč stara sedem mesecev, sem padla iz 
otroškega vozička in se hudo poškodovala. 
Prva leta invalidnosti sem uporabljala ročni 
invalidski voziček. V Zavodu za invalidno 
mladino v Vipavi pa so mi priskrbeli električni 
voziček. V mladostnih letih sem se pogosto 
spraševala ali me bo invalidski voziček 
spremljal celo življenje. Dolgo se nisem mogla 
sprijazniti s to težko resnico.

Danes mi je električni voziček dober prijatelj. 
Čeprav sedim na njem, se ob zdravih in 
hodečih ljudeh počutim prav dobro. Ne morem 
si predstavljati življenja s svojo invalidnostjo in 
brez električnega invalidskega vozička pred 
50-timi leti. Meni je električni voziček vse. 
Če bi zmogla, bi bila na njem tudi ponoči, 
raje kot v postelji.                                        n

Gordana Dobrinjanin iz Bohinjske Bistrice
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V ponedeljek, 18. februarja 2019, 
je bi l dan prelep, da bi ga 
človek zapravil s sedenjem in 

poslušanjem predavanj na faksu. Če 
upoštevamo še dejstvo, da je bil to konec 
izpitnega obdobja, je vse kar samo klicalo 
po dogodivščini. Tako se je 18 nadobudnih 
smučarjev iz ŠDV-ja »napakiralo« v dva 
kombija in en avto ter se odpeljalo mimo 
Kranjske Gore do smučišča na Višarjah. 

Ko smo z gondolo prispeli na vrh, se je 
odprl čudovit pogled na gore, nam pa se 
je mudilo čimprej pomeriti, kdo bo hitreje 
prišel nazaj v dolino. In tako se je začelo. 
Prvi spust po belih strminah je bil morda 

še rahlo negotov, a kmalu bi nekatere že 
lahko zamenjali za Tino Maze ali Bojana 
Križaja. 

Ravno smo se dobro ogreli, že je bila ura 
12.00 in tako čas za malico. Kot se spodobi, 
smo se posedli kar po tleh in si pripravili 
pravi piknik. Okrepčani z dobrotami iz 
popotne torbe smo se vrnili na smučišče 
ter raziskovali njegove razsežnosti vse tja 
do 16. ure. 

V zahvalo, da smo smučanje preživeli brez 
hujših poškodb, smo se na koncu izročili 
Bogu v romarski cerkvi na vrhu smučišča, 
potem pa še zadnjič odsmučali v dolino. n

»Iz življenja naše družine«

Bele strmine
Maša Primožič

Svete Višarje so romarski in smučarski kraj
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Študentski dom Vincencij

Smučarski dan študentov  
Študentskega doma Vincencij na Svetih Višarjah
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V četrtek, 17. januarja 2019, se je v 
cerkvi Srca Jezusovega na Taboru 
v Ljubljani tradicionalno odvijal 

božični koncert Študentskega doma Vincencij. 
Soustvarili so ga študentje, ki so ta večer s 
svojimi talenti dočarali božičnega duha in 
razpoloženje. Z igranjem in petjem so nam 
predstavili nekatere nove skladbe, zagotovo 
pa so nas najbolj prevzele božične pesmi 
in pesem Ave Marija. Koncert je zaključil 
domski zbor Vinko, ki deluje pod vodstvom 
Eme Hostnik. Po koncertu smo se zadržali v 
prijetnem druženju v Gnidovčevi dvorani, kjer 
smo nadaljevali s pogovori in načrtovanjem 
prihodnjih dogodkov.

Zadovoljna sem, da smo v Vincencijevem 
domu med seboj povezani, da spodbujamo 
drug drugega tako pri študiju kot tudi pri 
osebni rasti in poglabljanju odnosa z Bogom. n

Domski zbor Vinko je poslušalce navdušil z božičnimi zborovskimi pesmimi

Koncertni večer so soustvarjali študenti s svojimi talenti

»Iz življenja naše družine«

Božično-novoletni koncert ŠDV
Valentina Dimic in Matija Žavbi
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Študentski dom Vincencij
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Ustanova Anin sklad, ki združuje 
in podpira družine z več otroki 
je 3. novembra 2018 pripravila 

srečanje družin in dobrotnikov ob 
20-letnici delovanja. Dogajanje se je začelo 
s sveto mašo, ki jo je daroval dolgoletni 
predsednik strokovno-nadzornega sveta 
ustanove, ljubljanski nadškof metropolit 
Stanislav Zore, nadaljevalo pa z druženjem 
in spoznavanjem družin z vršilko dolžnosti 
predsednice uprave ustanove s. Hermino 
Nemšak, z dobrotniki ter ostalimi člani.

V cerkev v Zavodu sv. Stanislava so prišli 
dobrotniki in družine Aninega sklada ter 
snovalci ustanove. Predsednik Konference 
redovnih ustanov Slovenije p. Marjan 
Čuden se je v uvodu zahvalil redovnikom, 

redovnicam, dobrotnikom, dosedanjim 
članom uprave in strokovno nadzornega 
sveta, dosedanji predsednici uprave Mariji 
Šterbenc in družinam ter jih nagovoril z 
besedami: »V uvodu svete maše govorim 
o zahvali zato, ker želim, da hvaležnost 
položimo na oltar. Naj bo to polaganje 
najdragocenejše dejanje današnjega 
praznovanja.«

To je dan srečanja, spoznavanja, povezovanja 
in veselja, pa so besede, ki bi lahko 
povzele misli nadškofa Stanislava Zoreta, 
ki je poudaril, da mora biti praznovanje 
celostno, kar pomeni vključeno v celoto 
Cerkve. »Da se ob praznovanju vedno 
vklapljamo, ukoreninjamo v praznovanje 
okolja, v praznovanje Cerkve. Na ta način 

Anin sklad

20 let Aninega sklada
Alen Salihovič

V Zavodu sv. Stanislava so se Bogu zahvalili za delovanje ustanove Anin sklad
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naše praznovanje postane globlje in bolj 
daljnosežno.«

Nadalje je nadškof Zore, tudi velik prijatelj 
Aninega sklada, dejal, da je ustanovo 
navdihnil Božji Duh ter posebej podčrtal 
povezovanje družin med seboj. »Verjamem, 
da so tudi preko Aninega sklada začele te 
družine, sicer še ne v zadostni meri, pa 
vendarle, dobivati prostor tudi širše v naši 
družbi, da ni več tako nekaj nemogočega, 
če zagledaš družino, ki ima več kakor dva 
otroka. Vse to so sadovi za katere smo 
danes zares hvaležni,« je povedal nadškof.

Sveti maši je sledil kratek program v 
dvorani zavoda, ki so ga oblikovali člani 
Tria kitara, ki so prepevali tudi med 
mašo, ter predstavniki družin. Zbrane je 
nagovorila vršilka dolžnosti predsednice 
uprave ustanove Anin sklad, s. Hermina 
Nemšák. Izrazila je upanje, da se bo čimprej 
vzpostavilo zaupanje med vodstvom, 
dobrotniki in družinami in da bodo tako 
»nadaljevali to, kar so pred 20-timi leti 

redovniki skupaj z ljudmi velikega srca začeli 
na poseben način: Skrbeti za družine. Bili 
so polni optimizma, energije in odločenosti, 
da morajo v slovenskem prostoru za družine 
storiti nekaj več.«

Ustanova Anin sklad si prizadeva, da bi 
se za tretjega in četrtega otroka odločalo 
več staršev. Želijo si, da bi se številčnejše 
družine med seboj spoznavale in podpirale, 
da bi gradili pozitiven odnos do zdravega 
družinskega življenja in da bi bila javnost 
bolj naklonjena družinskim vrednotam. n

»Iz življenja naše družine« - Anin sklad

Namen Aninega sklada je skrb za družine

Vršilka dolžnosti predsednice uprave ustanove Anin 
sklad s. Hermina Nemšak
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Pred dvema letoma smo po vsem 
svetu praznovali štiristoletnico 
ustanovitve Misijonske družbe. 

Z velikim občudovanjem sem ugotavljal 
veličino dela, ki ga je začel ustanovitelj 
sv. Vincencij Pavelski. Kar me je res 
presenetilo, je bilo to, da je tisti prvinski 
duh dobrote in medsebojne pomoči, ki je 
bil sv. Vincenciju tako pri srcu, še vedno 
prisoten v prvotni obliki. Nehote sem 
iskal razloge za to. Vincencij je bil otrok 
svojega časa, ki je skušal najprej poskrbeti 
zase in za svojo družino. Če bi to pot 
nadaljeval, bi izginil s tega sveta kot vsi 
navadni zemljani. Nihče ne bi govoril 
o njem. 

Ironija dogodkov pa je Vincencija pahnila 
v uboštvo in moralno trpljenje. Spoznal je 
osamljenost in zavrženost. V tej osamljenosti 
in zavrženosti je našel tistega, ki nikoli ne 
odpove. Vstop Jezusa v njegovo življenje ga je 
tako zaznamoval, da je spremenil miselnost 
takratnega časa vse do danes. Brez kakršnega 
koli dvoma bi lahko ponovili besede sv. 
Pavla, ki veljajo tudi za sv. Vincencija: »Ne 
živim več jaz, ampak v meni živi Jezus«. 
Sv. Vincencij je spraznil sebe in dal prostor, 
da je po njem deloval Jezus. Božja dobrota 
je tako dosegla vse ljudi, bodisi zavržene, 
osamljene, zapuščene, kot vse tiste, ki so 
želeli delovati po Jezusovih naročilih. To 
čistost dobrote, rekel bi ta Božji objem 
človeka, je Vincencij tako dobro in svetniško 

Zaradi Kristusa pogumni

Milost veliko stane
Tone Kerin CM

Misijonar Tone Kerin zatrjuje, da vse premore v Bogu, ki mu daje moč
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doživljal in živel, da se ga je prijelo. Pa ne 
le njega, saj je to delo do današnjega časa 
izbralo na milijone ljudi, kar je dokazano 
in podpisano z mučeništvom mnogih. Ni 
čudno, da se družina sv. Vincencija vedno 
veča, dobrota pa ostaja tisto, kar je vedno 
bila – vidno Božje delovanje med nami.

 Od kod ta moč? Znani nemški teolog 
Ditrich Bonhoeffer je zapisal zanimive 
besede, da vsaka milost veliko stane. Ko 
sem v svojem dolgoletnem misijonskem delu 
vsak dan premišljeval te besede, sem prišel 
do spoznanja, da me vse, kar se vrti okoli 
mene, teži k tlom in dnevi postajajo prazni. 
Temelj vseh temeljev mora biti stoodstotno 
zaupanje v Jezusa. To pomeni, umirati 
svojim kapricam in užitkom vseh vrst. Tudi 
pivu, če je treba. Milost veliko stane. Ko 
smo oznanjali evangelij po vaseh, ki so bile 
krščanstvu nenaklonjene in je bilo treba vasi 
zapustiti, se je vedno prikradla skušnjava, 
da bi z delom odnehali. »Vse premorem v 

tistem, ki mi daje moč.« Kolikokrat so te 
besede postale del nas, čeprav smo se jih 
otepali, vendar nam je Jezus vedno dal dovolj 
moči, da smo zdržali. Nepozabni trenutki 
pa so bili vrnitev v MISIJON in intimno 
srečanje z Jezusom pred večno brlivko, kjer 
smo se nemoteno pomenkovali z Jezusom. 
Nepozabni trenutki.

 Močne so besede, ki jih Bog izreče Jeremiju: 
»Izbral sem te, da boš rušil in gradil, 
spodbujal in grajal … ne boj se, s teboj 
sem.« In do kake mere ga je Bog varoval? 
Prišlo je tako daleč, da je Jeremija obžaloval 
dan, ko so njegovemu očetu sporočili, da je 
dobil sina. Milost ni zastonjska, zato tudi 
nobene svetosti ni brez truda in zavestne 
odpovedi sebi. Bog nas želi svobodne, 
želi, da nas življenje premikasti, »preruka«. 
Glavni igralci smo mi, Božja milost pa nam 
pomaga, da ne vržemo puške v koruzo. To 
igro so igrali vsi veliki možje stare zaveze, 
igrali so jo vsi svetniki. Nadaljujmo!

Do vernikov na oddaljenih postojankah se misijonar Tone pogosto prebija po nemogočih poteh
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 Res pa je, da se lahko na videz 
še tako močna in utrjena vera 
zruši v prah v enem samem 
trenutku. Preizkušnje, ki jih 
nismo predvidevali, pa misel, 
da je to doletelo ravno mene. Moj 
Bog, kje si? Pa vse življenje sem ti 
služil, sedaj pa me pustiš samega 
v tem trpljenju. V skrivnost 
ne bomo dregali, upamo pa, 
da nam bo dano spoznanje v 
Božjem naročju. Vendar milost 
je in ne poceni. Kdor ima rad 
Jezusa, tudi to vzame v zakup. 
Čudovite so Pavlove besede, ko 
pravi, da se je vse življenje boril, 
bil preganjan, zasramovan itd., 
vendar je vero ohranil. Čaka samo 
še nebeško plačilo. Zato so tistim, ki smo 
se podali na pot dobrote in resnice, na pot 
oznanjevanja in širjenja evangelija, še kako 
resnične Jezusove besede, da bomo zaradi 
njega trpeli. Vendar bodite korajžni, ne 
bom vas zapustil. Korajžo vsem članom 

vincencijanske družine! Vsako dobro delo 
in Ljubezen sta in morata biti zakoreninjena 
v evangeliju. Če bo tako, to delo ne bo 
propadlo. Dokaz je štiristoletnica obstoja 
vincencijanske družine.              n

Oznanjevalcem evangelija so v tolažilno spodbudo resnične Jezusove besede, da bodo zaradi njega tudi trpeli

Misijonar Kerin meni, da je na Madagaskarju in na splošno v Afriki 
krščanstvo pogoj za kakršen koli napredek, zato gradi ljudem cerkve

Zaradi Kristusa pogumni



»Od grofične do služabnice« 

Usmiljenke in Marijine sestre so omogočile izid igrano-dokumentarnega 
filma o Božji služabnici sestri Leopoldini Jožefi Brandis z naslovom 
Od grofične do služabnice. Premiera je bila 9. 9. 2018 v Ljubljani. 
Sestre so pripravljene priti v vaš kraj, predstaviti 57-minutni film in 
odgovoriti na morebitna vprašanja.

Za ustrezni termin se lahko dogovorite po mailu ali telefonu:  
andreja.caks@usmiljenke.si / 040 828 242  
ali zdenka.prevolsek@rkc.si / 041 863 892



“Križ ni samo znamenje, marveč tudi močno Kristusovo orožje, 
pastirska palica, s katero mogočno odpahne nebeška vrata. 

Tedaj zaobjamejo veletoki Božje luči vse,  
ki so v spremstvu Križanega” 

(Edith Stein)
 

Blagoslovljen postni čas 
in veselje velike noči naj bo naša pot … 

Uredništvo Vincencijeve poti

Velikonočno voščilo


